
 

Ética, Ecologia e Educação 

     XX Encontros Filosóficos  

   Escola   Secundária Manuel de Arriaga 

Escola  Cardeal Costa Nunes 

Escola Básica Integrada da Calheta 

 

Programa 

Entrevista com Pedro Galvão 



Programa 
 
 
 

 

2 de maio 

 

Sessão de Abertura 

10:00 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 

Ética e política. Uma utopia possível? 

10:30 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrantes: Álvaro Laborinho Lúcio (Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal 

de Justiça)  

Moderadora: Alzira Silva (Deputada Regional) 

 

Políticas sociais e problemas de subsistência na ilha do Faial. Uma 

visão histórica 

10:30 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrante: Carlos Lobão (ESMA) 

Moderadora: Alzira Silva (Deputada Regional) 

 

Pobreza, beneficência e justiça  

11:00 Escola Cardeal Costa Nunes (ECCN) 

Palestrante: João Rosas (Universidade do Minho) 

Moderadora: Olívia Robalinho 

 

Ética e política. Uma utopia possível? 

14:30 Escola Cardal Costa Nunes (ECCN) 

Palestrantes: Álvaro Laborinho Lúcio (Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal 

de Justiça)  

Moderadora: Olívia Robalinho 

 

Cidadania co-responsável na solução dos problemas sociais  

15:00 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrante: Eugénio Fonseca (Presidente da CARITAS) 

Moderadora: Susana Silveira 

 

Ética e política. Uma utopia possível? 

10:30 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrantes: Álvaro Laborinho Lúcio (Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal 

de Justiça) | Carlos Lobão (Escola Secundária Manuel de Arriaga)  

Moderadora: Alzira Silva (Deputada Regional) 

 

Pobreza no feminino 

15:00 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrante: Natércia Gaspar (Diretora Regional da Solidariedade Regional) 

Moderador: Luís Branco 

 

Pobreza, beneficência e justiça  

21:00 Auditório da Biblioteca Pública da Horta 

Palestrante: João Rosas (Universidade do Minho) 

Moderador: Eugénio Fonseca  

 

3 de maio     

 

Extensão do Festival de Cinema “Cine Eco de Seia” 

Neve no Ártico 

Filme 

Debate 

10:00 auditório da Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Moderador: Mário Branquinho (Presidente do Festival de Cinema Cine Eco de Seia) 

 

O problema ético do aborto I 

11:00 Escola Cardeal Costa Nunes (ECCN) 

Palestrante: Paulo Ruas (ESMA) 

Moderadora: Olívia Robalinho 

 

O problema ético do aborto II 

14:30 Escola Cardeal Costa Nunes (ECCN) 

Palestrante: Paulo Ruas (ESMA) 

Moderadora: Olívia Robalinho 

 

O direito das gerações futuras ao ambiente 

Conferência 

15:00 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrante: Hélder Silva (Universidade dos Açores) 

Moderador: Gui Meneses (Universidade dos Açores) 

 

Ecologia e urbanismo 

Conferência 

15:00 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrante: Tomás Melo (Arquiteto) 

Moderador: Gui Meneses (Universidade dos Açores) 

 

Grupo de danças ESMAnimas 

16:30 Auditório da Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 

Extensão do Festival de Cinema “Cine Eco de Seia” 

Neve no Ártico 

Filme 

Debate 

20:30 Auditório de Departamento de Oceanografia e Pescas 

 

Necessidades éticas na educação para a ciência e tecnologia 

Conferência 

21:30 Auditório de Departamento de Oceanografia e Pescas 

Palestrante:  João Gonçalves (Universidade dos Açores) 

Moderador: Ricardo Serrão Santos (Universidade dos Açores) 

 

Justiça entre gerações — o caso das alterações climáticas 

Conferência 

21:30 Auditório de Departamento de Oceanografia e Pescas 

Palestrante: Viriato Soromenho Marques (Universidade de Lisboa)  

Moderador: Ricardo Serrão Santos (Universidade dos Açores) 

 

4 de maio 

 

Apresentação de trabalhos de alunos da Escola Secundária Manuel 

de Arriaga, Escola Secundária da Madalena e Escola Secundária da 

Calheta 

9:30 Auditório da Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Moderador: Eduardo Guimarães 

 

A educação holística (a necessidade de mudar paradigmas) 

Conferência 

14:30 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrante: Carlos Mateus 

Moderadora: Maria do Céu Brito 

 

O que me move na escola e na vida  

Conferência 

14:30 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrante: Carla Gomes (Universidade dos Açores) 

Moderadora: Maria do Céu Brito 

 

A educação e a escola (o tempo dos estudos) 

Conferência 

15:45 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrante: Álvaro Laborinho Lúcio (Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça)  

Moderador: Manuel Tomás (Presidente do Conselho Executivo da ECCN) 

 

Educação, Autoconsciência e Mudança 

Conferência 

15:45 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

Palestrante: Dalila Pinto de Almeida (Psicóloga) 

Moderadora: Manuel Tomás (Presidente do Conselho Executivo da ECCN) 

 

Momento musical pelo ESMA Ensemble 

17:00 Auditório da Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 

Sessão de Encerramento   

17:00 Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 

Workshops para professores 

 

2 de maio 

 

Abrir as Janelas do Pensar (Filosofia para Crianças) 

Formadoras: Gabriela Castro e Magda Carvalho (Universidade dos Açores) 

16.45 — 19.45 

Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 

3 de maio 

 

Oficina de Educação Holística 

Formador: Carlos Mateus (professor do Ensino Secundário) 

17.00 

Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 

Exposições   
 

Canal Faial-Pico: um património que une duas ilhas 

Átrio da ESMA 

 

Os professores e as reformas do ensino em Portugal na viragem do século 

(1886-1906) 

Escola Secundária da Calheta — S. Jorge 

Início 



A ética aplicada aos animais e ao ambiente 
Pedro Galvão 

  

Entrevista conduzida por Paulo Ruas 

  
Pedro Galvão é professor na Faculdade de Letras de Lisboa. Em 2008 publicou 

Do ponto de vista do universo, a tese de doutoramento que apresentou no 

Departamento de Filosofia da Faculdade onde ensina. Publicou vários artigos 

em revistas nacionais e internacionais, traduções e livros na área da ética, em 

particular as coletâneas de ensaios seminais A ética do aborto e Os animais têm 

direitos?  

  
1. Peter Singer e Tom Regan são dois conhecidos 
proponentes da ideia de que a dignidade moral dos 
indivíduos não depende da espécie a que pertencem. No 
entanto, fazem-no a partir de perspetivas éticas bastante 
distintas. Pedia-lhe que esclarecesse as principais diferenças 
que os separam. 
  
Singer é um utilitarista, pensa que a nossa obrigação ética 
fundamental é contribuir tanto quanto possível para uma 
melhor qualidade de vida — para um maior bem-estar — 
daqueles que serão afetados pelas nossas escolhas. Nesta 
perspetiva, seria arbitrário ignorar o bem-estar dos animais, 
pelo que é inaceitável matar e fazer sofrer animais quando 
os benefícios que daí advêm são pouco importantes e 
poderiam ser obtidos prejudicando muito menos — ou não 
prejudicando de todo — os animais. Regan, pelo contrário, 
é um deontologista. Defende que a nossa obrigação 
prioritária é respeitar certos direitos morais — o direito à 
vida, à liberdade e à integridade e física e psicológica. 
Como pensa que muitos animais têm estes direitos, Regan 
conclui que não é aceitável matá-los, aprisioná-los ou fazê-
los sofrer, mesmo que daí resulte um maior bem-estar 
global. 
  
2. As implicações para o que é moralmente permissível 
fazer no quadro da nossa relação com os animais não 
humanos decorrentes das teorias de Peter Singer e Tom 
Regan são muito distintas. Gostaria que nos explicasse 
estas diferenças, e  o papel que lhes pode ser atribuído 
numa avaliação dos méritos e deméritos de cada uma das 
teorias. 
  
A perspectiva de Regan tem implicações práticas mais 
radicais do que a de Singer. Um utilitarista não pode 
defender consistentemente, por exemplo, a abolição das 
experiências científicas com animais ou o fim da criação de 
animais destinados à alimentação. Ele terá de defender 
apenas que estas práticas devem ser profundamente 
reformadas no sentido de garantirem um maior bem-estar 
aos animais. Regan é intransigente. Defende que as práticas 
referidas, entre outras, têm de ser abolidas, pois entende 
que assentam num desrespeito sistemático pelos direitos 
dos animais. 
  
3. A ideia de que os animais têm dignidade moral não é 
pacífica. Filósofos como Carl Cohen e Jan Narveson, por 
exemplo, têm-se oposto a esta ideia com veemência e 
impacto mediático. As implicações económicas resultantes 
da introdução de restrições severas na maneira como 
tratamos os animais não são negligenciáveis, e ajudam a 
explicar uma parte desse impacto. Mantendo, no entanto, o 
problema no terreno da filosofia, o que caracteriza estas 
duas posições? 
  
Cohen e Narveson têm posições diferentes sobre esta 
questão. Cohen pensa que os animais têm estatuto moral. 
Nega apenas que tenham direitos morais como Regan os 
entende e argumenta que só os seres humanos têm esses 
direitos. Narveson é mais radical, pois alega que os animais 
não têm qualquer estatuto moral. Em seu entender, 
portanto, não temos quaisquer obrigações para com os 
animais. O seu sofrimento, diz-nos ele, não importa nada 
moralmente. 
  
4. As teorias de Cohen e de Narveson têm sido igualmente 
bastante criticadas. Que debilidades julga que lhes podem 
ser apontadas? 
  
Cohen, embora exponha engenhosamente algumas das 
implicações práticas mais perturbantes da perspetiva de 
Regan, não consegue explicar realmente por que razão só 
os seres humanos hão-de ter direitos morais. Ele não 
fundamenta a sua argumentação numa perspetiva ética 
definida – e isto é uma debilidade. Narveson, pelo 
contrário, justifica a sua posição a partir de uma teoria bem 
definida, que consiste numa versão de contratualismo. Para 
ele a ética, no fundo, justifica-se como uma espécie de 
acordo entre os agentes racionais: cada um aceita certas 
obrigações na condições de os outros também as 
aceitarem; assim todos ficarão a ganhar, todos recolherão 
os benefícios da cooperação social. Nesta perspetiva os 
animais ficam excluídos, dado que não são agentes morais, 
não têm a capacidade de participar num acordo sobre 
princípios. O problema desta perspetiva é que deixa de fora 
não só os animais, mas também os seres humanos das 
gerações futuras. Dado que esses seres humanos não 
poderão beneficiar-nos, por que razão, à luz da perspetiva 
de Narveson, haveremos de nos preocupar com os seus 
interesses? 
  
5. A ética ambiental tem obtido nos últimos anos o favor 
de muitos departamentos de filosofia em universidades 
prestigiadas, e também nos media. No entanto, algumas 
das posições defendidas neste âmbito, em particular as 
propostas éticas de J. Baird Callicott, mereceram fortes 
objeções da parte de filósofos de renome como Peter 
Singer e Tom Regan. Quer explicar-nos o que subjaz a esta 
discordância? 
  
Há muitas diferenças entre Singer e Regan, mas nisto — tal 
como Narveson e Cohen, aliás — ele estão de acordo: são 
os indivíduos que têm estatuto moral, as nossas obrigações 
morais são deveres para com indivíduos. Callicott rompe 
completamente com este individualismo. Ele defende — ou 
começou por defender — que a nossa obrigação ética 
fundamental é preservar a «comunidade biótica», um todo 
que ultrapassa os indivíduos. Assim, mais do que preocupar
-nos com os animais ou com as pessoas considerados 
individualmente, temos de assegurar a integridade dos 
ecossistemas e a conservação das espécies. Se necessário, 
podemos e devemos sacrificar os indivíduos em função da 
preservação da comunidade biótica. 
  
6. Dir-se-ia que não precisamos de uma ética ambiental 
(que obrigaria a reconhecer dignidade moral a entidades 
coletivas como os ecossistemas) para admitir que temos 
obrigações morais bastante fortes em relação ao ambiente. 
É assim? 
 
Sim, é essa a verdade. Mesmo que pensemos que só os 
interesses dos seres humanos têm importância moral, 
teremos de admitir uma obrigação muito forte de 
conservar o ambiente – isto desde que não ignoremos os 
interesses dos seres humanos das gerações futuras, claro. 
Mas por que razão haveríamos de ignorar os seus 
interesses? Não gostaríamos que os nossos antepassados 
nos tivessem legado um ambiente deplorável. Por isso, por 
uma questão de consistência, temos de nos empenhar em 
legar um ambiente são às pessoas que venham a existir 
dentro de séculos. 

Início 



Introdução à semântica da lógica proposicional 

Duração: 10 horas 

  

  

  

Objetivos 

  

1. Apresentar os conceitos básicos da semântica da lógica 

proposicional. 

  

2. Promover a reapreciação da importância da lógica para o 

ensino da filosofia. 

  

3. Expor a relação entre os conceitos básicos da semântica 

proposicional e o exercício crítico da razão. 

  

4. Contribuir para a elaboração de materiais didáticos a fornecer 

aos alunos. 

  

Conteúdos 

  

1. Argumentação: objetivos e elementos. A noção de argumento 

sólido. Avaliar argumentos: o que acontece quando as premissas 

justificam (ou não justificam) a conclusão. O conceito de validade 

dedutiva. 

  

2. A noção de forma lógica. A linguagem da lógica proposicional 

(LLP). Como traduzir frases das línguas naturais, em particular do 

Português, para LLP. O que LLP pode dizer-nos sobre o conceito 

de forma lógica.  

  

3. A teoria das funções de verdade. O conceito de função e a sua 

aplicação aos conectores proposicionais: conjunção, disjunção, 

implicação, equivalência e negação. Inspetores de circunstâncias: o 

recurso às tabelas de verdade para testar a validade de formas de 

argumentos.  

  

4. Verdades lógicas: o conceito de tautologia. Alguns exemplos 

significativos. 

  

Avaliação 

  

Resolução de exercícios a realizar durante as sessões. 

  

Bibliografia 

  

António Zilhão, 40 Lições de Lógica Elementar, Edições Colibri 

Graeme Forbes, Modern Logic, Oxford University Press 

W. H. Newton Smith, Lógica, um curso introdutório, Gradiva 

Paul Tidman e Howard Kahane, Logic and Philosophy, Thomson 

Wadsworth 

 
 
 



Introdução à semântica da lógica de predicados 

Duração: 9 horas 

  

  

  

Objetivos 

  

1. Apresentar os conceitos básicos da semântica da lógica de 

predicados. 

  

2. Promover a reapreciação da lógica aristotélica à luz da moderna 

lógica de predicados. 

  

3. Refletir sobre a relação entre os conceitos básicos da semântica 

de predicados e o exercício crítico da razão. 

  

Conteúdos 

  

1. Lógica proposicional e de predicados: delimitação de âmbito. A 

estrutura interna das frases declarativas. O modelo fregeano para 

a interpretação de predicados e relações. Quantificação universal e 

existencial. 

  

2. A linguagem da lógica de predicados (LPred) como extensão da 

linguagem proposicional. As noções de quantificação universal e 

existencial. Interpretação de frases de tipo A como implicações e 

de tipo I como conjunções. 

    

3. A noção semântica de validade dedutiva aplicada a argumentos 

expressos na LPred. A avaliação de frases quantificadas: domínios 

de objetos. 

  

4. Como traduzir frases quantificadas das linguagens naturais, em 

particular do Português, para a LPred. A reapreciação da teoria do 

silogismo de Aristóteles e a semântica da Lpred. O problema das 

classes vazias. 

  

5. Avaliar a validade de argumentos expressos na Lpred. Modelos: 

objetos, classes e domínios.  

  

Avaliação 

  

Resolução de exercícios a realizar durante as sessões. 

  

Bibliografia 

  

António Zilhão, 40 Lições de Lógica Elementar, Edições Colibri 

Graeme Forbes, Modern Logic, Oxford University Press 

W. H. Newton Smith, Lógica, um curso introdutório, Gradiva 

Paul Tidman e Howard Kahane, Logic and Philosophy, Thomson  

Wadsworth   



Obrigações éticas em relação aos animais e ao ambiente 

Duração: 6 horas 

  

  
Objetivos 

  

1. Efetuar uma apresentação sistemática e comparativa de algumas 

das teorias filosóficas fundamentais sobre a obrigação moral. 

  

2. Examinar algumas das principais perspetivas filosóficas sobre as 

nossas obrigações em relação aos animais e ao ambiente. 

  

Conteúdos 

  

1. Consequencialismo e deontologia (3 horas) 

  

1.1 A razão para promover o bem, restrições e prerrogativas. 

1.2 Conceções do bem-estar; além do bem-estar. 

1.3 Variedades de consequencialismo e contratualismo. 

  

2. Ética animal e ambiental (3 horas) 

  

2.1 A perspetiva utilitarista. 

2.2 A perspetiva deontológica dos direitos dos animais. 

2.3 Algumas perspetivas contratualistas. 

2.4 A «ética da terra». 

  

Bibliografia 

  

Carruthers, Peter (1992) The Animals Issue, Cambridge, Cambridge 

University Press. 

Galvão, Pedro (2007) Do Ponto de Vista do Universo, Lisboa, CFUL. 

Galvão, Pedro ed. (2010) Os Animais Têm Direitos? Perspectivas e 

Argumentos, Lisboa, Dinalivro. 

Hooker, Brad (2000) Ideal Code, Real World, Oxford, Clarendon 

Press. 

Kant, Immanuel (1785) Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 

Lisboa, Gradiva, 2009. 

Rachels, James (1986) Elementos de Filosofia Moral, Lisboa, Gradiva, 

2004. 

Sidgwick, Henrik (1907) The Methods of Ethics, 7.ª ed, Indianapolis, 

Hackett. 



O Cachalote como ícone transdisciplinar  

Duração: 6 horas 

  

  

Introdução 

  

O cachalote é um mamífero marinho que pela sua dimensão, 

comportamento e mística, está ligado ao imaginário dos homens 

do mar e das populações ligados à baleação e à exploração dos 

oceanos.  

  

Este colosso vivo tem atraído e inspirado artistas, historiadores, 

cientistas, políticos, conservacionistas, empresários e populações no 

geral, que o tornam num ícone vivo. 

  

Nos Açores, o culto ao cachalote está indubitavelmente enraizado 

na cultura local. Nas ilhas este mamífero marinho i) foi explorado 

comercialmente durante mais de um século, com importantes 

implicações culturais e socioeconómicas; ii) esteve no centro de 

uma saga internacional que levou a uma vaga de emigração das 

ilhas para os EUA; iii) esteve no centro de uma transformação 

radical em termos socioeconómicas e éticos, onde o recurso deixou 

de ser capturado (caça à baleia) para ser contemplado (observação 

de cetáceos e da natureza); iv) tem motivado a conservação de 

património físico e intangível e o estudo da história das actividades 

artesanais e industrias ligadas à sua exploração; v) é usado e 

reconhecido com símbolo da região em termos de ambiente e de 

oferta turística; etc. 

  

Por estas razões pensa-se que o cachalote tem potencialidade clara 

para ser usado como recurso didáctico, esteticamente atractivo e 

transdisciplinar para a acção educativa e pedagógica. 

  

Objetivos 

  

1. Mostrar a transdisciplinaridade deste mamífero marinho; 

  

2.Explorar as potencialidades deste ícone para desenvolver temas 

tão vastos e dispares como: arte (plásticas, música, fotografia, 

cinema, literatura, etc.); filosofia (no âmbito da ética das relações do 

homem com a natureza); história e socioeconomia (ligadas às caça 

da baleia e ao turismo de natureza – observação de cetáceos); 

ciências biológicas (investigação e conservação); etc.; 

  

3. Identificar metodologias específicas, aplicadas às diferentes 

disciplinas no contexto escolar, que usem o cachalote que onde a 

exploração de temas centrados 

  

Avaliação 

  

Elaboração de um relatório onde se usa o cachalote como um caso 

de estudo para aprofundar temas de interesse para as disciplinas 

curriculares, que cada formado lecciona. 

 



Introdução a metodologias para a intervenção em educação 

ambiental 

Duração: 7 horas 

  

  

Introdução 

  

Pode considerar-se a Educação Ambiental como um processo com 

uma dimensão dada ao conteúdo e à prática, orientada para a 

resolução dos problemas concretos do meio ambiente através de 

um foco transdiciplinar e de uma participação activa e responsável 

de cada indivíduo e da colectividade.  

  

Desde 1977, onde o seu conceito foi assumido publicamente na 

Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental 

(Tbilisi, Geórgia) até à actualidade novas metodologias de 

intervenção têm vindo a surgir com o objectivo de dar respostas a 

um número crescente de públicos-alvo diferenciados, bem como a 

novas situações ambientais e sociais. 

  

Nesta formação pretende-se: 

  

Mostrar a importância da transdisciplinaridade na aplicação das 

MIEA e explorar as potencialidades da aplicação de MIEA em 

contexto escolar. 

  

Objetivo geral 

  

No final da sessão os formandos deverão ser capazes de identificar 

as diferentes fases de Projecto de Educação Ambiental. 

  

Objetivos específicos 

  

1. Indicar técnicas passivas e activas de MIEA 

  

2. Indicar duas aplicações curriculares de MIEA 

  

3. Enumerar pontos de ligação entre a Escola e a Comunidade para 

a aplicação de MIEA 

  

4. Enumerar duas vantagens da integração de avaliação externa de 

MIEA 

  

Conteúdos 

  

1. Breve História e Enquadramento da Educação Ambiental na 

Escola.  

  

2. Posicionamento e Aplicações Práticas da Educação Ambiental na 

Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável.  

  

3. Técnicas Passivas e Activas.  

  

4.Técnicas In-situ e Ex-Situ.  

  

5.Planeamento Participativo de um Projecto de Educação 

Ambiental.  

  

6. Criação de Comunidades de Prática.  

  

Avaliação 

  

A avaliação dos Formandos será efectuada através de Observação - 

Lista de Ocorrências e de Submissão de uma Ficha Pedagógica no 

Portal da Rede de Educação Marinha dos Açores. 



Uma abordagem holística do bem-estar docente  

Duração: 8 horas 

  

  

Justificação 

  

 Os Educadores (professores, facilitadores, formadores, orientadores 

educativo) têm por missão promover o desenvolvimento dos seus 

alunos, desde o domínio corporal ao cognitivo e emocional. É uma 

pesada e desgastante tarefa a diversos níveis da vida pessoal dos 

educadores.  

  

O sucesso da sua missão depende do seu próprio bem-estar e 

equilíbrio, porém, é dada pouca atenção ao desenvolvimento e bem-

estar dos educadores numa perspetiva pessoal e socioprofissional, 

tanto pelos próprios como pelas instituições educativas (e decisores 

políticos). 

  

A justificação da presente ação de formação radica na necessidade 

de promover o bem-estar dos educadores como forma de melhorar 

a qualidade do processo educativo na perspetiva  do 

desenvolvimento integral dos próprios alunos.  

  

 Objetivos 

  

1. Criar uma visão holística do desenvolvimento pessoal e do 

processo educativo em geral. 

  

2. Vivenciar a noção de paz profunda (deep peace). 

  

- Entrar em relação com as diversas dimensões pessoais; 

- Reestruturar perspectivas, valores e atitudes; 

- Estabelecer relações nutritivas consigo próprios e com os outros.   

  

4. Utilizar estratégias de auto-regulação psicofisiológica como forma 

de manter a saúde corporal, emocional e mental e criar ambientes 

educativos pacíficos e equilibrados. 

  

5. Treinar atividades de regulação psicofisiológica a utilizar com os 

alunos no processo educativo. 

  

 Conteúdos 

  

 I. O paradigma educacional holístico 

  

Caracterização da Educação Holística 

Contexto sociocultural de emergência do paradigma holístico 

Fundamentos epistemológicos e pedagógicos da Educação Holística 

Modelos teóricos e práxicos de Educação Holística 

  

II. A necessidade de cuidar os educadores 

  

4 razões – o papel dos educadores na reestruturação social. 

A dinâmica evolutiva do cuidado – da tensão (stress) à atenção 

(cuidado). 

  

III. As quatro relações de cuidado  

  

O educador que se cuida a si próprio 

Educadores que se cuidam uns aos outros 

Educadores que cuidam os alunos 

Educadores em chefias que cuidam os educadores 

  

IV. Os três contextos de atenção  

  

Contexto pessoal (antropovisão holística) 

Contexto doméstico  

Contexto escolar 

  

V. Práticas de auto-regulação psicofisiológica 

  

Respiração consciente 

Técnicas de relaxamento 

Práticas de atenção (meditação) 

Visualização (reprogramação mental)  

  

 Metodologias 

  

Exposição oral dialógica 

Atividades vivenciais 

Dinâmicas de grupo 

  



Introdução à sintaxe da lógica proposicional 

Duração: 9 horas 

  

  

Objetivos 

  

1. Conhecer o modelo de dedução natural de Gerhard Gentzen 

para a lógica proposicional. 

  

2. Promover uma reapreciação da importância da dedução para o 

ensino da Filosofia. 

  

3. Esclarecer o conceito de derivação aplicado a sistemas de cálculo 

natural. 

  

4. Estabelecer a relação entre semântica e sintaxe da lógica 

proposicional.  

  

 Conteúdos 

  

1. Dedução e sistemas formais. Sistemas formais não axiomáticos: o 

cálculo natural (Gerhard Gentzen). 

  

2. O conceito de derivação num sistema formal. Dedução e cálculo 

natural: regras para a introdução e eliminação dos cinco conectores 

proposicionais: conjunção, disjunção, implicação, equivalência e 

negação. Demonstrações com base em premissas e com base em 

hipóteses. 

  

3. O conceito de teorema lógico. Demonstração dos teoremas da 

importação, exportação, contraposição, dedução em cadeia e leis 

de De Morgan. 

  

4. A relação entre tautologias e teoremas 

  

Avaliação 

  

Resolução de exercícios a realizar durante as sessões. 

  

 Bibliografia 

  

António Zilhão, 40 Lições de Lógica Elementar, Edições Colibri 

Graeme Forbes, Modern Logic, Oxford University Press 

W. H. Newton Smith, Lógica, um curso introdutório, Gradiva 

Paul Tidman e Howard Kahane, Logic and Philosophy, Thomson 

Wadsworth 
 



Oportunidades pedagógicas proporcionadas pela DRAM 

Duração: 6 horas 

  

  

Objetivos 

  

1. Identificar e caracterizar conceitos relacionados com o mar dos 

Açores. 

  

2. Relacionar os conceitos abaixo indicados com oportunidades ou 

ameaças. 

  

Conteúdos 

  

1. Localização do arquipélago, enquadramento geológico e 

biodiversidade. Zonamentos marinhos. Poluição marinha versus 

contaminação. Stock ou manancial. 

  

2. A extensão da plataforma continental. Mar profundo, fontes 

hidrotermais e interesse económico. O combate e prevenção da 

poluição marinha. A exploração da biodiversidade marinha. A 

ameaça das invasoras; a erradicação da Caulerpa. Áreas marinhas 

protegidas. Novas atividades no mar dos Açores e promoção da sua 

sustentabilidade. 

  



Ciência poética, criatividade e educação  
A valorização da poética, do sonho e da dimensão onírica em ciência e em educação 

Duração: 9 horas 

  

  

Temática 

  

1. Os espelhos das águas como enlaçadores de mundos.  

 

Tópicos 

 

Os lagos como olhos da Terra 

 

Metodologia 

 

O sonho acordado de Desoille; imaginativa onírica. 

 

Bibliografia 

 

Gaston Bachelard, A água e os sonhos 

 

 

Temática 

 

2. A metáfora aquática, doce e salgada. 

 

Tópicos 

 

O vento cósmico e as viagens marítimas | os mistérios | o renascer 

 

Bibliografia 

 

Manuela Malpique e Maria Antónia Jardim, Biombos e biografias, as 

mil e uma oníricas  

 

 

 



Os XIX Encontros Filosóficos não teriam sido possíveis sem o apoio 

das seguintes instituições: 

 

 

Governo dos Açores 

Secretaria Regional da Ciência,Tecnologia e Equipamentos 

Programa Proconvergência 

Câmara Municipal da Horta 

Universidade dos Açores  

Direção Regional dos Assuntos do Mar 

Departamento de Oceanografia e Pescas 

Instituto do Mar 

Observatório do Mar dos Açores 

Câmarta do Comércio e Indústria da Horta 

Escola Cardeal Costa Nunes 

Centro de Formação de Professores do Faial, Pico, Flores e Corvo 

Jornal Fazendo 

A Casa do Lado 

Faial Resort Hotel 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/principal/homepage.htm
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srcte/
http://www.proconvergencia.azores.gov.pt/programa.html
http://www.cmhorta.pt
http://www.uac.pt/
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sram-dram/
http://www.dop.uac.pt/
http://www.imar.pt/
http://www.oma.pt/
http://www.ccihorta.pt/
http://www.eccn.edu.pt/
http://srec.azores.gov.pt/formacaocontinua/pt/entidades.asp
http://fazendofazendo.blogspot.pt/
http://www.acasadolado.com/
http://www.investacor.com/xsite_investacor/FaialResortHotel/FaialResort/Home.jsp?CH=219&

