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A idea directriz na que se engloba esta
obra é a significación do coñecemento da
educación e das finalidades educativas1.
Na investigación pedagóxica, un tema fun-
damental para  tratar é a educación como
obxecto de coñecemento, ou o que é o
mesmo, recoñecer e determinar como o
coñecemento especializado permite expli-
car, interpretar e decidir a intervención
pedagóxica1 axustada a cada contexto e
situación.

O profesor Luís Núñez Cubero é filó-
sofo, pedagogo e catedrático de Teoría da
Educación na Universidade de Sevilla.
Formou parte do Grupo de Traballo de
Educación da Comisión Española da
UNESCO. É autor de diversos artigos e
publicacións que versan sobre a reflexión
educativa buscando unha práctica dinámi-
ca e crítica da educación.

Clara Romero Pérez é profesora titu-
lar de Teorías e Institucións Contemporá-

neas en Educación na Universidade de
Huelva. É autora de publicacións centra-
das nos modelos, discursos pedagóxicos e
paradigmas de investigación en ciencias
da educación.

Pensar la educación. Conceptos y
opciones fundamentales efectúa unha
reflexión filosófica desde a que se enten-
de a educación como unha cuestión
obxecto de clarificación teórico-práctica
cara á configuración dun coñecemento
científico e crítico da realidade educativa
como parcela ou sector en continua evo-
lución e transformación, porque sempre
ha de responder axeitadamente ás necesi-
dades e demandas dunha sociedade do
coñecemento caracterizada pola súa plu-
ralidade e diversidade.

Desde un punto de vista xeral, o pro-
pósito dos autores é, como eles mesmos
expresan, pensar la educación antes de lle-
varla a cabo, é dicir, ofrecer a posibilidade
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de crear unha propia visión da educación
con obxecto de que se poida actuar, pois é
obvio que a educación  é unha cuestión
que dá que pensar, aínda que non chega
con  pensala, pois  no máis elemental sen-
tido da realidade, dun cravo pensado, só se
colga unha chaqueta pensada.

O contido da obra estrutúrase arredor
de catro cuestións. A primeira, “Conceptos
y opciones fundamentales”, busca darlles
resposta a que é a educación, a quen se
dirixe, para que educar, cales serían os
modos ou modelos para poder «pensar» e
«facer» a educación, que vínculos existen
entre educación e cultura, cal é a caracteri-
zación da función educativa e os diferentes
axentes implicados e como afecta a estru-
tura e dimensións do ser humano.

A segunda, “Ciencia, verdad y educa-
ción”, identifica as relacións entre a cien-
cia, en xeral, a pedagoxía, en particular, e
os distintos modelos de verdade en educa-
ción. A cuestión está en determinar cal foi
a evolución do feito educativo desde a tri-
loxía pensamento-ciencia-verdade e cal é
o debate epistemolóxico das ciencias
sociohumanas e as ciencias da educación
para identificar e presentar a verdade cien-
tífica dos fenómenos sociais onde tamén
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se sitúan e establecen os educativos. Este
labor debe centrarse na idea de que a trans-
formación e comprensión do quefacer edu-
cativo xira arredor do trinomio verdade-
coñecemento-educación.

Unha terceira cuestión ocúpase da
“Racionalidad de la práctica educativa”,
ou o que é o mesmo, pensar a educación
desde a racionalidade da acción. Así, o
discurso pedagóxico preséntase desde
unha interpretación sistémica, ata abordar
a propia investigación educativa como
forma de mellora entre a comunidade
científica e os profesionais da educación.
Créanse as vías para alcanzar a calidade
das prácticas educativas desde o coñece-
mento dos factores e procesos que deter-
minan o feito educativo, xa que, desde a
análise da racionalidade2 e do coñece-
mento pedagóxico3, se chega ao coñece-
mento científico da educación analizado
polas distintas disciplinas4 que configu-
ran as ciencias da educación e as ciencias
pedagóxicas5 así como o paso das cien-
cias da educación á ciencia da educación,
metodoloxías de investigación, forma-
ción dos profesionais da educación,
desenvolvemento profesional e funcións
pedagóxicas.

2 Ou o que é o mesmo, a súa  intencionalidade.
3 “Implica una modalidad particular del saber: «saber pedagógico», que incluye un conocimiento del para
qué, por qué, cómo, cuándo y dónde actuar para que la intencionalidad de este «hacer particular» que
llevan a cabo los educadores pueda lograrse con unas  bases minimamente confiables” (Núñez e Rome-
ro, 2003, pp. 150-151).
4 Disciplinas (psicoloxía, socioloxía, filosofía, antropoloxía, política, economía, bioloxía, ecoloxía, medi-
cina, historia...) que se ocupan de xerar saber teórico e práctico sobre a educación e o educativo. Con-
formarán un conxunto de teorías científicas que teñen por función  explicar e describir o feito educativo.
5 Recolle as subdisciplinas da pedagoxía ou ciencia da educación.
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A última parte do libro, a cuarta, está
dedicada ao “Contexto social y finalidades
educativas”, onde se realiza unha análise
descritiva e crítica do contexto social e das
implicacións que se xeran para o ámbito
da educación. A tarefa pasa por determinar
e relacionar como se desenvolven as situa-
cións sociais, políticas, económicas, edu-
cativas, etc. no mundo occidental6 e no
«outro mundo»7 así como, a súa influencia
na realidade comunitaria e na sociedade do
coñecemento. Coa intención de establecer
vínculos  analízanse cuestións fundamen-
tais como a educación moral (ética), as
finalidades educativas8, o desenvolvemen-
to democrático, a educación en valores, o
binomio política-educación, a exclusión, a
cohesión social e o pluralismo escolar9, o
cambio social e a escola pluralista10; todos
eles elementos que repercuten nas distintas
situacións e contextos da intervención
socioeducativa: 

“El educador, el pedagogo, –si
de verdad quiere intervenir con efi-
cacia y capacidad resolutoria– no
sólo debe completarlos [...], hacer
de estos conceptos una escala axio-
lógica o un mapa de creencias, sino
que debe ser la base sobre la que se
construyan las finalidades, o muta-
tis mutandis, hacer de ellos finalida-

des construibles” (Núñez e Rome-
ro, 2003, p. 206).

Se consideramos que a educación é
un ámbito da realidade en continuo cam-
bio, é lóxico que, a través da reflexión e
da aproximación ao feito educativo que se
presenta nesta obra, se xere un interese
profesional e científico tanto enfocado
para os futuros profesionais, desde a for-
mación inicial, como para os profesionais
da educación, desde a formación en servi-
zo. Identíficase unha forma de afrontar o
proceso educativo –formal, non formal e
informal– desde a planificación cara á
consecución das finalidades e obxectivos
co desexo de establecer unha acción edu-
cativa, racional e intencional, de calidade.
Esta tarefa enténdese como “los conoci-
mientos que necesita dominar y aplicar
cualquier  profesional de la educación
–docente o no docente– para asegurar
unas mínimas condiciones de racionalidad
a ese «hacer» peculiar” (Núñez e Romero,
2003, p. 146).

Logo da lectura e análise da obra dos
profesores Cubero e Romero, pódense
extraer e destacar do seu contido algunhas
conclusións: 

Primeira, e como idea xeral, os auto-
res entenden que a educación ha de ser
pensada como fenómeno humano comple-

6 A Unión Europea (UE) como proxecto en construción para configurar a cidadanía europea e o contor-
no europeo de educación desde intereses e finalidades [intencións + condicións] comúns.
7 Que busca respotas á innmigración, xenofobia, marxinación, desenvolvemento sostible, etc.
8 Como coñecemento que permite mellorar a práctica educativa.
9 O seu  significado atende á “presencia de una enseñanza para todos, pero no en las mismas condicio-
nes ”(Núñez e Romero, 2003, p. 221).
10 Ten como obxectivo educar para a liberdade, a autonomía e a responsabilidade.



xo que se configura desde a «concepción
herdada» ata a actualidade coa intención
de presentalo, describilo e analizalo.

Segunda, a educación para ser pensa-
da precisa da reflexión e do coñecemento
crítico e científico.

Terceira, a educación debe entenderse
como un proceso integral, é dicir, como o
desenvolvemento de todas as capacidades
do ser humano.

Cuarta, crear coñecemento científico
da educación implica traballar en equipos
interdisciplinares, porque a actividade cien-
tífica é unha busca constante de respostas e
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explicacións para as  necesidades e interro-
gantes da realidade e dos destinatarios.

Quinta, como a ciencia avanza pro-
gresivamente, identifican un «modelo da
complexidade e sistémico» cuxo significa-
do é un entrelazado das partes co todo.

Sexta, o coñecemento pedagóxico e a
acción-intervención educativa que xera ha
de ter en conta o contexto, as relacións
entre o todo e as partes, a multidimensio-
nalidade e a complexidade.

Pode dicirse, polo tanto, que é un
libro de interese profesional e de valor
académico.

Mª del Carmen Gutiérrez Moar
Universidade de Santiago de Compostela




