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Introdução 

 

As características da prova do exame nacional do ensino secundário da disciplina de 

Filosofia, realizada em 2012 pelos alunos abrangidos pelos planos de estudo 

instituídos pelo Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março, com a última alteração 

introduzida pelo Decreto-Lei n.º 50/2011, de 8 de abril, e com a consideração a 

Portaria n.º 550-D/2004, de 21 de maio, com a última alteração introduzida pela 

Portaria n.º 244/2011, de 21 de junho, que procedeu à republicação integral e 

atualizada do diploma, pressupõem: um objeto de avaliação; características e 

estrutura; critérios de classificação; material; duração; e tabela de símbolos lógicos. 

O Presente documento visa proceder a uma análise quer da caracterização da prova, 

quer dos resultados obtidos a partir da relação destes com os conteúdos 

programáticos, e respetiva modalidade das questões envolvidas, sendo evidenciado a 

relação comparativa dos resultados entre a ESPJS e a Península de Setúbal, Lisboa e 

a nível Nacional, em termos de percentagens obtidas.  

Será apresentado, posteriormente, e em termos conclusivos, um quadro sinóptico 

que enuncia quer os pontos concludentes quer a informação adicional a extrair do 

objeto em análise.  

 
 

 
1. Objeto de avaliação 
 
 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas 

competências enunciados no Programa de Filosofia em vigor (homologado em 2001), 

e nas Orientações para efeitos de avaliação sumativa externa das aprendizagens na 

disciplina de Filosofia, Cursos Científico-humanísticos, 10.º e 11.º Anos, Formação 

Geral (homologadas em 2 de novembro de 2011). A avaliação sumativa externa, 

realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite avaliar parte 

dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. 
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1.1 Competências em avaliação 
 

Quadro 1 
 

PROBLEMATIZAÇÃO CONCETUALIZAÇÃO ARGUMENTAÇÃO 

 

ANÁLISE, 

INTERPRETAÇÃO 

E CRÍTICA 

 
- Identificar problemas 

filosóficos; 
 

- Formular problemas 
filosóficos; 

 
- Relacionar problemas 
filosóficos: entre si e 

com outros problemas; 
 

- Justificar a relevância 
de um problema 

filosófico. 

 
- Identificar conceitos 

filosóficos; 
 

- Clarificar o 
significado dos 

conceitos recorrendo, 
à sua definição, 
classificação, 
explicitação, 

contextualização; 
 

- Relacionar conceitos, 
por oposição, por 

interdependência, por 
hierarquização...; 

 
- Aplicar conceitos na 

formulação de 
problemas, na análise, 

na reconstituição, 
na produção de teses e 

de argumentos. 

 
- Identificar teses e teorias 

que sejam respostas a 
problemas filosóficos; 

 
- Reconhecer o alcance e os 
limites de teses e teorias; 

 
- Formular teses e argumentos 

que constituam ou se 
integrem em teorias 

filosóficas; 
 

- Comparar teses relativas a 
um mesmo problema 

filosófico; 
 

- Defender teses apresentando 
razões, argumentos ou 

exemplos; 
 

- Criticar teses apresentando 
argumentos, objeções ou 

contraexemplos; 
 

- Identificar formas 
argumentativas. 

 
- Analisar textos 

filosóficos; 
 

- Avaliar 
criticamente teorias 

filosóficas; 
 

- Redigir 

composições 

filosóficas. 

 

 
 

1.2 Conteúdos em avaliação 

 

Os conteúdos são os que constam das Orientações para efeitos de avaliação sumativa 

externa das aprendizagens na disciplina de Filosofia, 10.º e 11.º Anos, Cursos 

científico-humanísticos, Formação Geral. 
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2. Caracterização da Prova de Exame 

 

 
A prova é escrita e tem duas versões (Versão 1 e Versão 2) correspondentes a 8 

páginas em cada versão. Encontra-se organizada por grupos de itens, os quais não 

correspondem à sequência das unidades temáticas no Programa e nas Orientações 

para efeitos de avaliação sumativa externa das aprendizagens na disciplina de 

Filosofia. Os grupos e os itens da prova têm como suporte um ou mais textos e/ou 

documentos em análise (e.g. resolução de enunciados lógicos), os quais apresentam 

no final da prova um anexo com uma identificação de símbolos.  

 

3. Valorização dos conteúdos na prova 
 
 

Quadro 2 
 

Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Módulo II – A ação humana e os valores 
 
Unidade 1. A ação humana – análise e compreensão do agir 
Unidade 2. Os valores – análise e compreensão da experiência 
valorativa 
Unidade 3. Dimensões da ação humana e dos valores 

 

60  

Módulo III – Racionalidade argumentativa e filosofia 
 
Unidade 1. Argumentação e lógica formal 
Unidade 2. Argumentação e retórica 
Unidade 3. Argumentação e filosofia 

65 

Módulo IV – O conhecimento e a racionalidade científica e 
tecnológica 
 
Unidade 1. Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva  
Unidade 2. Estatuto do conhecimento científico 
 

75 

 200 
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3.1 Tipologia, número de itens e cotação 
 

Quadro 3 

Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

por item 

(em 

pontos) 

 

Grupo e 

Item da 

prova 

Cotação 

Total 

(em 

pontos) 

ITENS DE 

SELEÇÃO 

 

 Escolha múltipla 
 

8 5  

I- 2.1 

I-2.2 

I-2.3 

I-2.4 

II- 2.1 

II-2.2 

II-2.3 

II-2.4 

 

 

 

40 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 2  5  
II- 1.1 

IV- 1.1 
10 

Resposta restrita 6 15 a 25 

I- 1. 

I- 3. 

II- 1.2 

III- A 

IV- 1.2 

IV- 3. 

 

 

120 

Resposta extensa 1  30  IV- 2. 30 

 

 

 
4. Resultados globais 

 

A ESPJS apresenta os resultados acima dos verificados na Península de Setúbal (0,2 

valores acima) e abaixo da média Nacional (0,3 valores abaixo) e Lisboa (0,5 valores). 

 
Gráfico1 

 

200 
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4.1 Resultados comparativos nas Questões de Resposta Múltipla por 
Grupo e Item 

 
 

Gráfico2 
 

 
 

 

Comentário: As questões de resposta múltipla possuem 8 itens com cotação de 5 

pontos cada item num total de 40 pontos, referentes ao Grupo I (2.1 a 2.4) e 

relativo ao Módulo II do programa (A Ação Humana e os Valores), e referente ao 

Grupo II (2.1-2.4) relativo Módulo III do programa (Racionalidade Argumentativa e 

Filosofia). 

Ao analisar os resultados de exame dos alunos da ESPJS é possível identificar que em 

três itens referentes a dois pontos diferenciados do programa, a percentagem se 

encontra acima de qualquer média comparativa no primeiro caso I-2.3 tem 100% 

(correspondente a um item certo para todos os alunos), I-2.4 com 42,9% e a II-2.3 

com 85,7%. É de referir que a questão que aponta para um maior desvio 

encontrando-se abaixo das médias comparativas é o item I.2.2 com 42,9%, e cujo 

conteúdo da opção verdadeira remete para a determinação da ação moral em Kant 

(razão e dever). 

È ainda de realçar que a percentagem mínima é de 42,9 em todas as questões de 

resposta múltipla, sendo a média Nacional de 35,1%, a de Lisboa 38,5% e a da 

Península de Setúbal de 35,9%.  
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4.2 Resultados comparativos nas Questões de Resposta Curta por 
Grupo e Item 

 

Gráfico3 
 

 
 

Comentário: As questões de resposta curta possuem dois itens na prova com  

cotação de 5 pontos cada num total de 10 pontos referentes ao Grupo II 1.1 e 

relativo Módulo III do programa (Racionalidade Argumentativa e Filosofia), e ao 

Grupo IV 1.1 relativo ao Módulo IV do programa (O conhecimento e a racionalidade 

científica e tecnológica). 

As questões de resposta curta implicam que se parta do texto em análise e que se 

nomeie o conceito que constitui o seu enfoque temático. A questão 1.1 do Grupo II 

implica que se nomeasse o mau uso da retórica, nomeadamente solicitava-se: 

“Nomeie o mau uso da retórica para persuadir uma «multidão»”.  

De um modo evidente, e atendendo à percentagem de 14,3% os alunos não 

entenderam na sua maioria o enfoque da questão que correspondia ao cenário de 

resposta relativo ao uso artificioso da retórica: a manipulação/demagogia, embora 

na questão relativa à resposta que irá corresponder à exposição do conteúdo do 

texto, questão da resposta restrita, não se tenha verifica a discrepância aqui 

assinalada. Possivelmente, o conceito de persuasão presente no texto confundiu os 

alunos, porque no bom uso da retórica também se procura persuadir, reservando-se o 

termo manipulação para o mau uso. A questão com o mesmo grau de dificuldade 

implicou no Grupo IV uma relevante média de 85,7%, acima do verificado em termos 

comparativos a nível nacional, Lisboa e Península de Setúbal.  
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4.3 Resultados comparativos nas Questões de Resposta Restrita por 
Grupo e Item 

 

Gráfico4 
 

 
 

 

Comentário: As questões de resposta restrita possuem seis itens distribuídos por 

todos os Grupos e cuja cotação oscila entre os 15 pontos (caso do Grupo IV- item 

1.2), e 25 pontos (caso do Grupo IV- item 3.), os restantes itens possuem uma 

cotação de 20 pontos (caso do Grupo I item 1. e 3.; o  Grupo II item 1.2 e A). Os seis 

itens remetem para vários pontos dos conteúdos programáticos de acordo com o 

Quadro II, e reportam-se a 120 pontos da cotação total da prova, de acordo com o 

evidenciado no Quadro III. 

O texto em análise e o item 1. do Grupo I ao remeterem para o Módulo 2 do 

Programa referente ao 10.º ano, visavam a identificação do determinismo em 

oposição ao livre arbítrio. As percentagens evidenciadas indiciam um eventual  grau 

de dificuldade do tema e colocam a ESPJS acima da média quer nacional quer da 

Península de Setúbal, sendo de realçar que apesar da média ser superior 42.9% dos 

alunos não responderam e/ou tiveram cotação 0 . O item 3 igualmente do Grupo I ao 

remeter para a teoria da Justiça de Rawls (Módulo 2 do Programa referente ao 10.º 

ano), evidencia igualmente percentagens baixas em termos gerais. Em causa, 
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encontrava-se, e nos seus diferentes níveis de desempenho quer da linguagem escrita 

quer no domínio dos conteúdos disciplinares, a necessidade de identificar os 

princípios da sociedade justa (princípio de igual liberdade e princípio da diferença); a 

ideia de «posição original» como a ideia pela qual se estabelecem de modo racional 

os princípios da sociedade justa; a explicitação da posição original como experiência 

mental, em que se concebe uma situação de contrato inicial entre sujeitos livres, 

iguais e racionais para a definição dos princípios da justiça; bem como a necessidade 

de articular os conceitos de «posição original» com o de «véu de ignorância»: a 

posição original como ficção na qual os sujeitos ignoram o conhecimento acerca das 

suas características particulares – garantia da imparcialidade e razoabilidade das 

decisões. 

O Grupo II, item 1.2 ao visar a crítica platónica à retórica sofística visava 

diretamente a identificação da retórica sofística com o plano da opinião e da 

aparência, em confronto com a pesquisa racional do conhecimento e a procura 

filosófica da verdade e do bem. De algum modo, a discrepância evidenciada entre os 

alunos que reponderam a este item na ESPJS, implicou que a média descesse. Assim, 

importa referir que 28,6 dos alunos não responderam à questão e/ou tiveram a 

questão nula, sendo a questão que regista em termos comparativos um maior 

decréscimo.    

O Grupo III percurso A está ligeiramente acima da média de Lisboa e da península 

de Setúbal, e 0,2% abaixo da Nacional, e em que na ESPJS 14,3 dos alunos tiveram a 

cotação máxima e 14,3 tiveram a cotação mínima de 0. 

O Grupo IV com os dois itens 1.2 e 3 com 15 e 25 pontos respetivamente, registou o 

índice mais elevado em termos comparativos. Os conteúdos programáticos 

coincidam com a última parte do programa de 11.º ano nomeadamente o pensamento 

de Hume e Karl Popper. 

 É ainda de realçar que o item 1.2 ao visar a relação entre as impressões e as ideias e 

entre as ideias simples e as ideias complexas visava a identificação da ideia de Deus 

como ideia complexa que tem por base ideias simples que a mente e a vontade 

compõem e potenciam – este último conteúdo deu lugar a uma crítica da SPF 

(sociedade portuguesa de Filosofia). 
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4.4 Resultados comparativos nas Questões de Resposta Extensa por 
Grupo e Item 

 

Gráfico 5 
 

 

 

Comentário: A comparação visada pelo item 2 do Grupo IV entre o valor da ideia de 

Deus na filosofia de Hume e o valor da ideia de Deus na filosofia de Descartes, 

mereceu da parte dos professores de filosofia, e da Sociedade portuguesa de 

filosofia, uma crítica, por implicar um ponto ténue face ao enfoque programático 

dado a Hume e à sua teoria do conhecimento, e a prova de exame ao realçar a ideia 

de Deus em Hume. 

Após ter respondido às questões IV 1 (item de resposta curta de 5 pontos) e IV 1.2 

(item de resposta restrita de 15 pontos), ambos relativos a David Hume, pretende-se 

agora que o aluno volte a apresentar Hume e o compare nos pontos assinalados com 

Descartes, sendo atribuída à questão uma cotação de 30 pontos. Esta é também a 

questão onde a produção do texto escrito, e respetivamente as competências 

linguísticas melhor se evidenciam, bem como a avaliação critica de teorias filosóficas 

na redação em causa. 14,3% dos alunos da ESPJS não respondeu e/ou obteve 0 

valores, tendo o item obtido uma média de 9,4 pontos, correspondendo 

relativamente a um terço da cotação. Assim, o item em causa apresenta uma cotação 

de 31,4% o que implica uma percentagem abaixo das verificadas comparativamente 

entre 5,8 (na península de Setúbal) e 9,7 (Lisboa). 
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Conclusão: Face ao exposto, poder-se-á concluir que os alunos revelam 

dificuldades ao nível da articulação, elaboração e desenvolvimento do texto 

filosófico, tal como foi afirmado no item de resposta extensa. 

Outras variáveis poderão ser referidas como estando na origem dos resultados:  

-o (não) estudo e o (não) acompanhamento/revisão dos conteúdos programáticos; 

- a facilidade/dificuldade da leitura e interpretação;  

- o não deixar questões por responder, sendo de acentuar o esforço por encontrar um 

sentido não evidente numa primeira leitura; 

- o facto do Exame de Filosofia ser realizado no dia seguinte ao exame da Prova de 

Biologia é uma variável necessariamente a ter em conta nas médias registadas nos 

diferentes contextos comparativos: do Nacional à ESPJS. 

No ano de 2012/2013 a integração da disciplina no Projeto das provas intermédias, 

bem como a criação de um Projeto de apoio ao Exame de Filosofia colocar-se-ão 

como estratégias pedagógicas que procurarão contribuir para a implementação de um 

dos objetivos estratégicos do PEA: o sucesso escolar, a englobar nas iniciativas do 

PAAA ao nível dos seus objetivos operacionais.  

  

Cumpre ainda referir que nesta análise, e nestes dados, não se encontra incluída a 

avaliação da prova de exame da 2.ª fase, sendo de citar que a repetição da prova de 

exame de filosofia por alguns alunos internos, implicou que a média final da ESPJS 

fosse superior à evidenciada aqui, nomeadamente 10,6 valores. 

 

 

 

 

 

 

 


