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 A contribuição da fenomenologia para à educação pelo professor. Dr. 
Ildeu Moreira Coelho foi expor o pensar a respeito dos temas centrais 
abordados e desenvolvidos pela fenomenologia, esclarecendo-os e indicando 
em que e de modo presentificavam-se na concepção de educação trabalhada 
pela sociedade. 
 Dentre os temas postos, deu-se prioridade à postura assumida na 
atitude natural e na atitude fenomenológica, por entender-se que esse é o 
ponto em que os procedimentos de investigação de cunho fenomenológico se 
diferenciam. 
 O rigor, perseguido pela fenomenologia, é essencial ao movimento de 
redução e dessa perspectiva foi tratado. O subjetivo, o intersubjetivo e o 
objetivo foram trazidos à cena. Apontando ainda três vertentes: a concepção de 
realidade e de conhecimento e o modo como se presentificam na prática 
pedagógica; os procedimentos de investigação de temas educacionais; a práxis 
educacional. 
 Professor Garnica em seu texto começa com uma síntese do que 
denomina “paradigma clássico emergente” ao circunscrever-se ao pensamento 
científico. Aborda educação matemática e a pesquisa qualitativa, privilegiando 
a de cunho fenomenológico. Enfoca a questão da prova rigorosa ou 
simplesmente prova, que atesta a veracidade ou autenticidade de cada 
proposição do raciocínio matemático e como sendo a metodologia única de 
geração do conhecimento matemático na órbita de uma abordagem cientificista 
da matemática. Sua argumentação é edificada sobre a dupla prova rigorosa e 
formação do professor de matemática. 
 

 A contribuição da fenomenologia com a educação se dá em diferentes 
perspetivas e níveis. Fundamenta procedimentos rigorosos de pesquisa, 
mostrando de que maneira tomar educação como fenômeno e chegar aos seus 
invariantes ou características essenciais para que as interpretações possam 
ser construídas, esclarecendo o investigado e abrindo possibilidades de 
intervenção no campo da política educacional e da prática pedagógica. 
 A fenomenologia se mostra apropriada à educação, pois ela não traz 
consigo a imposição de uma verdade ou ideológica, mas trabalha no real 
vivido, buscando a compreensão disso que somos e que fazemos – cada um 
de nós e todos em conjunto. Buscando o sentido e o significado mundanos das 
teorias e das ideologias e das expressões culturais históricas. 
 Fenomenologia é um nome composto: “fenômeno” vem do grego e 
significa “o que se manifesta, se mostra, aparece”. Logos possui muitos 
significados, como “o que reúne, unifica, raciocínio, discurso, reunião”. 
Fenomenologia, então, pode ser entendida como estudo que reúne os 
diferentes modos de aparecer do fenômeno ou o discurso que expões a 
inteligibilidade em que o sentido do fenômeno é articulado. 



 De acordo com Husserl, no mundo da atitude natural o objetivo diz 
respeito às coisas em si, existentes fora do campo da percepção. A postura 
imperante é a da ingenuidade, no sentido de aceitar o ponto de partida e as 
afirmações interconectadas de modo lógico. A própria mente e seus atos são 
considerados uma parte das coisas existentes e, como tais, estão aí para 
serem estudados empiricamente. Isso significa que o Eu e suas experiências 
subjetivas são assumidos como coisas em si, como parte do mundo. E o 
mundo é representado por imagem ou por signos, representação essa 
considerada tão mais correta quanto mais se adequar ao que representa. 
 A concepção de verdade com a qual a atitude natural trabalha está 
pautada nessa relação de adequação entre a representação. “Verdade” é 
entendida como “adequação”. 
 Para a fenomenologia, a consciência é intencionalidade. É o próprio ato 
de estar-se atento a, dirigido para... A intencionalidade é a essência da 
consciência, ou seja, sua característica peculiar. Esses significados permitem 
que se compreenda “consciência” como “expansão para o mundo, abrindo-se 
para”.  
 Afirmar que a consciência não tem nada fora de si quer dizer que nesse 
movimento de voltar-se para, ela já enlaça o objeto de suas vivências, esse 
objeto é sempre intencional. Para a fenomenologia, todo objeto é objeto 
intencional, o mundo é convertido em intencional, tornando-se correlato da 
consciência. 
 Husserl interroga como algo que se origina nas vivências psicológicas, 
portanto no subjetivo, transcende essa esfera e se mantém na objetividade do 
mundo que se faz presente à consciência. Sua interrogação é dirigida à 
Geometria, cujos objetos são idealidades, perguntando como ela se origina e 
permanece disponível culturalmente. 
 Os objetos ideais são constituídos pela intuição essencial. Essa 
idealidade não é constituída e não se mantém em uma nível de abstração 
separado das experiências vividas no mundo-vida. Ela se mundaniza na 
intersubjetividade. A idealidade desses objetos se mantém como objetiva e 
passível de ser percebida e desenvolvida mediante evidência, imaginação, 
raciocínios lógicos, fazeres práticos e teóricos. 
 O que tira os objetos ideais da esfera subjetiva e os lança para a 
intersubjetiva e para cultural é a linguagem. A permanência dos objetos ideais 
é garantida, então, pela linguagem vista em seus aspectos comunicadores e 
organizadores da experiência vivida e pela presença do outro no horizonte do 
mundo-vida.   
 Para falar a educação sob o olhar fenomenológico é necessário citar  
três vertentes. Uma se refere à concepção de realidade e de conhecimento e 
como aparecem na prática pedagógica. Outra diz respeito aos procedimentos 
de investigações de temas educacionais. Uma terceira é relativa à práxis 
educacional. 
 Na atitude natural, a educação é tratada como um objeto natural 
passível de ser conhecido mediante as representações manifestas por signos e 
por sinais. Aluno e professor são sujeitos, vistos como objetos naturais, como 
parte do mundo físico. Isso significa que a aprendizagem também é tida como  
um objeto natural, passível de ser decomposta em partes. O mesmo ocorre 
com o ensino. 



  A avaliação de aprendizagem torna-se um componente importante do 
processo por permitir julgar o que foi aprendido em relação ao que foi 
ensinado. É mais uma maneira de comparar o subjetivo do objetivo. A 
educação é tida como um processo que tem uma meta, traduzida em fins e 
objetivos educacionais, operacionalizados em atividades que seguem 
programações definidas, interligadas entre si, para atingirem a meta proposta.  
 Um ponto importante é a concepção de realidade. Uma didática 
fenomenológica considera o mundo em sua concretude e as experiências aí 
vivenciadas. Trabalha com a percepção, explorando os modos pelos quais o 
fenômeno se mostra a cada aluno, ao professor e aos demais presentes à 
situação de ensino de aprendizagem. 
  


