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PESQUISA FILOSÓFICA NA EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DO PESQUISADOR 
E A SUA CONTRIBUIÇÃO NO CAMPO EDUCACIONAL  

 
 
Introdução - Ao nos reportarmos à filosofia e à educação, engendradas numa relação em 

que se coloca a pesquisa como eixo de ligação, temos conosco uma tarefa não muito 

simples: de que falamos quando nos referimos a uma e a outra? E, no caso, estamos ainda à 

mercê de um outro desafio que se traduz pela questão: por que este tema gera a necessidade 

de explicitação ou de indagação? Não é algo evidente, nos dias de hoje, que a pesquisa seja 

entendida como a atividade mestra na produção de conhecimento, seja em qual área de 

conhecimento for? Para quê então a preocupação com o designativo ‘ filosófica’  atado à 

pesquisa, no caso do presente tema? Não seria a pesquisa científica apenas uma expressão 

de uma totalidade gerada como resultado do esforço humano na formulação das suas 

indagações e interpretações sobre o mundo, a que chamamos conhecimento? E esse esforço 

não seria movido pela surpresa diante de algo problemático para o homem que, 

desestabilizado em suas crenças, vai a busca da estabilidade de um novo hábito? Tal é a 

investigação segundo o britânico Charles Sanders Peirce, a saber, a busca pela estabilidade 

do hábito no processo contínuo da experiência humana que, ao se encontrar na dúvida se 

utiliza de procedimentos para a construção de novas crenças. Se concordamos com essas 

sugestões, podemos admitir que poderia haver pelo menos uma outra abordagem de 

pesquisa, a pesquisa filosófica! 

 Diante do exposto, nos parece fundamental para o debate, o esclarecimento acerca 

não apenas dos dois termos anunciados acima, como também, um terceiro: pesquisa. Além 

disso, ao procurarmos  colocá-los em relação, buscamos anunciar possibilidades menos 

conflitivas de fazê-lo, sabendo-se de antemão da carga de interrogações que estes termos 

aninham no interior dos  seus conceitos.   

    Não é nada incomum associar-se pesquisa com ciência tornando o designativo 

pesquisa científica um composto auto-elucidativo: se pesquisa, então, teria de merecer o 

termo complementar: científica1.  Há no entanto, aqueles que falam da necessidade de uma 

                                            
1 É interessante observarmos, por exemplo em livro como o Convite à filosofia (2004) que, 
“pesquisa” é relacionada sem dificuldades com a atividade científica desenvolvida quase sempre 
em laboratórios e custeadas ou financiadas por agências (ver subtítulo “As condições atuais da 
pesquisa e os grandes interesses em jogo”, p. 236) enquanto que em relação à filosofia utiliza-se 
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filosofia da pesquisa científica “que incorporará naturalmente toda a reflexão sobre a 

metodologia da investigação, a lógica do raciocínio científico e a sociologia da ciência”  

(PINTO, 1979, p. 04) se constituindo num pressuposto necessário à formação da 

consciência do pesquisador. Desse modo, na ânsia de evidenciar o papel da filosofia diante 

da pesquisa científica, o conhecido intelectual Álvaro Vieira Pinto retoricamente 

argumenta: 

 

 ... mesmo o mais experimentado e melhor dotado dos pesquisadores  científ icos 
 não deve confiar unicamente na sua exclusiva experiência,  
                              mesmo quando esta lhe haja permitido obter expressivos triunfos na  
                              descoberta de propriedades dos corpos e de leis da natureza, para, apoiado 
                              apenas sobre esta base necessária, mas por si só insuficiente, permitir-se  
                              emitir opiniões gerais, interpretativas, doutrinárias, ignorando ou 
                              menosprezando o imenso esforço de esclarecimento racional que a  
                              filosofia vem secularmente produzindo. Precisa aproveitar o inapreciável 
                              capital representado pela vivência direta da ação investigadora, a fim de 
                              submetê-lo ao influxo iluminador do pensamento teórico que, unindo-se  
                              ao exercício da pesquisa, numa síntese lógica superior, chegará então a 
                              compor a correta doutrina da pesquisa científ ica (PINTO, 1979, p. 05). 
 

 Certamente que a relação defendida pelo autor supracitado não seria negada por 

muitos pesquisadores, haja visto que Pinto também denuncia aqueles que tentam se 

imiscuir nas atividades do cientista sugerindo-lhe direções, sem mesmo ter antes disso, 

procurado penetrar no mundo do cientista para vivenciá-lo melhor. Porém, a contribuição 

da filosofia nas discussões epistemológicas, éticas e políticas – apenas para citar algumas - 

é algo inegável. Nesse particular, podemos chamar a professora Lucia Santaella para  

argumentar: “Antes de tudo, a pesquisa científica exige, pelo menos como pano de fundo, 

um certo estado de alerta do pesquisador para as questões filosóficas, especialmente 

epistemológicas, sobre as leis que regem o conhecimento, sua busca, aquisição, validade, 

etc.”  (SANTAELLA, 2001, p. 113). 

Mas quando o filósofo investiga ou faz pesquisa ele o faz seguindo necessariamente 

os mesmos procedimentos do cientista, buscando causar o mesmo impacto através dos 

resultados que o seu trabalho possa trazer à sociedade? E como é o caso do tema em 

discussão no presente estudo, a contribuição da pesquisa filosófica teria a mesma 

                                                                                                                                     
as expressões “atitude ou atividade filosófica, indagação filosófica, trabalho intelectual” e outras  
expressões do gênero. 
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receptividade e expectativa gerada pela pesquisa científica entre os educadores - cujos 

profissionais, ao desenvolverem os seus projetos buscam realizar a pesquisa educacional 

com uma garantida confiabilidade entre os seus pares?   

Defendendo a ‘universidade da pesquisa’  como forma de expandir a capacidade 

inventiva humana combatendo com isso o ‘pior colonialismo’  - o ‘colonialismo científico e 

cultural’  – considerado o principal responsável pela dependência econômica e política, a 

pedagoga Lori Alice Gressler afirma em seu livro Introdução à pesquisa (2003): “... a 

universidade só pode perseguir a busca da verdade, da descoberta, se reconhecer a pesquisa 

científica como tarefa primeira”. Conclama portanto aos mestres e a todo o ambiente 

universitário a “estimular os alunos a desenvolver a habilidade de enfrentar os problemas 

de maneira científica ... ” (ibid, p.25). Mas acrescenta, detalhando a sua convicção: 

 

 O avanço da ciência e da tecnologia obriga o estudante universitário a 
 possuir um conhecimento de metodologia científica, pois ele precisa  discernir,   
     julgar a validade de uma informação. Esta capacidade será desenvolvida na  
     convivência com cientistas, com o trabalho científico, ou mesmo com a      
     repetição de um modo científico, porque mesmo o  estudante que tenha a 
     qualidade de especulação descobrirá muito pouco   se não viver uma situação em 
     que seja obrigado a formular uma hipótese,  a executar  um  modelo, a coletar  
     dados, a procurar soluções para os  problemas levantados. O aluno que participa  
     de pesquisa aguçará o espírito crítico e estará mais habilitado para criticar a 
     validade, a estrutura  e as conclusões de uma investigação”  (GRESSLER, 2003, 
     p. 25-26). 

 

 E, conclui o seu raciocínio com a afirmação: “Há, portanto, que se formar 

acadêmicos produtores e consumidores da ciência”  (ibid, p.02). Este pensamento não 

parece ser incomum no ambiente educacional. E não nos parece ser algo infundado e 

tampouco asserções completamente falsas. Porém, esta responsabilidade magnânima dada à 

ciência  para a formação do jovem estaria desclassificando a filosofia como uma  disciplina 

tradicionalmente formadora, descartando ou, pelo menos, minimizando as suas 

possibilidades igualmente educativas?  

 É conhecida a posição do educador e filósofo da educação Paulo Freire quanto à 

situação de dependência em que nos encontramos em relação ao Primeiro Mundo. Dito de 

forma sucinta, ele  aponta como fator responsável desta situação nos países latino-

americanos, por exemplo, a formação e manutenção de uma consciência mágica ou 

ingênua, podendo se tornar ainda consciência fanática, carente de criticidade, situação esta 
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reversível apenas através de um processo educativo de conscientização. Freire afirma em 

seu livro Educação é mudança (1983): “Se não se faz este processo educativo só se 

intensifica o desenvolvimento industrial ou tecnológico e a consciência sofrerá um abalo e 

será uma consciência fanática”, característica da mentalidade do homem massificado 

(FREIRE, 1983, p. 39). Desse modo, é próprio das chamadas sociedades-objeto ou 

sociedades alienadas, a criação de seres que imitam servilmente a outrem provocando com 

isso, não uma reação transformadora da situação de subjugação em que vivem, mas entre 

eles impera a passividade, a falta de responsabilidade, a inautenticidade  e a dificuldade de 

realizarem a necessária  análise e a crítica. “É preciso partir de nossas possibilidades para 

sermos nós mesmos. O erro não está na imitação, mas na passividade com que se recebe a 

imitação ou na falta de análise ou de autocrítica” (FREIRE, 1979, p. 35)2.   

Freire percebe que a educação pode se tornar um fator favorável à mudança de 

consciência e de postura diante da realidade, desde que não seja uma educação depositária 

de conhecimentos na consciência do educando e, por isso, bancária. Referindo-se às 

sociedades latino-americanas ele insistiu há poucas décadas atrás: “Educa-se para arquivar 

o que se deposita. Mas o curioso é que o arquivado é o próprio homem, que perde assim seu 

poder de criar, se faz menos homem, é uma peça. O destino do homem deve ser criar e 

transformar o mundo, sendo o sujeito de sua ação” (FREIRE, 1983, p. 38). Somente uma  

educação fundada na ciência com objetivos de fomentar a formação científica é que 

contribuiria para tal? 

 Apostando na educação para a realização democrática, o professor norte-americano 

Matthew Lipman segue a trajetória de John Dewey fazendo-lhe duras críticas, à parte à sua 

explícita admiração e reconhecimento em relação a ele como o verdadeiro precursor do 

movimento do pensamento crítico no século XX. Lipman  ressalta que a proposta deweyana 

apresenta como solução aos problemas educacionais, a formação científica dos alunos em 

prol de uma sociedade progressiva e democrática, a qual requereria para si, indivíduos 

ativos  e educados pelo método de ‘solução de problemas’. Este método de investigação 

seria  constituído pelos procedimentos do modelo científico e garantiria a formação do 

                                            
2 Embora analisando a questão numa outra perspectiva, a saber, as implicações de nossa cultura na pesquisa 
filosófica, Renato Janine Ribeiro assim se expressa: “Se nos sentimos estranhos nos Trópicos, se nossa 
postura ante as grandes questões filosóficas é governada por um mal-estar de quem preferiria estar escrevendo 
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pensamento reflexivo, este que é “consciente das suas causas e conseqüências” 3.   Desse 

modo, Lipman ao colocar as idéias de Dewey em discussão assim argumenta: 

 
Para muitos leitores contemporâneos, a visão de Dewey da relação entre            
democracia e educação é extremamente convincente. Existem indícios     
abundantes de que a comunidade é o meio termo ou elo entre o método 

     científ ico e a prática democrática. Mas há uma dificuldade na abordagem  
     de Dewey que só ficou evidenciada muito tempo depois. O problema é que  
     o pensar talvez não seja um aliado tão natural da ciência, quanto a democracia.  
     As diferenças são descritas em How we think, mas o fato é que para muitos  
     estudiosos da questão, remontando até Platão, o pensar  excelente é concebido  
     como pensar filosófico, enquanto a filosofia e ciência são atividades    
     independentes que não podem ser reduzidas uma à outra. Portanto, se o bom 
     pensar deve transformar-se no principal objetivo dentro da sala de aula, deverá 
     este ser desenvolvido segundo os preceitos da investigação científica ou da 
     investigação filosófica? (LIPMAN, 1995, p.159). 

 

 Para aqueles que conhecem a proposta lipmaniana de filosofia para crianças fica 

evidente a resposta. De fato, Lipman vai defender que a educação para a democracia deve 

se constituir num ambiente onde graceja a investigação filosófica como o estímulo par 

excellence ao desenvolvimento do pensamento das crianças e dos jovens. A filosofia se 

ensina através de sua prática, a saber, pelo ato de filosofar, e isso deve acontecer desde 

muito cedo entre as crianças nas escolas. Investigação filosófica para o autor seria, 

portanto, as atividades de auto-correção do pensamento realizadas pelos escolares em 

comunidade, através da prática da filosofia. Isto quer dizer que ‘ fazer filosofia’ significa 

essencialmente o desenvolvimento das habilidades de pensamento focalizado nas questões 

clássicas humanas, ao mesmo tempo em que enseja um ambiente de convivência ética e o 

exercício democrático. 

Seria a investigação filosófica praticada nas escolas uma estratégia frutífera para o 

estímulo da pesquisa em filosofia? Ou seja, se incorporada em nossa prática da descoberta 

curiosa diante do mundo através de uma educação ‘ filosófica’ , nos tornaríamos 

pesquisadores mais criativos, mais autônomos, quem sabe, mais sensíveis aos temas que 

                                                                                                                                     
em outra língua, sobre outros tópicos, em outro lugar, então jamais teremos, com a filosofia, a familiaridade 
que permite criar o novo”  (RIBEIRO, 2005, p. 108).   
3 A título de esclarecimento, notamos que para Dewey “Saber as causas das idéias – as condições sob as quais 
são pensadas – significa nos libertarmos da rigidez intelectual e concedermos a nós mesmos aquele poder de 
escolher entre e agir sobre alternativas, que vêm a ser a fonte da liberdade intelectual. Conhecer as 
conseqüências das idéias é conhecer seu significado ... [que] se encontra nos seus aspectos práticos, nos 
efeitos que têm sobre nossa prática e sobre o mundo” (LIPMAN, 1995, p. 158-159). 
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saltam de nossa ambiência diante dos quais teríamos uma postura mais curiosa e crítica? 

Nos tornaríamos assim e desse modo, descobridores de problemas importantes e dignos de 

estudos levados avante pela indagação não somente científica, resultando disso, um 

discernimento maior no universo do conhecimento e produções inovadoras  evocadas 

também no cenário da pesquisa filosófica? Percebe-se, no entanto, que há no interior dessa 

discussão um outro dilema, a saber, o entendimento do que seja filosofia e do que seja 

educação, problema anunciado no início deste trabalho.          

 Nesse particular, o filósofo Renato Janine Ribeiro ao denunciar a renúncia da 

filosofia entre os pesquisadores nos anos 60 e 70, aponta para alguns traços culturais que 

teriam sido preservados entre os intelectuais brasileiros. Em referência àquele período, 

aponta como um dos motivos, os excessos do estudo estruturalista dos textos que se prende 

na rigorosidade historiográfica da filosofia condimentado, por um lado, pela crença 

marxista de que a filosofia é incapaz de transformar o mundo. Porém, o autor assinala que, 

com surpresa, os temas essenciais  da filosofia - ser, conhecimento, ética, política, arte - 

ressurgem desafiadoramente na atualidade diante dos temas ligados à Internet e ao mundo 

virtual num contexto, não menos intrigante,  o da mundialização, em que as relações 

humanas se vêem diante das superpotências, da adesão ou não aos projetos globalizantes e 

do enfrentamento às hegemonias. E Ribeiro nos lembra que “os norte-americanos analisam 

o que significa a educação, hoje, pensando-a também à luz dos desafios na pesquisa e na 

construção da sociedade” (RIBEIRO, 2005, p. 91). Lembra-nos o autor, a necessidade de 

revisão e de fomento das nossas posições filosóficas   abaladas que se encontram pelos 

avanços nos estudos biológicos, no campo da informática, nas neurociências os quais nos 

impingem mais ação e menos lentidão ao nos debruçarmos aos detalhes conceituais das 

grandes obras. Notadamente, o que Ribeiro critica é o entendimento sobre a essência da 

atividade filosófica entre grande parte dos profissionais, levando a resultados nada 

fecundos.   

 Com efeito, a análise que Ribeiro elabora diante destes traços comuns da atualidade, 

cruzados com as características de nossa cultura, chama a atenção para a contribuição dos 

nossos filósofos nessas discussões. Para ele, o debate tem sido empobrecido pela pouca 

inventividade das idéias, presos que estão pelo já sabido e consagrado na história da 

filosofia valorizando a forma técnica – porém, menos criativa - de apresentar uma nova 
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leitura dos clássicos aos seus pares. Denuncia que temos subordinado a filosofia prática – a 

ética e a política – à ontologia e à teoria do conhecimento, movidos pela convicção na 

fragilidade da ação versus a permanência do ser e do conhecer, com isso, favorecendo os 

estudos mais sérios devotados aos conceitos e preferindo a coerência e a passividade.  

 A sugestão do autor é que os pesquisadores em filosofia possam ser capazes de 

debater no espaço público sobre os assuntos essenciais para a convivência social nos dias 

de hoje, tomando os temas atuais como seu objeto de estudo, não se contentando somente 

com as publicações, mas sendo capazes de dialogar ‘ na praça’  com os pesquisadores das 

mais diversas áreas. Isto seria o esperado como resultante do trabalho dos pesquisadores do 

campo filosófico. 

 Se fizermos uma extensão deste trabalho filosófico ao campo educacional, já que a 

educação foi apontada por Ribeiro como um tema em destaque na atualidade, pelo menos 

entre os norte-americanos, parece-nos que a pesquisa filosófica deveria estar preocupada 

em desenvolver estudos relacionados com os temas atuais indicados pelo autor e seu 

impacto no âmbito educacional, tornando o pesquisador capaz de debater publicamente 

junto aos profissionais das outras áreas de conhecimento.   

 

A pesquisa filosófica na educação – Acredito que eu não seria injusta ao afirmar que o 

campo da educação4 tem desejado inserir-se no âmbito científico e por várias razões, uma 

das quais poderia ser indicado o fato de o referido campo se empenhar por obter a 

confiança da comunidade, denotando seriedade dos seus estudos e garantia de que suas 

ações estão sustentadas por um saber socialmente reconhecido. Outra razão poderia ser 

aquela que aponta para a educação como um campo constituído por um afluir de 

profissionais oriundos das mais variadas áreas de conhecimento, muitas delas fundadas na 

pesquisa científica, as quais, evidentemente, contribuem  para os avanços na compreensão 

das questões educacionais. Todavia, confluem ao campo educacional também outros 

profissionais, ligados à arte e à filosofia - apenas para citar alguns –, que contribuem com 

                                            
4 É o caso das ciências humanas apontado por Chauí (2004, p. 227) que, ao analisar o status 
científico deste tipo de atividade científica, ressalta alguns pontos interessantes como: “... para 
ganhar respeitabilidade científica, as disciplinas conhecidas como ciências humanas, procuraram 
estudar seu objeto empregando conceitos, métodos e técnicas propostos pelas ciências da 
natureza [cujas dificuldades disso resultantes fizeram com que] ... as ciências humanas acabaram 
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sua formação aos desafios postos pela educação, desenvolvendo suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, seja na graduação ou pós-graduação. 

No caso do presente artigo, a nossa atenção se coloca diante do filósofo da 

educação5. Que tipo de pesquisa este profissional desenvolve? De que forma ele aborda os 

problemas colocados pela educação? No meu entender, esta questão se refere, igualmente, à  

pesquisa filosófica aqui tratada, embora alguns dos problemas colocados ao filósofo da 

educação possam ser inspirados a partir do chão da escola, assim como qualquer outro tema 

que possa encetar estudos e ações educativas ou, que possa incidir na educação e que por 

sua atualidade e pela exigência de atenção especial,  impõe aos pesquisadores um 

tratamento sério e adequado. Mas, nesse caso, o diferencial desse trabalho sempre deve ser 

traçado pelo olhar da filosofia.    

 Tomando-se algum estudo acerca de metodologia da pesquisa, como aquele 

organizado em livro por Lakatos e Marconi intitulado Metodologia Científica (1991), 

podemos encontrar a referência aos diferentes tipos de conhecimentos produzidos pela 

inteligência humana, dentre os quais, o filosófico. Ao tentar caracterizá-lo, as autoras 

reconhecem que, tanto a ciência quanto à filosofia se apresentam como conhecimentos 

sistemáticos, pois formam um sistema organizado de idéias e de conceitos para se reportar à 

realidade estudada. No caso da ciência, os fenômenos observados  e os fatos investigados 

são traduzidos a partir de um conjunto sistemático ou teoria geral,  que possibilita a 

integração dos fatos isolados numa explicação racional muito bem articulada. No caso da 

filosofia, como um trabalho eminentemente intelectual, “dizer que as indagações filosóficas 

são sistemáticas significa dizer que a Filosofia trabalha com enunciados precisos e 

rigorosos, busca encadeamentos lógicos entre os enunciados, opera com conceitos ou idéias 

obtidas por procedimentos de demonstração e prova, exige a fundamentação racional do 

que é enunciado e pensado”  (CHAUÍ, 2004, p. 21) apresentando, desse modo, um grau de 

                                                                                                                                     
trabalhando por analogia com as ciências naturais e seus resultados tornaram-se muito 
contestáveis e pouco científicos”.  
5 Ao me referir à “filosofia da educação” nesse artigo, não penso apenas  em uma disciplina – vista 
no passado e tradicionalmente como uma disciplina essencialmente pedagógica – mas a entendo 
com todas as possibilidades de tratar as questões educacionais por todos os ângulos de análise 
que a filosofia enseja, quer seja pela ética, estética, política, epistemologia, ontologia e assim por 
diante, podendo assim se desmembrar em outras disciplinas. Em algumas situações ficaria 
preferível, nesse caso, pelo alcance mais amplo de possibilidades relacionais entre os dois termos, 
a designação  “filosofia e educação” do que “filosofia da educação”. 
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rigorosidade caro à ciência, embora procedendo de forma diferenciada ao lidar com os seus 

problemas. 

A filosofia e a ciência diferem, assim, do conhecimento desordenado, disperso ou 

espontâneo que o homem elabora para se adequar à prática social cotidiana construindo 

suas representações apaziguadoras diante dos obstáculos e questões que enfrenta.  

Com efeito, Santaella referindo-se a Charles Sanders Peirce, nos chama a atenção 

para um dos traços fundamentais da ciência como ‘processo’  de conhecer já que “se 

concretiza através da busca de conhecimentos realizados por pesquisadores vivos” os quais, 

ao se depararem com uma realidade inesgotável e dinâmica, produzem resultados sempre 

revisáveis (SANTAELLA, 2001, p. 103-104). Aproximando-se desse raciocínio  

encontramos a professora Marilena Chauí que, ao referir-se à ciência contemporânea, 

caracteriza-a como sendo construtivista, pois julga que “ fatos e fenômenos  novos podem 

exigir a elaboração de novos métodos, novas tecnologias e novas teorias” e, acrescenta que 

isto se deve, para alguns filósofos da ciência, à mudança no conceito filosófico-científico 

de verdade (CHAUÍ, 2004, p. 225).  

Esse dinamismo da ciência se cruza com a atividade filosófica cuja prática humana 

é mediada pelo trabalho de pesquisa, traduzindo o labor humano de conhecer e enfrentar  os 

problemas através de uma postura avessa à passividade daquele que, quem sabe, por não 

possuir as ferramentas básicas metodológicas e conceptuais não elabora formas menos 

aterrorizadoras de lidar com o mundo ou modos não-dogmáticos de construir as suas 

aproximações à realidade, as quais deveriam ser sucessivas e contínuas. Na verdade, a 

atividade de pesquisa deita raízes numa questão que impõe ao pesquisador uma solução 

urgente e de cujos esforços para realizá-la resultará um maior conhecimento. Este saber, 

aliás, poderá ser traduzido, em formas diferenciadas de apresentar a mesma questão ou 

outras dela oriunda para que outros possam ser motivados a investigar. Este desejo é que 

garante a iniciativa e a perseverança necessárias para a realização completa do trabalho 

árduo requerido pela pesquisa, seja em que área for.    

Um outro importante ponto em comum entre a ciência e a filosofia, agora sendo 

apontado pelo filósofo português  Desidério Murcho (2006a, p. 01), é que ambas significam 

gritos de liberdade  do homem diante da opressão ou da imposição de dogmas. Tanto uma 
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quanto à outra são atitudes questionadoras do homem que, não conformado com a realidade  

aparente, elabora formas ativas e inteligentes de com ela se relacionar.   

Contudo, contrariamente à ciência, a filosofia resiste aos critérios que buscam a  

objetividade, escapa à exigência de observação e à verificabilidade, diferindo da primeira 

pelo caráter estritamente conceptual e pela sua generalidade, lidando com questões muito 

básicas e, ao mesmo tempo, muito gerais – como por exemplo, o problema da liberdade. Há 

os que apontam para o caráter da incompletude da filosofia ou de ser este saber o lugar do 

acolhimento dos problemas intelectuais abandonados pelas outras disciplinas (Cornman, 

Leher e Pappas, 2006, p. 02) ou, ainda, de ser a filosofia um campo de conhecimento cujas 

fronteiras não são claramente definidas (Murcho, 2006a, p. 01) diferindo, desse modo, das 

ciências particulares que são muito bem demarcadas e mais precisas.  

Lakatos e Marconi elaboram um paralelo entre o conhecimento científico e o 

filosófico afirmando:   

 

 [...] se o conhecimento científ ico abrange fatos concretos, positivos, e  
        fenômenos perceptíveis pelos sentidos, através do emprego de instrumentos,  
                              técnicas e recursos de observação, o objeto de análise da filosofia são idéias,  
                              relações conceptuais, exigências lógicas que não são redutíveis a realidades 
                              materiais e, por essa razão, não são passíveis de observação sensorial direta ou 
                              indireta (por instrumentos), como a que é exigida pela ciência experimental 
                              (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 16). 

 
 

 Obviamente, se a ciência procede de modo diferente daquele realizado pela filosofia 

para abordar o seu problema de pesquisa expresso numa pergunta central – seja esta de 

natureza  prática ou operativa, abstrata ou teórica - resultando disso, diferente modalidade 

de métodos para serem utilizados por cada um dos conhecimentos aqui referidos. E, sobre 

isso as autoras acima citadas esclarecem, citando em seu argumento João Álvaro Ruiz: 

 

O método por excelência da ciência é o experimental: ela caminha apoiada nos 
fatos reais e concretos, afirmando somente aquilo que é autorizado pela 
experimentação. Ao contrário, a filosofia emprega “o método racional, no qual 
prevalece o processo dedutivo, que antecede a experiência, e não exige 
confirmação experimental, mas somente coerência lógica” ... encontra-se à 
procura do que é mais geral, interessando-se pela formulação de uma concepção 
unificada e unificante do universo ... procura responder às grandes indagações 
do espírito humano e, até, busca as leis mais universais que englobem e 
harmonizem as conclusões da ciência (LAKATOS; MARCONI, 1991, p.16-17).   
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 Feitas as devidas reservas a algumas das afirmações apresentadas, uma vez que as 

chamadas ciências humanas poderiam acorrer a esta discussão trazendo as suas 

inquietações diante desses argumentos, a contribuição das autoras para o presente artigo diz 

respeito, principalmente, à consideração cuidadosa que nos inspira ao tratarmos do tema: 

pesquisa filosófica no campo da educação.  Nesse particular, muitos colegas os quais, 

participando das discussões sobre Pesquisa Educacional, ao defenderem como única 

possibilidade de pesquisa na educação, a pesquisa empírica6 ou, dito de outra forma, a 

pesquisa ‘científica’, pareceram dispensar a contribuição que a filosofia oferece à educação 

ou demonstraram desejar despender esforços para forçá-la  a se enquadrar a um modelo de 

pesquisa ‘ inadequado’ aos seus propósitos essenciais ou, quem sabe, simplesmente, fizeram 

tais sugestões por desconhecerem as dificuldades que a afirmação acarreta a outros campos 

de conhecimento e, assim, seguem defendendo uma tradição das áreas em que atuam. 

.  Com isso não queremos sugerir, no entanto, que a filosofia não dialogue com as 

demais ciências ou que evite conviver com os dados empíricos trazidos pela experiência 

humana. O que estamos pretendendo ressaltar é o caráter particular que o conhecimento 

filosófico traz, ou deveria trazer, em sua trajetória de pesquisa ao campo educacional. 

Citando Desidério Murcho, destacamos: 

 

 Uma das características da filosofia é o facto de não ser uma investigação 
                               empírica ... para saber se os animais têm direitos ou se Deus existe, não tenho de  
                               fazer trabalho científico de campo, não tenho de fazer experiências em  
                               laboratórios, nem tenho de elaborar inquéritos, nem tenho de fazer estatísticas;  
                               limito-me a pensar7. Posso ter de usar dados empíricos fornecidos pelas ciências;  

                                            
6 Há, nesse caso, a referência à oposição entre as ciências empíricas e as ciências formais. Para  
estas o conhecimento é intuitivo, racional e formal resultando do raciocínio dedutivo, como é o 
caso das matemáticas. Em contrapartida, as primeiras dizem respeito ao conhecimento resultante 
da observação e experimentação fundadas na percepção sensorial, podendo incluir-se o 
conhecimento discursivo obtido através da dedução e indução (Ver: SANTAELLA, 2001, p.105).    
7 Além de destacar o traço racional ou conceptual da filosofia com esta afirmação, a questão que o 
autor anuncia diz respeito ao problema já discutido no início deste texto sobre a pesquisa em 
filosofia, qual seja: deve se constituir principalmente no trabalho de comentar os textos dos seus 
autores consagrados ou de usá-los para a partir deles enfrentar os problemas postos pela 
atualidade, tornando o seu autor um pensador responsável por suas posições e participativo na 
realidade? A esse respeito Murcho (2006b, p.01) se coloca na seguinte posição: “A filosofia é algo 
que cada um faz com a sua própria cabeça, em diálogo crítico com os outros ... não consiste em ler 
textos e ‘comentar’ o que esses textos dizem ... consiste em pensar nos mesmos problemas que 
são tratados nesses textos, o que é muito, muito diferente.”   
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mas não compete à filosofia fazer o levantamento desses dados 
(MURCHO,             2006a, p. 02).. 

 

 E acrescenta o autor: “Se temos de basear uma reflexão filosófica sobre dados 

empíricos, esses dados empíricos têm de ser fidedignos; não podem resultar da mera 

observação de senso comum” (ibid). É evidente que, com isso, estamos destacando o papel 

indiscutível das ciências como atividade indispensável ao campo da educação, uma vez que 

os avanços na pesquisa educacional se devem, em grande parte e medida, às ações dos 

cientistas. O que estamos reivindicando é a clarificação do que seja pesquisa filosófica no 

sentido de não ser, nem confundida com as ações do cientista educacional, tampouco 

enquadrada num modelo que faz escapar as verdadeiras dimensões e possibilidades do seu 

trabalho.   

 

O que há de ‘novo’  nessa discussão – Com esse sub-título estamos anunciando um 

problema que se soma à questão sobre a pesquisa filosófica, a saber, a pesquisa filosófica 

no campo educacional, o que, como foi mostrado, merece nossa atenção.  

Com efeito, por se tratar de uma atividade inerente à  ‘ filosofia da educação’  

trazemos à baila um outro problema epistemológico que denota a questão dos 

‘conhecimentos aplicados’  em oposição aos ‘conhecimentos puros’ . E, no caso de nosso 

tema, trata-se da pesquisa filosófica sendo desenvolvida num campo de aplicação do 

conhecimento filosófico: a educação, campo em que o ensino e a aprendizagem humana 

acontece, mas onde, também, se realiza parte essencial dos grandes projetos de formação e 

de realização política de um povo. Tudo isso, evidentemente, sem mesmo estar totalmente 

explicitado, elaborado ou consciente pelos atores e personagens que constituem uma 

instituição escolar. Assim, um dos papéis da filosofia poderia ser identificado na medida 

em que ela aponta as frestas e os vazios que podem ser preenchidos pela consciência 

coletiva sobre o papel da escola, os seus objetivos, o seu sentido e as relações que 

estabelece com o conjunto da sociedade.  É nesse espaço que a pesquisa filosófica pode 

também se realizar contribuindo com a formação dos profissionais da educação, 

possibilitando, com isso, recuperar a discussão sobre o sentido do espaço público 

educativo. 
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 Podemos perceber que, em se tratando de conhecimento de filosofia aplicado numa 

determinada área da prática social humana, no caso, a educação - tendo como objetivo 

contribuir para explicitar, dar sentido, transformar as ações levando ao esclarecimento 

sobre as  diferentes possibilidades e rumos em vista da realização dos seus ideais – este 

saber se configura como um conjunto de conhecimentos selecionados, devendo ser 

adequado, relevante e pertinente aos problemas demarcados na ambiência educacional. O 

que, para alguns, é o momento em que a filosofia “se suja de realidade” e que se configura 

como um campo filosófico de menor grandeza em comparação com aqueles que se dedicam 

às questões intelectuais complexas e puras.  

É nesta passagem que se situa, a meu ver, as dificuldades maiores para se apreender 

o status epistemológico da filosofia da educação e que, por extensão, se reflete na 

compreensão sobre a pesquisa filosófica no campo da educação. No entanto, ao 

compararmos a problemática da pesquisa filosófica no campo da educação com os 

problemas advindos da  temática pesquisa filosófica tratada em si mesma, as dificuldades 

da primeira não nos pareceram menores, tampouco menos complexas!   

Desse modo, este artigo pode servir como estímulo ao aprofundamento dessa 

questão que toca na própria atividade do filósofo: Afinal, ele faz pesquisa ou sua atividade 

investigativa mereceria outra denominação? Tal problema, como anunciei,  não é diferente 

daquele enfrentado pelo filósofo da educação – podendo ser, nesse caso, agravado pela 

ambiência de pesquisa constituída por interlocutores de outras áreas com quem este 

profissional convive, sentindo-se, em alguns momentos, solitário no seu trabalho, embora 

com oportunidades incomuns de realizar a interdisciplinaridade. Tomado, muitas vezes, 

pelos seus colegas dos departamentos de educação como, quem sabe, um bom conselheiro, 

até mesmo um guru, talvez ainda, um erudito sobre questões teóricas mais sofisticadas - um 

grande desafio a ele se coloca: em se tratando de resultados, concretamente mostrados, a 

sua pesquisa mereceu tanto tempo e dinheiro?!  

A forma, de certa maneira dramática, de colocar a questão denota a urgência em se 

discutir e de se aprofundar o tema sobre pesquisa filosófica, seja em que ambiente de 

pesquisa for. Além disso, observa-se a riqueza do problema posto pelo tema, uma vez que 

esbarra em questões conceituais complexas e essenciais para os campos filosófico e 

educacional.  
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