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O livro de Paulo Ghiraldelli e Susana de Castro, ao contrário do que o título
pode sugerir ao leitor, não propõe uma nova filosofia da educação. Pelo menos não no
sentido de expor uma teoria completa sobre o assunto. O livro não tem esse tipo de
pretensão. Seu objetivo é de considerar a educação como objeto do pensamento
filosófico ali onde ela aparece em nossa sociedade, e do modo como ela aparece.
Eu me arriscaria a dizer que os autores dessa nova filosofia da educação não
quiseram retirá-la do seu contexto e preferiram deixá-la onde ela sempre esteve,
emaranhada na sociedade, nas suas formas historicamente constituídas e, portanto,
envolvida em uma diversidade enorme de fatores que sempre a influenciaram e por ela
foram afetados. Então, não espere o leitor encontrar no livro uma “teoria da educação”
no sentido tradicional do termo. Entendo o livro como um esforço para se pensar a
educação como uma instância social privilegiada, que nos permite um acesso a todo o
resto da malha social, mas sem transformar esse privilégio em um objeto abstrato e
separado do restante.
O livro de Susana de Castro e Paulo Ghiraldelli é um roteiro para quem quer
entender os problemas da educação no mundo atual. Parte dele se detém em concepções
históricas que foram adotadas pela educação, mas em geral isso é usado como recurso
para se chegar a questões atuais e pertinentes ao nosso país. Assim, o conteúdo do livro
também não se resume a algum tipo de história da filosofia da educação.
Trata-se de um livro que se dispõe a pensar a educação, como ela se apresenta no
mundo em que nós vivemos. Não pense o leitor que esse tipo de material é comum no
Brasil. Eles quase não existem por aqui porque os filósofos brasileiros raramente se
ocupam com as circunstâncias sociais que os cercam. Não é o caso de me alongar nisso,
mas nós, os filósofos brasileiros, temos nos empenhado muito em nos apropriarmos das
ferramentas filosóficas para interpretar o mundo e deixando a interpretação para mais
tarde. Tão tarde que talvez apenas outra geração possa realizá-la. O livro de Paulo
Ghiraldelli e Susana de Castro não foge a essa responsabilidade com o presente e com o
nosso país.
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Por se ocupar da educação a partir de suas próprias circunstâncias sociais é que
essa nova filosofia da educação é bem vinda. Nela não se parte de um conjunto de
conceitos que vão tecendo um quadro acabado e definitivamente estruturado que
demonstra, afinal, que os autores estavam certos em usar os conceitos que usaram. O
quadro que os autores pintam é fragmentário e, entendo eu, essa é uma de suas virtudes
principais. Eles focam problemas específicos ligados à educação, segundo a maneira
como esses se apresentam na sociedade.
Seria exaustivo fazer um sumário empobrecedor aqui de todas as questões que o
livro suscita em função da quantidade de tópicos que ali são tratados. Para piorar a
situação do resenhista, como já mencionei, todos os elementos tratados funcionam como
eixos que lançam luz sobre outras questões com as quais a educação está envolvida.
Citarei rapidamente apenas aqueles eixos de problemas ligados à educação atual e que
julgo mais importantes: cultura de massa, ensino profissionalizante, formação
superficial,

filisteísmo

cultural,

superficialidade,

desumanização

do

trabalho,

humanismo (o velho e o renovado), crise da cultura, modernidade e pós-modernidade,
consumismo, domínio exercido pela ciência, sentido da formação universitária,
bullying, ensino de artes e violência.
Gostaria de ressaltar dois exemplos aleatórios para não ficar em generalidades.
Esses exemplos me parecem importantes por dizerem respeito a alterações na maneira
como temos estruturado a educação escolar no Brasil. Susana de Castro propõe a
inclusão das artes nos currículos escolares como forma de aproximar o ensino do estilo
de vida contemporâneo. Paulo Ghiraldelli defende a inclusão do erro nos processos de
aprendizagem para que a sala de aula tenha, afinal, alguma coisa a ver com a vida.
Observe que em ambos os casos se afirma, implicitamente, que a escola tem se
convertido em um ambiente isolado, que julga possuir uma lógica própria e que paira
solta no ar. Ela parece um ambiente abstrato, sem o qual nada se perderia de importante.
Por isso mesmo, talvez faça muito mais sentido tratar da educação no varejo e sob as
circunstâncias sociais em que ela se apresenta do que submetê-la a uma teoria geral –
exatamente a rota que foi adotada no livro.
Uma teoria geral da educação tenderia a reafirmar a independência e o
isolamento da educação e conceder a ela uma independência que ela não deve possuir.
Portanto, um dos méritos do livro de Susana de Castro e Paulo Ghiraldelli é que eles
tentam fornecer à educação a carne e o sangue que parece lhe faltar hoje – pelo menos
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no ambiente escolar. Entendo que é um diagnóstico do livro a afirmação de que o
ambiente escolar brasileiro é artificial e funciona desarticulado e isolado do restante da
sociedade.
Se o leitor pretende ter uma noção dos problemas atuais por que passa a
educação, especialmente no Brasil, sugiro a leitura do livro de Paulo Ghiraldelli e
Susana de Castro. Talvez você não encontre ali respostas definitivas. Mas certamente se
deparará com uma agenda que nos coloca de frente com aquilo que está em jogo na
educação atual. Você não apenas terá uma visão da situação contextual em que a
educação se encontra hoje, como terá em mãos um exemplo de como podemos ser
filósofos e pensar a sociedade brasileira.
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