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Dende hai anos, a bibliografía espe-
cializada no ámbito da educación vén man-
tendo que, ao falar de coñecemento da edu-
cación, nos estamos a interrogar sobre a
educación como obxecto de coñecemento,
é dicir, ¿que é o que hai que coñecer para
entender e dominar o ámbito da educa-
ción? e ¿como se coñece o dito ámbito?

Neste sentido, o obxectivo, cando se
trata de analizar o coñecemento da educa-
ción, é establecer un esquema de interpre-
tación que nos permita, con criterio lóxico,
comprender a distinta consideración que
este coñecemento ten ou tivo. Inténtase,
polo tanto, describir as propiedades que
permitan caracterizar os diferentes
momentos da consideración da educación
como obxecto de coñecemento.

Trátase, fundamentalmente, de saber
como as diferentes investigacións conside-
ran a educación como obxecto de coñece-
mento, coñecer o suposto que permite
entender a educación como obxecto de
coñecemento dun xeito e non doutro. Inte-
resa especialmente entender a propia

transformación da educación como obxec-
to de coñecemento e a súa progresiva ade-
cuación ao ámbito que estuda, é dicir,
saber cales son as propiedades que definen
en diversos momentos a educación como
obxecto de coñecemento e como se xusti-
fica que esa é a investigación que debe
realizarse do obxecto de coñecemento
“educación”.

Nesta liña de produción é importante
tratar de sistematizar e clarificar os conti-
dos e a evolución das investigacións dentro
dun suposto determinado, analizar a fecun-
didade da hipótese e como cada suposto vai
xerando novos coñecementos sobre a reali-
dade educación.

Noutras palabras, analizar a evolución
do coñecemento da educación é pór de
manifesto os medios polos que o coñece-
mento asegura a súa produtividade dun
modo específico e se transforma na mesma
medida na que ese modo de produción non
se adapta á realidade que pretende coñecer:
a educación.
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Pois ben, este libro que empezamos a
comentar pretende dar a coñecer de forma
sistemática, e entendemos que moi valiosa,
a educación como obxecto de coñecemento
dentro de dous supostos ou paradigmas.
Dunha parte, coa mentalidade experiencial
ou filosófico-dedutiva na que o coñecemen-
to da educación son fundamentalmente os
fins de vida desexables, relacionado coa
filosofía como cosmovisión e, polo tanto,
identificado coas filosofías ou antropoloxí-
as da educación. Doutra parte, na que se
poden incluír a maioría dos capítulos, coa
mentalidade interdisciplinar ou tamén
denominada das ciencias da educación,
neste caso o coñecemento da educación
identificado coa filosofía da educación,
entendida como disciplina que trata de ela-
borar regras de intervención dende un coñe-
cemento filosófico non cosmovisionario.

O libro aparece dividido en 14 capítu-
los (incluíndo a introdución), onde cada un
deles está elaborado por distintos autores,
aínda que hai autores que fan máis dun
capítulo. Para nós, o libro podería aparecer
estruturado en dúas grandes partes. Unha
relacionada co coñecemento filosófico das
mentalidades pedagóxicas, onde o coñece-
mento da educación son os fins de vida
desexables e a práctica educativa é emi-
nentemente experiencial, que estaría com-
posto polos capítulos que van dende o 3 ao
6. Nesta parte, o capítulo 3 fai referencia ao
concepto de práctica educativa entendida
coma unha arte e, polo tanto, fundamenta-
da na experiencia. Os outros tres capítulos
céntranse en explicar como se formaron as
diferentes mentalidades a partir de distintas
cosmovisións. O capítulo 4º céntrase na
polémica sobre os fins da educación dende
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a concepción liberal, mentres que os capí-
tulos 5º e 6º fan un repaso histórico dos
ideais educativos dende o mundo clásico
ata a modernidade.

A seguinte parte na que poderiamos
dividir o libro comprendería os capítulos
que van dende o 7 ao 14. Cada un destes
capítulos está dedicado a un tema educati-
vo concreto analizado dende o coñecemen-
to filosófico; a educación e un marco de
referencia que se resolve dende a filosofía
como disciplina lóxica, analítica, crítica,
metafísica, ética, estética, que trata, a dife-
renza dos anteriores, de explicar a inter-
vención educativa e construír os medios
para levar a cabo teorías prácticas.

Así, o capítulo 7º está dedicado á filo-
sofía da educación como disciplina acadé-
mica, seguido do capítulo 8º que trata de
resaltar a importancia práctica desta disci-
plina académica. No capítulo 9º conceptua-
lízase dende a filosofía o protagonista fun-
damental da educación: o ser humano. No
capítulo 10º explícase o concepto da apren-
dizaxe, facendo unha análise crítica das
diferentes teorías que se elaboraron sobre
ela para construír unha alternativa a esas
teorías con valor de actualidade. Os dous
capítulos seguintes, o 11 e o 12, fan refe-
rencia ao desenvolvemento das dimensións
xerais de intervención, o primeiro céntrase,
basicamente, no desenvolvemento moral e
cívico do home como ser humano e o
segundo no desenvolvemento afectivo e na
formación da afectividade. O libro remata
con dous capítulos (13 e 14), un dedicado a
un método de aprendizaxe, como é o méto-
do socrático, e o outro dedicado á forma-
ción dos profesores como os principais
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profesionais da educación, tratando de
expoñer as características fundamentais
desta formación.

Para o final deste comentario deixei o
capítulo 2º do libro, titulado “La educa-
ción como práctica educativa”, que pode-
riamos incluír na suposta primeira parte,
no que se defende a necesidade de mello-
rar a calidade da investigación educativa,
definindo a educación dende os conceptos
que a filosofía da educación considera
esenciais como son a persoa, o desenvol-
vemento persoal, a aprendizaxe e o ensino,
para poder construír un discurso educativo
coherente. Para o seu autor isto só se pode
elaborar investigando a práctica educativa,
é dicir, entendendo que só se pode mello-
rar a investigación educativa cando se cen-
tra na práctica diaria dos profesores, como
expresa o final do capítulo (p. 48): “¿qué
sentido puede tener investigar y teorizar
sobre la educación, si no es para compren-

der mejor la práctica educativa tal como la
perciben los que están implicados en ella,
y para contribuir a solucionar los proble-
mas que esta plantea?”.

En resumo, é un libro que considero
moi interesante ler para comprender o
papel que pode xogar a filosofía da educa-
ción na mellora e no desenvolvemento da
educación, así como para comprender a
formación das diferentes mentalidades
educativas ao longo da historia. Un libro
que, pola utilización dunha linguaxe sinxe-
la, fai que poida ser entendido por calque-
ra persoa interesada polo ámbito educativo
e, polo tanto, recomendado para todos os
alumnos das titulacións de educación e
pedagoxía, en especial aqueles que cursen
materias relacionadas coa filosofía da edu-
cación, porque lles permitirá comprender e
ampliar os seus esquemas conceptuais e o
valor das mentalidades filosóficas máis
amplas respecto do pensamento educativo.
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