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INTRODUÇÃO

Longe de menosprezar a importância que deve ser dada aos conceitos científicos até
mesmo ‘as tendências pedagógicas, pensamos em fazer tudo isso levando em conta os
conceitos mais corriqueiros da educação no seu todo e, juntamente com estes conceitos,
indagamos a pratica pedagógica com muitos questionamentos, tais como: 1. Pode Haver
Ensino sem que Haja Aprendizagem? 2. Parêntese: A Questão da Intenção. 3. Parêntese: O
Conceito de Ensino. 4. Pode Haver Aprendizagem sem que Haja Ensino? 5. O Conceito de
Educação. 6. Pode Haver Ensino e Aprendizagem sem que Haja Educação? 7. Um Parêntese:
Pode Haver Educação sem que Haja Ensino e Aprendizagem? 8. Educação Formal e Informal
e a Questão dos Objetivos da Educação. 9. Educação e Doutrinação. 10. Observações
Finais: Filosofia da Educação e Teoria Educacional

2-

FILOSOFIA ANALÍTICA E FILOSOFIA
DA EDUCAÇÃO

Em que consiste a filosofia da educação? A resposta a esta pergunta pode variar,
dependendo do que se entende por filosofia (e, naturalmente, também do que se entende por
educação, mas a própria conceituação de educação já envolve um certo filosofar sobre a
educação). Ao leigo pode parecer incrível que filósofos profissionais não tenham conseguido
chegar a um acordo a respeito do que seja a filosofia, isto é, acerca de seu próprio objeto de
estudo, mas esta é a pura verdade. A questão da natureza e da tarefa da filosofia já é, ela
própria, um problema filosófico, e, como tal, comporta uma variedade de respostas. A
muitos pode parecer que esta proliferação de respostas seja indicativa do próprio fracasso
da filosofia. Outros vêem nesta situação a grande riqueza do pensamento humano, que,
para cada problema que lhe é proposto, é capaz de imaginar uma variedade de soluções,
todas elas, em maior ou menor grau, razoáveis e dignas de consideração, e todas elas
contribuindo, de uma maneira ou de outra, para uma compreensão mais ampla e profunda
dos problemas com que se depara o ser humano. Não cremos, portanto, ser impróprio
oferecer uma tentativa de "definição" da filosofia, se se mantém em mente que esta sugestão
de definição não é feita dogmaticamente, como se fosse a única possível, ou mesmo a única
razoável. Outras propostas de definição da filosofia existem que são plausíveis e razoáveis, e
que, possivelmente, ao invés de se contraporem àquela que vamos sugerir, como
alternativas, justapõem-se a ela como maneiras complementares de ver a filosofia.

2.1.

Filosofia Analítica

A filosofia, do ponto de vista pólo analítico, é aquela atividade reflexiva, realizada,
através de análise e de crítica, pelo ser pensante, no exame do significado e dos
fundamentos de conceitos, crenças, convicções e pressuposições básicas, mantidos por ele
próprio ou por outros seres pensantes. Essa caracterização geral da filosofia deixa entrever
que a atividade filosófica é uma atividade reflexiva de segunda ordem. O que se quer dizer
por isto? Quer-se dizer que a filosofia pressupõe outros tipos de atividade, na verdade outros
tipos de atividade reflexiva, como a ciência, a história, a religião, a política, etc., e mesmo o
chamado senso comum. Por exemplo: o objeto de reflexão do cientista natural é, em linhas
gerais, a natureza; o do historiador é a história; e assim por diante. Essas atividades de
reflexão são de primeira ordem: concentram-se em diferentes aspectos da realidade, ou do
"ser". Elas partem, naturalmente, de certas pressuposições (por exemplo, de que os
fenômenos do mundo natural estão causalmente relacionados, de que é possível ter
conhecimento de eventos que não são mais objetos de nossa possível percepção, como é o
caso de eventos históricos, etc.), e resultam em certas crenças e convicções (como, por
exemplo, acerca da natureza da matéria, ou a respeito de uma certa seqüência de eventos
históricos). O filósofo analítico não reflete sobre as mesmas coisas que são objeto de reflexão
por parte do cientista natural e do historiador -- se o fizesse, estaria deixando de ser filósofo
e passando a ser cientista natural ou historiador (algo, por sinal, perfeitamente possível).
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Ele reflete sobre as reflexões do cientista natural e do historiador, buscando trazer à tona
(se necessário for), elucidar, e criticamente examinar os conceitos e as pressuposições
básicas destes últimos, procurando, no processo, entender seus modos de argumentação e
inferência, etc. Em poucas palavras, a filosofia analítica é reflexão (de um certo tipo) sobre a
reflexão, é o pensamento pensando sobre si próprio. Para dar um tom mais contemporâneo
a essa caracterização, poderíamos dizer que, desde que a reflexão e o pensamento se
expressam através de linguagem, através do discurso humano, em suas várias
manifestações, a filosofia analítica é discurso sobre o discurso: o filósofo reflete, não sobre a
natureza e a história (para continuar com nossos exemplos anteriores), mas sim sobre o que
cientistas naturais e historiadores dizem acerca da natureza e da história. Por isso é que
chamamos a atividade filosófica de uma atividade reflexiva de segunda ordem: ela se exerce
sobre outras atividades reflexivas, que se constituem, portanto, no objeto da filosofia.
É necessário, porém, ressaltar que nem toda atividade reflexiva de segunda ordem é,
necessariamente, filosófica. O sociólogo, por exemplo, ou o psicólogo, pode refletir sobre a
atividade do cientista, e sobre ela fazer e responder perguntas que sejam estritamente
sociológicas, ou psicológicas, e não filosóficas. A sociologia da ciência não faz as mesmas
perguntas sobre a atividade do cientista que são feitas pela filosofia da ciência. Se, porém,
há outros tipos de atividade reflexiva de segunda ordem, além da filosófica, o que é que
caracteriza as perguntas distintamente filosóficas? A resposta já esta contida no que foi dito
acima: a filosofia busca elucidar e examinar criticamente os conceitos, as convicções e
pressuposições básicas, os modos de argumentação e inferência, etc. existentes dentro de
uma dada área de atividade intelectual.
Assim sendo, um psicólogo pode fazer vários tipos de pergunta acerca da atividade
científica: Como é que, do ponto de vista psicológico, alguém chega a descobrir ou formular
uma lei ou uma teoria? Quais os mecanismos psicológicos que estão envolvidos na
criatividade e inventividade científicas? É a criatividade científica diferente, do ponto de
vista psicológico, da criatividade artística? Da mesma maneira, um sociólogo pode perguntar
sobre a relação existente entre ciência e sociedade, acerca da medida em que teorias
científicas são condicionadas pelo meio-ambiente em que aparecem, a respeito do papel da
ciência e do cientista na sociedade, etc. As perguntas que o filósofo que reflete sobre a
ciência faz, porém, são do seguinte tipo: O que se entende por ciência? Quais são os
critérios de cientificidade? O que diferencia teorias científicas de outros tipos de teoria
(digamos, teorias metafísicas e especulativas)? O que leva cientistas a considerar uma teoria
melhor do que a outra, quando ambas se propõem a explicar os mesmos fenômenos? Qual a
relação entre teoria e observação? Existe verdade na ciência, ou apenas probabilidade? O
alvo da ciência é produzir teorias altamente prováveis ou pouco prováveis, mas de alto poder
explicativo e preditivo? Existe objetividade e racionalidade na ciência? Se não, por quê? Se
sim, em que sentido e em que medida? E assim por diante.

2.2.

Filosofia da Educação

Mas falemos agora em filosofia da educação. A filosofia analítica da educação,
seguindo a caracterização apresentada nos parágrafos anteriores, não discorre sobre o
fenômeno da educação, como tal, mas sim sobre o que tem sido dito acerca desse fenômeno
(por exemplo, por sociólogos da educação, psicólogos da educação, ou por qualquer pessoa
que reflita sobre a educação). Não resta a menor dúvida de que uma das primeiras e mais
importantes tarefas da filosofia da educação, a partir da caracterização da tarefa da filosofia
sugerida acima, é a análise e clarificação do conceito de "educação". Fala-se muito em
educação. "Educação é direito de todos", "educação é investimento", "a educação é o
caminho do desenvolvimento", etc. Mas o que realmente será essa educação, em que tanto
se fala? Será que todos os que falam sobre a educação usam o termo no mesmo sentido,
com idêntico significado? Dificilmente. É a educação transmissão de conhecimentos? É a
educação preparação para a cidadania democrática responsável? É a educação o
desenvolvimento das potencialidades do indivíduo? É a educação adestramento para o
exercício de uma profissão? As várias respostas, em sua maioria conflitantes, dadas a essas
perguntas são indicativas da adoção de conceitos de educação diferentes, muitas vezes
incompatíveis, por parte dos que se preocupam em responder a elas. Este fato, por si só, já
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