Notas, Inedifose Documents
FUNDAMENTA^AO EXISTENCIALDA PEDAGOGIA. - Tal e o titulo
dumdos ultimostrabalhosdo Sr. Dr. DelfimSantos (Lisboa, 1946).
Pela importanciados problemas nele versados merece referenda mais
extensa do que a duma simples recensao bibliografica.
Distinguiremosnele dois aspectos, que, a faltade vocabulo mais proprio,
designaremospor negativo e construtivo.Sob a denomina^aode aspecto negativo queremos englobar as crfticasque o A. faz a outras concepgoes pedagogicas diferentesda que propde no seu estudo. As que se referema chamada
pedagogia cientfficaachamo-las particularmentebem fundadas e muitooportunas. Com efeito, hoje « a pedagogia encontra-seem crise de enfartamento
provenienteda quantidade imensa de materials, que penetrou no seu pseudo
ambito». Ao ler certos livros expressivos de determinadastendSncias,o pedagogo, para bem os compreender,deveria ser embriologista,neurologista,heredologista, fisiologista,endocrinologistae... «tuti quanti», para, ao fime ao
cabo, realmentenao poder ser nada». Ora, «se a pedagogia e realmenteum
sistema de conhecimentosque aspira a tornar-seciencia, tern,com urgencia,de
abandonar a situagao em que se encontra. A sua tematica e a sua metddica
nao podem ser emprestadaspor outros ciencias».
Ninguempodera negar o acertado destas observa^oes, sobretudohavendo
o cuidado de afirmarsimultaneamentea contribuigao,que a pedagogia podem
dar os resultados doutras ciencias afins, se foremusados com moderac/aoe
criterio.
As crfticasfeitas a pedagogia cientificajunta o A. ainda outras relativamentea que chama pedagogia metafisica. Logo nas primeiraspaginas do seu
trabalho nos elucida que pretende estabelecer a seguinte conclusao: «nem
pedagogia metafisica,nem pedagogia cientifica; mas pedagogia pedagogica».
Respondendo a objecgao de que semelhantepedagogia «e talvez ainda cientifica
em certos momentose metafisicaem outros»,- esclarece que esta conceppao
«nao absorve a pedagogia em qualquer ciencia ou teoria, mas serve-se da
ciencia e tambemda metafisicapara tornarpedagogica a pedagogia».
Esta formulagaoseria inteiramenteaceitavel se, ao propor o aspecto
construtivoda sua tese, o A. nos deixasse o espiritoem perfeitatranquilidade,
quanto ao fundamentoe as consequencias de teoria que propde. Nao sucede,
porem, assim. A nos, pelo menos, deixam-nos tanto esse fundamentocomo
estas consequencias nao poucas nem pequenas diividas.
Vamos lealmenteexpor as mais serias. - Para melhorse compreenderem
sera convenienterecordarantes em que consiste a mencionadafundamentacao
da pedagogia, que propde o S. Dr. D. S.
Diz, e com toda a razSo, que «a pedagogia pressupde sempre uma antropologia ou teoria do homem*. E verdade; mas que vem a ser o homem?
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Ninguemespere duma filosofiaexistencialistagenero heideggeriano,resposta
plenamentesatisfatoriaa esta pergunta. Se a vida humanaimplicanecessariamenteuma relacao real ao absoluto e ao transcendente,nunca a podera explicar uma filosofia,que tem como elemento caracteristicoa negaca"o do transcendentee do absoluto.
Mas se esta filosofianao pode responder satisfatoriamentea pergunta:
- « que e o homem?- , talvez outra o possa fazer. Quem, decerto,jamais o
Neste ponto nao
■conseguirae uma «pedagogia estritamentepedagogical
podemos acompanharo Sr. Dr. D. S. - Afirmaele que a pergunta- « que e
o homem?» - e «a interrogapaofundamentala que a pedagogia sempre pro<:ura dar resposta». Pensamos que a resposta a semelhante pergunta nao
pertencea pedagogia ; ultrapassa o ambito que lhe e proprio. Tem, e certo,
•de pressupor, uma resposta; tem, como diz o Sr. Dr. D. S., de pressupor
« uma antropologiaou teoria do homem> ; essa teoria, porem, e-lhe dada por
uma metafisica,assim como outros elementos lhe sao igualmentefornecidos
por diferentesciencias auxiliares. E neste sentido aceitamos de bom grado as
ja citadas palavras do Sr. Dr. D. S. : a pedagogia «serve-se da ciencia e tambem da metafisicapara tornarpedagogica a pedagogia ».
Suspeitamos, porem, que esta formulana sua aplicagao concreta nao
reproduz identidade de pareceres no espfritodo A. e no nosso. Com efeito,
a metafisicade que o Sr. Dr. D. S. se pretendeservirpara tornarpedag6gica
a pedagogia e, se nao estamos em erro, a metafisicaexistencialistaheideggeriana. Ora, a nosso ver, tal ponto de vista vem frisar,e certo, aspectos interessantes e fecundos nos estudos pedagogicos; mas temduas falhas fundamentals que se nos afiguram gravfssimas: o metodo fenomenologico,que
Jimitae deformaa realidade do ser humano, e o anti-intelectualismo
que nao
o
sentido
moral
nem
da
transabsoluto
e
o
nem
valor
aceitar
objectivo
permite
cendente da vida e da existencia humana.
Compreendemosperfeitamenteque a pedagogia, inspirando-sena atitude existencialista de Heidegger, procure encontrar, na expressao do
Sr. Dr. D. S. «a dimensao humana para o tratamentodo homem»; e e este
o ponto de vista fecundo a que aludimos. Nao podemos, porem, concordar
com a aceitagao pura e simples da existencia autentica, no sentido fechado
que Heidegger lhe da. Com efeito, a analise heideggeriana da existencia
autenticaprocurapersuadir-nosque a vida humana pode ter sentido, prescindindo de Deus; que o homem,mesmo na sua indigencia, se pode bastar a
si mesmo.
Mas a verdade e que essa indigencia e uma abertura para Deus. Se a
condigao finitado homem nao atestasse a realidade dum Infinito,nem seria
possfvel reconhecer essa condicao de ser finito. Quem, por natureza, esta
fechado num recinto,e nao sabe que existe outro espa^o fora, nao imagina
que esta fechado. Reparar nisso e atestar a existencia dum espaco diferente.
Ora, se nao estamos em erro, a tese do Sr. Dr. D. S. consiste em
frisarque a pedagogia tende a realizar «a finalidade que deve orientaro
homem: ser autentico»; ou ainda levar «o homema ser o homemque pode
ser». Mas nestas possibilidades humanas nao se incluemvalores absolutos.
O Sr. Dr. D. S. afirma: «Nao e possfvel em educagSo valores absolutos ou
ideais supratemporais, que desconhecam a relatividade e limita^ao do ser
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humano*. Diz mais; « n&o e a educacao que ternde subordinar-sea moral..
mas esta consequencia da vida e da aprendizagemda vida».
Como se ve\ estamos bem longe do ponto de vista cristSo,que afirma
certos valores absolutos implicadosna vida humana,e aos quais ela ternde
subordinar-se. E o Sr. Dr. D. S. continua: « As teorias tradicionais sobre
educagSo, que admitiama finalidade desta na etica, surge hoje, com a sua
radical refutaciio,a tendenciaque coloca como finalidadeprincipaldo processo
educativo o pr6priodesenvolvimentopsicologico do indivfduo».
Poderiamos perguntar: fechar-seno puro desenvolvimentopsicologicoaos valores absolutos, que estao impltdo indivfduosem querer dar atenc/sio
citos na actividade psicoldgica do homem,nao sera porventuradeforma-lo>
Ficar no ambitorestritoda transitividadedo indivfduosera acaso respeitara sua
autenticidade? A vida humana,verdadeiramenteautentica,na*oe pura transitividade; a sua actividade transiente encerra claros indicios de algo permanente e absoluto. E esses valores absolutos e permanentes n&o os pode
ignoraruma pedagogia genuinamentehumana.
Se houvessemos de fazer uma analise minuciosada tese do Sr. Dr. D. S.
muitosoutros pontos deverfamosindicar em que, ou discordamos das afirmaedes do A., ou as n2o vemos suficientementedemonstradas. Assimt por
exemplo, julgamos que so por paradoxo se pode afirmarque «a psicologta
ao service da educa^o, mas sim a educapao o fundamentonao e instrumento
da psicologia».
Tambem nao logramos ver como se responde satisfatoriamentea uma
objec^ao, que o proprioSr. Dr. D. S. formula: «Educar 6 levar o homem...
a busca do unico absoluto no horizonte da vida hamana: - autenticidade.
Dir-se-a : mas este interesse de autenticidadeternseus limites. O desconhecimentodesses limitespode ser perturbadorda sociabilidade».
Por outras palavras : se cada um deve desenvolver as suas qualidades
psico!6gicas sem qualquer preocupac^io doutros valores estranhos- morais>
sociais ou religiosos- como sera possivel a vida em sociedade ? O Sr. Dr. D. S.
responde que «o problema toma aspecto diferentequando observado doutro
angulo». A verdade, porem,e que, mesmo observado dessoutro angulo, naologramos ver, nas explicates do Sr. Dr. D. S., solu^ao que nos sattsfizesse,
para este problema que alias e bem grave.
Mas e tempo de concluiresta nota, ja demasiado longa. Nao a queremos, porem, encerrar sem dizer que uma atitude existencialista,isto e, uma
atitude que parte do homeme da sua situa^ao radical- estar no mundo- ,
pode ser um ponto de partida fecundo e sugestivo para a elaboragao duma
pedagogia verdadeiramentepedagogica. Neste particulare-nos grato afirmar
a nossa concordanciacom o Sr. Dr. D. S.
O que n3o podemos aceitar e a atitude existencialista do tipo heideggeriano; as razoes ja sumariamenteas indicamosacima: o metodo fenomenologico rigorosamentefechado da uma concepcao deformadae erronea do individuo humano,que deve ser .educado; por outra parte o anti-intelectualismo,
que n£o admite a objectividade de valores absolutos, prescinde dos altos
ideais humanos e cristaos, que devem necessariamente orientar a verdadeira pedagogia. - P. D. A,

