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Resumo: O presente  trabalho tem por  objeto  a  oficina  de  “Introdução  à  Lógica”,  realizada  pelo grupo do 
PIBID/Filosofia da UFRGS, a qual selecionamos para uma reflexão mais aprofundada em virtude da importância 
fundamental do trabalho com argumentação e raciocínio lógico para a disciplina de filosofia. Como uma oficina 
de  caráter  puramente  introdutório,  seu  plano  visou  elaborar  uma  atividade  de  ponto  de  partida  para  o 
desenvolvimento  do  raciocínio  lógico  e  da  capacidade  argumentativa  dos  alunos,  a  partir  de  noções  e  de 
estruturas básicas de argumentos. Com este objetivo, a oficina trabalhou com um conjunto variado de exercícios 
e  recursos  –  dentre  eles,  a  utilização  de  um recurso  de  EAD -  que  pretendeu  atender  a  duas  importantes 
demandas: despertar o interesse e a motivação nos alunos para a Filosofia e o desenvolvimento das competências 
envolvidas na interpretação de textos, atribuídas a esta disciplina.  É importante destacar que, ao trabalhar o 
desenvolvimento destas  competências,  a  disciplina  de filosofia  realiza um trabalho que  se torna  importante 
também para as demais disciplinas do currículo escolar, uma vez que a competência discursiva desenvolvida nos 
alunos pode ser aplicada a qualquer matéria, não sendo útil apenas na compreensão de textos filosóficos, mas 
também na interpretação e leitura crítica de textos de qualquer gênero. O objetivo do trabalho é apresentar o 
resultado  de  uma breve  reflexão  feita  acerca  desta  experiência  em particular,  que  se  dará  em duas  partes: 
primeiramente, num breve relato da oficina realizada e, num segundo momento, numa análise específica dos 
exercícios e recursos utilizados, bem como dos resultados obtidos nas atividades realizadas pelos alunos. Por 
conclusão, tendo por base os resultados dos exercícios realizados pelos alunos, a reflexão indicou que o método 
utilizado na oficina mostrou-se satisfatório na obtenção dos seus objetivos.
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