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CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 
APRESENTAÇÃO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO 

An2-A
 

N.º  

 

TÍTULO 
Conceitos Fundamentais do Conhecimento: Pontos de Reflexão e Conflito Epistemológico 

ÁREA DE FORMAÇÃO 
A. Área da docência: áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino 

 

MODALIDADE 
Curso de formação 

 

REGIME DE FREQUÊNCIA 
E-learning : x | Online: x  | Síncronas x | Assíncronas: |x 

 

DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 
Professores do Grupo 410 (Filosofia) 
 

DOMÍNIO CIENTÍFICO E PEDAGÓGICO 
Professores dos Grupos 410 (Filosofia)  

 

RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE 

PROPONENTE: PROBLEMAS/NECESSIDADES DE FORMAÇÃO IDENTIFICADOS  
A presente ação visa desenvolver e solidificar, nos formandos, conceitos fundamentais da epistemologia ou da filosofia 
do conhecimento. A epistemologia constitui uma área central da Filosofia, sendo por isso, crucial para a formação dos 
docentes e discentes, contribuindo para o desenvolvimento de capacidades que possibilitem demarcar conhecimento de 
não conhecimento e, assim, evitar as múltiplas armadilhas da cultura da pós-verdade e das teorias conspiratórias. A 
temática vai ao encontro das Aprendizagens Essenciais do 11º ano, particularmente, às presentes no Módulo IV, na 
secção dedicada à “descrição e interpretação da atividade cognoscitiva [Filosofia do Conhecimento]”. Conforme aí 
aparece referido, visam desenvolver-se os descritores Sistematizador/Organizador (A, B, C, I), Crítico, Analítico, Criativo, 
Questionador (A, C, D, I). Consequentemente, esta ação centrar-se-á em conceitos fundamentais do processo 
epistemológico: crença, verdade, justificação, certeza, dúvida, etc. Procurar-se-á a clarificação do vocabulário epistémico 
e, assim, contribuir para a retificação e clarificação da vagueza e ambiguidade usualmente presente na linguagem usada 
quotidianamente. Por conseguinte, não se pretende um desenvolvimento exaustivo dos vários temas. Todo este 
processo será enquadrado numa vertente prática, procurando levar os formandos à construção de recursos pedagógico-
didáticos que coloquem os seus alunos como centro ativo do processo de aprendizagem e conduzam ao 
desenvolvimento do seu pensamento crítico. 
 

OBJETIVOS A ATINGIR 
1. Compreender os conceitos fundamentais do conhecimento. 

2. Compreender o valor do conhecimento e a sua importância para a epistemologia. 

3. Analisar o conceito de conhecimento e os seus potenciais componentes. 

4. Conhecer os conceitos de dogmatismo, ceticismo, absolutismo e relativismo. 
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5. Criar dispositivos didáticos sobre o tema e que possam vir a ser partilhados como recursos educativos abertos. 

 

CONTEÚDOS DA AÇÃO 

Os conteúdos desta ação são: 

 

1. O Valor do Conhecimento  

1.1. O problema do valor como guia para outros problemas 

1.2. Valor extrínseco e/ou valor intrínseco 

1.3. Sentidos do conhecimento 

1.4. Epistemologia: objetivos e metodologias 

2. Análise do Conhecimento 

2.1. Crença  

2.1.1. Natureza da crença 

2.1.2. Graus de assentimento 

2.1.3. Racionalismo, empirismo, criticismo 

2.1.4. Determinação e classificação 

2.2. Verdade  

2.2.1. Natureza da verdade 

2.2.2. Verdade, verdades, pós-verdade 

2.2.3. Algumas teorias substantivas: correspondência, coerência, pragmatismo 

2.2.4. Algumas teorias deflacionárias: performativa, ‘descitacional’ 

2.3. Justificação  

2.3.1. Natureza da justificação epistémica 

2.3.2. Justificação: proposicional e doxástica, prima e ultima facie, fechamento 

2.3.3. Internalismo e externalismo 

2.3.4. Infalibilismo e falibilismo 

2.3.5. Fundacionalismo, coerentismo, fundarentismo 

2.4. Conhecimento  

2.4.1. Possíveis definições/caracterizações 

2.4.2. O conhecimento é definível? 

2.4.3. A priori e/ou a posteriori 

2.4.4. Abordagens ‘invariantistas’, contextualistas e naturalistas 

3. Mais Alguns “Ismos” Epistemológicos  

3.1. Dogmatismo e ceticismo 

3.2. Absolutismo e relativismo 

4. Produção e discussão de planificações e materiais didáticos  

 

METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO 

 
Presencial 

17h 

 

Trabalho autónomo 

8h 

- As sessões serão de cariz teórico-prático. Nesse sentido, serão desenvolvidas atividades de leitura, análise e 
avaliação de textos e de construção de planificações, de materiais didáticos e de instrumentos de análise.  
- Os métodos usados serão o diálogo vertical e horizontal, o trabalho de grupo e o trabalho de pesquisa. Serão usados 
recursos como apresentações e textos.  
- Os conteúdos teórico-práticos serão explorados e discutidos nas sessões síncronas, a realizar na plataforma Zoom. 
- A componente prática, a realizar nas sessões síncronas na plataforma Zoom e no trabalho assíncrono/autónomo 
consiste na conceção de planificação de atividades e de recursos de aula que serão apresentados e discutidos nas 
sessões síncronas. 
- As plataformas Moodle e Zoom constituem dois dos elementos nucleares para a partilha de informações 
(textos, vídeos), avaliações (tarefas e reflexão final) e para a formação em geral.  
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REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

 
• Assiduidade e participação nas sessões - 20% 

• Realização de tarefas – 30% 

• Reflexão fundamentada – 50% 

 

• Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas presenciais. 

• Trabalhos práticos e reflexões críticas efectuadas, a partir das e nas sessões presenciais, de acordo com os critérios 

previamente estabelecidos, classificados nas escala de 1 a 10, conforme indicado na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – 

Setembro 2007, com a menção qualitativa de: 

  - 1 a 4,9  valores – Insuficiente; 

  - 5 a 6,4 valores – Regular; 

  - 6,5 a 7,9 valores – Bom; 

  - 8 a 8,9 valores – Muito Bom; 

  - 9 a 10 valores -  Excelente. 
 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 

 
- Bernecker, S.; Pritchard, D. (Ed.) – The Routledge Companion to Epistemology. London: Routledge, 2011. 

- Feldman, R. – Epistemology. Upper Saddle River: Pretice Hall, 2003.   

- Greco, J; Sosa, E. (Ed.) – The Blackwell Guide to Epistemology. Malden: Blackwell, 1999. 

- Pritchard, D. – What isThis Thing Called Knowledge? London: Routledge, 2006. 

- Rescher, N. – Epistemology: An Introduction to Theory of Knowledge. Albany: SUNY, 2003. 

  

  


