10

GENEALOGIA DA EPISTEMOLOGIA GENÉTICA
Filosofia da Educação- GT 17
João Marcos Thomé 

1. Introdução	
	Sobre as teorias construtivistas do conhecimento, alicerçadas por Piaget na herança filosófica continental, o olhar do “Novo Mundo”, oferecidos de James a Rorty, tem importante contribuição a oferecer na formação de um novo indivíduo.
	Se, por um lado, Piaget liberta-se das amarras metafísicas, certamente sua epistemologia, ao aproximar-se da psicologia, carrega consigo muito do cartesianismo presente em sua gênese, e a tal ponto evidencia-se a analogia entre o ser que constrói e o sujeito que representa que se pergunta: “estaria o sujeito a construir uma representação do mundo?”
	Já a partir de Wittgenstein e pela impossibilidade de um conhecimento estabelecido pela linguagem privada, questiona-se o projeto cartesiano dentro de uma clave lógico-filosófica, enquanto Piaget busca desvencilhar-se das amarras metafísicas  dentro de uma clave científica.
	A pesquisa científica sobre epistemologia, levada a cabo, sobretudo pelos construtivistas, é designatária da tradição cartesiana, e encontra na distinção entre res cogita e res extensa não só o espaço que convém à elaboração de suas hipóteses e posteriores conclusões, como também circunscreve o campo onde se instalará o  observador/pesquisador.

2. A gênese da epistemologia genética.
	Em 1969, Piaget publicava o testemunhal “Sabedoria e Ilusões da Filosofia” empenhando-se em elaborar a dissociação entre a epistemologia científica e a filosofia. A elaboração desta dissociação se lhe impôs como um dever, uma vez que a psicologia, e não a filosofia, sempre esteve incorporada à sua pesquisa, e o método científico aplicado à epistemologia configurou-se desde cedo na pedra de torque que o conduzira à genealogia do conhecimento. Para Piaget, apesar da intensa sedução exercida pela reflexão especulativa, os hábitos de verificação da filosofia resultam, por fim, apenas na elaboração de hipóteses, e a despeito do quão profícuas e amplas estas se lhe apresentam, dão-se ao sujeito senão sob a forma de uma satisfação intuitiva de uma evidência, em muito diferindo daquelas demandadas pelo biólogo e pelo psicólogo, para os quais a verificação de uma hipótese deve resultar de um conjunto de fatos estabelecidos experimentalmente ou deduzida segundo uma dada lógica.
	A argumentação de Piaget, contra a concepção de ciência gerada no cerne da filosofia, a esta submissa hierarquicamente e herdeira limítrofe do absoluto e do verdadeiro, visa evidenciar a necessidade de dissociação da pesquisa sobre o desenvolvimento epistemológico realizada pelo cientista, daquela objeto de reflexão pelo filósofo, porque “se existe conhecimento superior que compreende tudo, inclusive o inferior (...), por que não esclarecê-lo?”(Piaget, 1969, 226), pergunta-se assim Piaget por uma filosofia cujo método não o satisfaz na sua empreitada em direção ao conhecimento do conhecimento. Trata-se em última instância, segundo Piaget, da busca por duas verdades, uma científica e outra filosófica, e apesar das profundas raízes que guarda na filosofia, a epistemologia deve cortar o cordão umbilical que a une à especulação reflexiva para desenvolver-se como ciência autônoma. A reflexão de cunho filosófico, instaurada entre crendices e ideologias, levada adiante por um sujeito histórico, buscaria gerar juízos atemporais que deveriam conduzir-nos a inferências de valor “atemporal”. Sequer a revolução decisiva marcada pela crítica kantiana, que recusava à razão teórica o direito de transpor os limites do real, foi suficiente para que se deixasse de insistir nas categorias a priori de um saber filosófico como um saber que viesse a anteceder o conhecimento, atribuindo à filosofia os instrumentos prévios necessários à ciência, colocando-se, novamente, hierarquicamente, acima dela. 

“As questões metafísica, ao contrário, diz Kant, resultam de uma tentativa de utilizar os conceitos e princípios do entendimento fora de seu âmbito próprio, que é a experiência possível (...). Para Kant, sabemos então o que pode ser conhecido ou não examinando a própria razão humana, isto é, fazendo uma crítica da própria razão ou das faculdades que compõe nosso aparelho cognitivo, digamos. Ao sabermos como funcionam nossas faculdades, sabemos o que podemos conhecer” (Dutra, 2000, p. 38)

	A busca pelo absoluto e verdadeiro alimentará a reflexão especulativa, atrelando-a também à ciência, pois mesmo que esta goze de autonomia, e a despeito de não ter alcançado uma verdade última, a busca pelos métodos de verificação encontrados dentro de seu âmbito é a mesma busca que conduz para fora dela: “A pesquisa da verdade científica, que só interessa, aliás, a uma minoria, não exaure em nada a natureza do homem, mesmo nessa minoria” (Piaget, 1969, p.240), afirma Piaget.
	A ciência acompanhará Piaget por um terreno antes somente explorado pela reflexão filosófica, e suas descobertas decorrerão fundamentalmente desta mudança. As provas obtidas pela pesquisa piageteana, diferentemente das evidências aceitas pela filosofia, buscam celebrar uma nova e autônoma ciência, e ainda que tenham recebido inalienável herança filosófica, sobretudo kantiana, Piaget, alicerçado nas categorias a priori, empreenderá sua pesquisa com ampla independência frente aos filósofos de sua época. Ocorre, porém, que a montagem de relações sujeito-objeto como estratégia de pesquisa epistemológica é tipicamente filosófica e historicamente moderna. Apartado o paradigma ontológico, de Descartes a Bergson, o foco de mira da filosofia estará sobre “aquele que conhece” em relação ao “objeto que é conhecido”. A virada epistemológica decretará o nascimento de modelos cada vez mais elaborados sobre a relação sujeito-objeto, que, se por um lado serão colocados em cheque na sua vertente metafísica e subjetivista por Piaget, por outro serão adotados como princípio de sua teoria epistemológica. 

“o conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado nem nas estruturas internas do sujeito (...), nem nas características preexistentes do objeto” (Piaget, 1970, p.1) 

	A partir de Descartes e Russeau, os procedimentos de verificação encontram-se no interior do sujeito. Logo, explorar o método de reflexão a partir da maneira como a própria reflexão se constitui vem a ser a garantia de sustentação e obtenção de teses que têm na própria reflexão seu aval. Assim, ao conceber o espírito (mente) como um domínio privado, a epistemologia irá ter na lógica dedutiva, baseada em relações necessárias entre proposições, sua ferramenta de descoberta. Chegamos a uma cisão clara entre a natureza do mundo e a natureza daquele que o representa. A partir da impossibilidade de uma linguagem privada, a idéia de conhecimento fundamentado na reflexão subjetiva fica profundamente comprometida. 
	Em Philosophy and the mirror of nature, o filósofo americano Richard Rorty resume a história da filosofia iniciada em Descartes a uma tradição cujo objetivo é “representar cuidadosamente o que é exterior à mente” e “compreender a possibilidade e a natureza do conhecimento compreendendo o modo pelo qual a mente se torna apta a construir tais representações.” (Rorty, 1980, p.3) Tem-se, de acordo com Rorty, “uma história da representação decorrida entre aqueles que bem obtiveram êxito em representar o mundo e aquelas que fracassaram (Waldomiro, 2000, p.1)
	 É a idéia deste sujeito, que representa o mundo dentro de si e aperfeiçoa tal representação conforme seu desenvolvimento, que irá conduzir a pesquisa epistemológica de cunho psicológico. E será a despeito deste sujeito, que uma nova concepção de “conhecimento”, nascida após a virada lingüística, irá contribuir para oferecer um novo olhar sobre o desenvolvimento epistemológico numa perspectiva filosófica-contemporânea.
	A virada lingüística na filosofia inaugurará um paradigma e conseqüentemente, um novo sujeito, digamos, abdicando da concepção de sujeito epistemológico, instaurando novos paradigmas à medida que aparta outros.  Deste ponto, um novo olhar sobre a pesquisa piageteana se impõe de maneira clara, e a suposição de que uma nova concepção de conhecimento terá implicações sobre esta mesma pesquisa, parece delinear-se quase automaticamente. Logo, a despeito da dissociação entre epistemologia e filosofia proclamada por Piaget, as conseqüências para a epistemologia a partir de uma “nova” filosofia avançam sobre as diferenças metodológicas colocadas por Piaget. 
	
3. O conhecimento como “crença verdadeira e justificada”.
	Para ler o sujeito cognoscente à luz da epistemologia nascida após a virada lingüística, e oferecer um novo olhar sobre a formação do conhecimento, conceitua-se a seguir os temas versando sobre epistemologia e sujeito dentro de uma perspectiva da filosofia contemporânea, divisando as conseqüências diretas que esta visão traz ao discurso de conhecimento construído.
	Ao deslocar a capacidade de verificação do centro do sujeito para o interior do jogo de linguagem, estamos paulatinamente deixando de buscar o conhecimento fundamentado em categorias anteriores do pensamento, para encontrá-lo no meio que enreda e define o sujeito. Assim o sujeito deixa de ser primeira pessoa, para ser terceira. Uma pessoa deve estar inscrita numa comunidade de fala se ela domina o conceito de crença e de crença verdadeira. Só uma pessoa que interpreta a fala dos outros pode possuir o conceito de pensamento, de razão, de verdade e até mesmo de realidade. Só neste contexto podemos afirmar que a pessoa adquire conhecimento. 
	Como já se pode calcular, as implicações advindas da virada lingüística sobre o sujeito cognoscente não serão poucas, e certamente irão refletir nos resultados da pesquisa sobre a genealogia do conhecimento. Temos, por hora, que a construção do conhecimento pelo sujeito piageteano parte da concepção de sujeito epistemológico “tradicional”, por assim dizer, de natureza distinta ao do mundo no qual está inserido, e ao estabelecer as bases para a busca pela origem do conhecimento, limita-se a refutar o método filosófico, substituindo-o pelo científico, mantendo o par sujeito-objeto ao mesmo tempo em que despreza sua genealogia.

“A separação entre teoria e prática, ou entre representar e inferir (...) na epistemologia tradicional decorre da idéia de que a mente está fora do mundo (...). Inferimos nos fenômenos e agimos no mundo com nosso corpo, mas o conhecemos com nossa mente que, segundo a tradição cartesiana, é de outra natureza” ( Dutra,2000,p.4).

	Os novos paradigmas filosóficos que vêem à tona pela virada lingüística, pouco ou nenhum peso terão sobre a psicologia do conhecimento. As contribuições de Frege, Wittgenstein e Russerl à filosofia iniciaram um movimento que, ao buscar a verdade no interior da coerência entre preposições correspondentes, apresentaram um novo sujeito e uma nova concepção de conhecimento.
	A pergunta que se avizinha é como adquirimos conhecimento, tendo “conhecimento” por crenças verdadeiras e justificadas? (Crayling, 1995. p.9) Ou seja, como adquirimos crenças verdadeiras justificadas? Para conhecer “algo”, é preciso, antes de tudo, crer em “algo”, e para ser crível, “algo” precisa ser verdadeiro, e, portanto, constituído destas três partes necessárias, sem as quais não há conhecimento. Logo, uma vez que “o conhecimento não pode ser predeterminado nas estruturas internas do sujeito”, como o prediz Piaget, tampouco pode inferir-se que o conhecimento será “construído” no mesmo local. Enquanto a epistemologia piageteana estará buscando entender o processo de aquisição do conhecimento através da análise do desenvolvimento de estruturas cognitivas internas do sujeito, resta-nos apenas perguntar se é este o mesmo conhecimento sobre o qual se especula.
	 Esse desenvolvimento pode ser determinado por qualquer fator externo ao indivíduo, e o diferenciará em espécie, em grupo e individualmente. O fato é que o sujeito logo adquire a capacidade de uma conduta complexa e única, manifesta estímulos que irão interagir com o meio e dele retirará subsídios para sua própria interação. Não há ação privada, pois o que for reger qualquer ação - até mesmo o que se entende por ação - é público. Além do mentalismo dualista, a linguagem não é uma manifestação do pensamento, mas do comportamento, portanto segue as mesmas regras deste. “Assim, em suma, o conhecimento é uma forma de comportamento e, portanto, de ação” (Dutra, 2000, p.71).
	A linguagem como manifestação da ação - tanto aquela levada a cabo, quanto a inibida - é a manifestação da forma como agimos ou planejamos agir, não há outra maneira de pensarmos senão nestes termos. É dentro deste contexto que se atrela o conceito de conhecimento à idéia de crença verdadeira e justificada. À medida que o sujeito se desenvolve, desenvolve-se uma maneira para se lidar com o mundo, a partir do mundo. 
	A idéia de sujeito que constrói o conhecimento ganhou de pronto ampla aceitação na psicologia, uma vez que - salvo dentro das proposições behavioristas ou sistêmicas - o sujeito é amplamente reconhecido como de natureza distinta à do mundo em seu redor, e a distinção entre o “eu” e o “outro”, ou sujeito-que-representa e mundo, a despeito da problemática levantada pela filosofia, está no início da psicanálise. O método para se chegar à gênese do conhecimento proposto por Piaget, assim como os métodos de verificação que usou para sustentar suas pesquisas, estabelecem uma distinção cartesiana entre o sujeito cognoscente e mundo, e ao fazê-lo, acaba por apresentar a formação de estruturas cognitivas quase como uma característica inata do indivíduo, e o desenvolvimento destas, como etapas naturais do desenvolvimento.
	Posto que a aprendizagem antecede e organiza o conhecimento, para um indivíduo cuja intermediação lógica com o mundo é questão de sobrevivência, pode-se esperar com razoável segurança que este mesmo indivíduo construa e responda logicamente a certos estímulos, sem que a assertividade de suas respostas verse diretamente sobre “etapas naturais de seu desenvolvimento cognitivo“, ou à gênese do conhecimento. Ainda que a participação do sujeito no processo de construção do conhecimento pareça representar avanços sobre a epistemologia tradicional, não se está  propondo nada além de uma forma moderna de mimetismo interno, uma sistematização do aprendizado que irá, certamente, instrumentalizar a razão, e datada,  tomará  sobretudo a epistemologia da educação. 
	O filósofo americano Richard Rorty, através das contribuições dos modelos sujeito-objeto a partir de Kant, chega a um modelo naturalista e não reducionista que irá colocar o modelo organismo-mundo, relacionando-se unicamente por causação, no lugar do par sujeito-objeto, que se relaciona, predominantemente, por representação.  Assim, ao se atentar para o espaço ocupado pela concepção tradicional de epistemologia, e suas vertentes psico-científicas, dentro da prática pedagógica atual, pode-se vislumbrar o campo que se abre a partir da contribuição à educação oferecida pela pesquisa epistemológica de cunho neopragmático.
	O ponto de partida piageteano encontrou tamanha consonância entre os psicólogos que se decretou uma “nova” epistemologia, um novo discurso e paradigma. E que se queira dissociar o estudo do conhecimento em dois - ciência e epistemologia -, dever-se-ia relegar a um segundo plano toda a crítica à epistemologia cartesiana iniciada por Wittgenstein até nossos dias?
	O que parece óbvio, de saída, é que uma concepção organismo-mundo, como a proposta por Rorty, não dissociará educando, educador e mundo, e o processo de aprendizagem acontecerá não mais pela construção interna ao sujeito de esquemas lógicos, que necessitarão “equilibrarem-se” antes que o sujeito possa galgar mais um degrau em direção à etapa seguinte - superior? Como disse Kant, “o sujeito nada entenderia se não pudesse colocar sobre seus sentidos algumas regras próprias de atividade do aparato intelectual”. Nada indica que este aparato seja construído de maneira lógica. O que é certo, é somente “que o significado e a mente (mind) penetram tão profundamente o que entendemos por realidade que a esperança de nos vermos como cartógrafos de algo independente da linguagem está comprometida desde o princípio”. (Putnam, 1990, p.20).
	A crítica que se coloca a partir de uma visão da filosofia contemporânea sobre uma prática educacional oriunda de uma concepção construtivista de ensino-aprendizagem, como podemos vislumbrar, parece ser bastante profícua, e caminha em direção à dissolução do próprio conceito de sujeito epistemológico, com conseqüências profundas sobre tudo o que passou a ser considerado “avanços” no campo da educação a partir da epistemologia genética.
	A distinção entre Eu e Mundo, de acordo com Rorty, foi substituída pela distinção entre um ser humano individual e o resto do universo. O ser rortyano é constituído por sinapses neurais, hormônios e o resto do universo, portanto um ser naturalista. É importante ressaltar que não há acerto ou erro em se descrever o humano como animal possuidor de coração com dois ventrículos, ou dizer que o homem é “digne de ce nom,/A dans lê coeur um Serpent Jaune,/Installé comme sur um trone” (Baudelair, 1995, p.465).
	Substituir o sujeito epistemológico pelo organismo passa a exigir algumas redefinições no campo da educação, assim como uma redefinição global do objetivo a partir deste novo olhar.

4. Conclusões
	Face à maneira como a questão epistemológica foi conduzida até aqui, devemos apartar a idéia analítica-positivista que nos lega apenas um corolárió lógico-verificacional,	restrito ao contexto da busca pela justificação. Ao entendermos o indivíduo como sendo de mesma natureza que o mundo que o cerca, à epistemologia caberá o papel de analisar as diversas proposições que descrevem este mundo, e através desta análise estipular não mais o “verdadeiro-em-si” mas o ‘verdadeiro-para”. O indivíduo-organismo-incompleto, não mais aquele que constrói lógica e estruturadamente sua representação de mundo em direção a uma “dita” melhor representação de mundo, mas aquele que apenas descreve e redescreve o mundo para determinados fins, deve exigir daqueles que o observa o abandono de estruturas gnoseológicas, exigindo uma redefinição do educando para além daquele que constrói o conhecimento.
	O sujeito cartesiano, epistemológico, e por fim piageteano teve e continua tendo na formação do discurso educacional, papel central para o desenvolvimento de práticas educacionais. Se estas práticas, por um lado, reconhecem a “incompletude” do ser humano, sublinhando a própria importância que têm na formação do indivíduo, estabelecem na busca pela gênese do conhecimento, graus de abertura genética, níveis de “incompletude”, por assim dizer, que irão desembocar em descrições de etapas de desenvolvimento intrínsecas à definição de indivíduo. Destaca-se na composição destes discursos o zelo pelo indivíduo desnaturalizado, distinto e independente do mundo no qual está inserido, centro representacional do universo e pessoa única, dotada de características transcendentais e referenciais absolutos. Ao postularmos um discurso educacional onde o sujeito é distinto do meio, por exemplo, estamos, automaticamente,  participando a este meio que o interpenetra, ainda que formal ou estruturalmente, independentemente do conteúdo, que este sujeito é parte alienada do meio, por exemplo. O mesmo ocorrerá com a questão representacional, e com as avaliações de cunho lógico.
	A despeito das raízes científicas da psicologia da educação, é relevante o quanto de fundacionismo existe nas preposições que se desenvolverão no discurso  presente nas diversas práticas pedagógicas, assim como nas pesquisas que estão na origem destas. Se a psicologia adotou o falibilismo científico como método para a pesquisa da epistemologia, não abriu mão do fundacionismo filosófico em suas proposições, gerando uma dissociação entre discurso e prática que, também, irá refletir diretamente no educando.
	A partir destas constatações, a filosofia contemporânea, notadamente a neopragmática, oferecerá uma nova perspectiva, não só aquela que busca formar cidadãos, sujeitos ou seres críticos, mas aquela que se oporá, antes de tudo, ao fundacionismo.
	Além do mais, “uma filosofia neopragmática, ao entender que o homem é um ser infinitamente plástico, vê a educação como contínua e, por isso mesmo, não privilegia qualquer fase da vida humana. Uma pedagogia inspirada no neopragmatismo tem de considerar todos os homens, mulheres, independentemente de fases, como elementos a serem trabalhados educativamente” (Ghiraldelli, 2000, p.87).
	Conclui-se, assim, que a aplicação de uma nova postura filosófica dentro do âmbito da prática educacional, sobretudo a neopragmática, nos obriga a repensar o conhecimento dentro de uma moldura distinta daquela proposta pelas tradicionais teorias epistemológicas da representação, assim como sobre as práticas oriundas desta concepção, sobretudo a da idéia piageteana de construção do conhecimento, que se por uma lado livra a epistemologia do “rococó” neokantiano, o faz através de uma mudança de discurso que acabará por manter o status-quo de uma educação instrumentalista e sectarista. 

“(...) devo reconhecer que há uma inclinação filosófica (o pragmatismo) para a qual os problemas epistemológicos podem ser apresentados e resolvidos no interior de um inquérito sobre as condições práticas e modalidades de construção do nosso discurso sobre o mundo e sobre as condições práticas e modalidades de nossas próprias teorias. De algum modo, tornou-se língua de franquia que, se é imperturbável a certeza de que podemos construir discursos e teorias sobre o mundo, operar sobre a realidade e ir aperfeiçoando nossos procedimentos investigativos e operativos, ampliando nossas teorias e justificativas epistemológicas ou filosofias, do mesmo modo, também, é imperturbável a certeza de que não podemos nos afastar destas teorias e julgá-las ou compará-las com alguma coisa que esteja fora do seu domínio, em algum lugar não pensado ou conceitualizado; ou seja, que não podemos, num dado momento decido por nós, no gozo das nossas faculdades, abrir mão da força da teoria e do discurso, deixando de depender de seu apoio. O que faz com que se assuma — como em Quine — que «não tem qualquer sentido... perguntar sobre a absoluta correção de um esquema conceitual enquanto espelho da realidade». Sabe-se que falamos sobre o mundo e, no mais das vezes, reivindicamos que é mesmo sobre o mundo que estamos falando, mas para isso usamos uma língua, um vocabulário, um sistema de conceitos: aqui, essa aparelhagem — por assim dizer — de símbolos constituem a condição mesma do conhecimento e da comunicação e, do mesmo modo, da eficácia do ato inquiritivo e comunicativo... na ciência, na filosofia, na conduta da vida.” (Waldomiro José, 2001, p.1)
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