
relação entre ciência, educa-
ção e pedagogia tem sido mar-

cada por certa controvérsia. Afir-
ma-se, por vezes, que a pedagogia
é incapaz de produzir reflexões
científicas. Esse ponto de vista,
entretanto, resulta da dicotomia
positivista entre conhecimento
'puro' e 'aplicado', que recusa ao
pedagogo o status de cientista da
educação. Para alterar essa situa-

ção, é necessário superar alguns
desafios.

A palavra 'educação' tem ori-
gem no termo latino educatío. Este
parece sintetizar duas outras pa-
lavras latinas, educare e educere.
A primeira pode ser traduzida
como 'alimentar', 'cuidar', 'criar';
a segunda, como 'tirar para', 'con-
duzir para', 'modificar um estado'.
Portanto, segundo a definição

etimológica, educar é con-
duzir de um estado a outro,
agindo de maneira sistemá-
tica sobre o ser humano
com o objetivo de prepará-
lo para a vida num deter-
minado meio. O cientista,
por sua vez, é o fiel depo-
sitário da scientia, quer
dizer, também de acordo
com a origem latina, 'do
conhecimento racional
sobre a natureza das coi-
sas e sobre as condições
de sua existência, obtido
através da observação, da
experiência dos fatos e
de um método próprio'.

Já 'pedagogo' vem dos termos
gregos paidós (criança) e agogé
(condução), e pode ser entendido
como 'condutor de criança'. Se-
gundo uma definição mais atual
e ampliada, do francês Jean Hous-
saye, no livro Pédagogues contem-
porains (Pedagogos contemporâ-
neos), de 1996, o pedagogo não
pode ser nem um puro e simples
prático, nem um puro e simples
teórico. Ele está entre os dois. A
ligação entre teoria e prática deve
ser permanente e irredutível, e é
ela que permite a produção peda-
gógica. O prático da educação não
é um pedagogo, é mais um utili-
zador de idéias ou sistemas peda-
gógicos. Mas o teórico da educa-
ção também não é um pedagogo,
pois não basta apenas pensar o ato
pedagógico. Somente será um
pedagogo aquele que fizer surgir
'um mais' 'na' e 'pela' articulação
de teoria e prática em educação.

Essas definições permitem al-
gumas ilações. Se educar é con-
duzir de um estado a outro; se o
cientista é o fiel depositário da
scientia; se o pedagogo é, mais que
condutor de criança, aquele que
efetiva a articulação de teoria e
prática em educação; é preciso
aceitar também o pedagogo como
'cientista da educação'. Isso impli-
ca ter uma perspectiva clara a
respeito de aspectos como: a) as



potencialidades e o lugar da pe-
dagogia na esfera do conhecimen-
to científico; b) o âmbito de atua-
ção profissional do pedagogo; e
c) o processo de construção de sua
identidade profissional.

Articulação teoria-prática
Em trabalho publicado em fins dos
anos 90 (Pedagogia e pedagogos,
para quê?), José Carlos Libâneo
reclamou dos muitos reducionis-
mos presentes no campo da edu-
cação, em especial o 'sociologismo'
e o 'psicologismo'. Nessa situação,
afirmou, os pedagogos não con-
seguem ordenar seu discurso e a
própria prática profissional. As
causas disso são diversas: desde a
forma como as ciências são defi-
nidas, com base na distinção en-
tre conhecimento 'puro' e 'aplica-
do', até a maneira como alguns
pedagogos - por uma formação
inconsistente teoricamente e/ou
por incompreensão conceituai -
entendem seu campo de atuação.

No primeiro caso, acredita-se
que certos ramos do conhecimen-
to configuram apenas a aplicação
das ditas 'ciências puras'. Na es-
fera educativa, afirma-se, não há
lugar para outra disciplina cientí-
fica, pois esta não teria um atribu-
to básico exigido pela concepção
convencional de ciência - um
objeto -, já que a educação seria
ocupação, por exemplo, da socio-
logia e da psicologia. Assim, a
pedagogia não seria produtora de
saber científico, mas uma mera
'aplicação' de outras ciências.

Esse entendimento é passível
de vários questionamentos. Cito
apenas dois. Primeiro, ele repro-
duz o caduco 'modo de ação' po-
sitivista no campo da análise so-
cial, introduzindo neste um pro-
cedimento adotado nas ciências
naturais, que trabalham com ma-
teriais 'inertes' e lidam com eles
de forma 'unilateral' (ou seja, os
mesmos não interagem com o pes-
quisador). Ganham corpo, assim,
as noções de 'puro' e 'aplicado'.
Nesse caso, existiriam as ciências

sábias, que teorizam, e suas linhas
auxiliares, limitadas a 'aplicar' o
teorizado. Esse ponto de vista,
porém, tem sido descartado até
no contexto das ciências 'exatas',
como fez, por exemplo, o russo-
belga Ilya Prigogine (1917-2003),
premiado com o Nobel de Quími-
ca, no livro O fim das certezas
(1996).

O outro questionamento foi
classicamente formulado pelo
filósofo francês Jean-Jacques Sa-
lomon (1929-2008) em Science et
politique (Ciência e política), de
1970. Ele é lapidar ao assinalar
que a idéia de uma separação
entre o conhecimento 'puro' e o
'aplicado' não passa de resquí-
cio de uma atitude elitista de ori-
gem aristotélico-escolástica, cons-
tituindo, na realidade, um obs-
táculo ao desenvolvimento da
ciência.

Voltando às razões da dificul-
dade de (auto)afirmação da peda-
gogia, pode-se dizer que alguns
pedagogos, ao defender que a base
de sua identidade profissional é a
docência, cometem um equívoco
que limita essa disciplina. Todo
trabalho docente é pedagógico,
mas nem todo trabalho pedagógi-
co é docente. O mesmo vale para
certas idéias sobre a relação entre
pedagogia e didática. Há uma ten-
dência a considerar que a pedago-
gia é o modo como se ensina, o
uso de técnicas de ensino. O tra-
balho pedagógico, assim, diria
respeito à metodologia, aos proce-
dimentos. Essa é uma visão redu-
cionista, que confunde didática e
pedagogia. A didática, um ramo
da pedagogia, centra-se nos obje-
tivos, nos conteúdos, nos meios e
condições de ensino. O âmbito da
pedagogia é mais amplo: a teoria
e prática da educação nos seus
vínculos com a prática social glo-
bal. Esse entendimento é a base
para a discussão sobre o potencial
da pedagogia para produzir refle-
xões científicas.

Diferentemente de outros paí-
ses, no Brasil não há graduação

em ciências da educação. Não
existe um curso que reúna as di-
ferentes abordagens da educação:
da sociologia, da história, da eco-
nomia, da filosofia, da psicologia,
da antropologia, da lingüística e
de outras áreas. Na ausência des-
se curso, tais disciplinas relacio-
nam-se com a educação de modo
parcial e sem articulação, em suas
licenciaturas. Ou seja, focam a
educação a partir de uma posição
exterior ao campo educativo, de
acordo com os propósitos que as
definem como ciências, e não a
partir do interior daquele campo,
com suas especificidades. Este é
o potencial da pedagogia: suas
abordagens não são desenvolvidas
de fora, mas nascem dentro do
próprio campo educativo.

O pedagogo não é apenas um
profissional que se limita a re-
passar/implantar formulações
preexistentes, pois, quando essas
formulações não têm, na prática,
o desdobramento previsto, é ele
quem as (re)define, elaborando
novos procedimentos. No Brasil,
as chamadas ciências da educa-
ção, isoladas, não captam esse
campo em sua totalidade. A peda-
gogia, integrando e articulando
tais ciências, pode fazer isso. As-
sim, a pedagogia tem dupla pers-
pectiva: teórica e prática. Foi o que
levou o filósofo alemão Wolfdie-
trich Schmied-Kowzazik a defini-
la, apropriadamente, como ciên-



cia 'da' e 'para' a educação, teoria
e prática da educação.

Para contestar a afirmação de
que a pedagogia não tem um
campo próprio de investigação (e,
assim, não poderia ser considera-
da ciência), é preciso esclarecer
qual é seu âmbito de estudo. A
pedagogia se ocupa do estudo sis-
temático da educação. Esta pode
ser entendida, de maneira amplia-
da, como o conjunto de ações, pro-
cessos, influências e estruturas
que intervém no desenvolvimento
humano de indivíduos e grupos
na sua relação ativa com o meio
natural e social. É uma prática
social que atua na configuração da
existência humana, tanto indivi-
dual quanto coletiva, tendo como
propósito realizar nos indivíduos

as características de 'ser humano'.
Eis o objeto de estudo da pedago-
gia, que não se limita à educação
formal, mas abrange ainda os pro-
cessos informais e não-formais
de educação. O pedagogo, assim,
atua em dois âmbitos: o escolar e
o não-escolar.

Conhecendo-se o horizonte de
atuação, surge a questão da forma-
ção. Seria ilusório imaginar que
os cursos de pedagogia asseguram,
já na graduação, uma formação
completa para atuar nos dois es-
paços citados. A formação nessa
área, no entanto, deve estar apoia-
da numa sólida base geral que
aproxime, cognitivamente, esses

dois campos, possibilitando aos
formandos o aprofundamento nos
mesmos (por meio da pós-gradua-
ção), à medida que despertem pa-
ra o 'aprender a aprender'.

A formação faz parte do pro-
cesso de construção da identida-
de profissional do pedagogo. As
identidades profissionais (e pes-
soais) resultam de variadas inte-
rações sociais, e a formação aca-
dêmica, sobretudo a primeira
(graduação), é um dos momentos
dessa construção. O diploma cer-
tifica a habilitação para o exercí-
cio da profissão, mas não estrutu-
ra o perfil do profissional. É fun-
damentalmente nos contextos de
trabalho que se define o 'jeito de
ser' do profissional. Portanto, sen-
do a pedagogia a ciência da teoria
e da prática da educação, os con-
textos de trabalho assumem, na
construção da identidade do pe-
dagogo, uma importância maior
ainda, já que uma das marcas da
atuação deste deve ser a indisso-
ciabilidade teoria-prática.

Cientista da educação
A abordagem aqui desenvolvida
permite perceber a dimensão dos
desafios que se colocam à valida-
ção do pedagogo como 'cientista
da educação'. A aceitação dessa
idéia, no entanto, depende de al-
guns imperativos.

O primeiro é a formação, a con-
sistência teórica. Sem uma sólida
bagagem intelectual, não há como
o pedagogo se credenciar como
autoridade na abordagem do fe-
nômeno educativo - isto é, não há
como ele ser 'autor' de reflexões
acreditadas acerca da educação;
poderá, no máximo, continuar
sendo 'ator', alguém que apenas
repete concepções formuladas
por teóricos de outras áreas.

O segundo é a clareza na defi-
nição do campo de estudos da
pedagogia, assim como de suas
áreas de atuação profissional. Es-
sas duas dimensões estão imbri-
cadas. Sem a estruturação concei-
tuai do campo de estudos pedagó-

gicos, é impossível delimitar, para
os formandos, os seus contextos
profissionais.

Por fim, vem a construção da
identidade, a socialização profis-
sional, a formação contínua. Ad-
mitindo-se que a 'questão da prá-
tica' corresponde essencialmente
a um problema de socialização
profissional, não há como pensar
a formação e a construção das
identidades profissionais disso-
ciadas dos contextos de trabalho,
pondo em xeque a noção tradi-
cional de formação. A formação
contínua passa a ser concebida
não só como expressão das moda-
lidades parciais da educação for-
mal, mas vai além, exigindo uma
postura autoformativa, ou seja,
um compromisso pessoal com o
processo de formação. O estatuto
da profissão de pedagogo não terá
uma estrutura apropriada se não
considerar tal perspectiva. -

Esses três imperativos repre-
sentam uma amostra dos desafios
que o pedagogo tem de enfrentar
para ser alçado à condição de
cientista da educação. Com qua-
lificação e empenho técnico-polí-
tico, ele não deve conceber o 'real'
somente como um conjunto de
'fatos prontos', e sim, como diz o
filósofo alemão Ernst Bloch (1885-
1977) no livro O princípio espe-
rança (de 1959), como instância
onde ele também pode ser recicla-
do em novos patamares, estabele-
cendo um nexo entre as "poten-
cialidades ainda não manifestas
do ser e a atividade criadora da
consciência antecipadora", pois a
imaginação (diferente da fantasia)
permite "astuciar" o mundo, com
o futuro deixando de ser insondá-
vel para se vincular à realidade
como expectativa de emancipa-
ção. Esse pedagogo, como cientis-
ta da educação,'será alguém, en-
fim, que, interpretando os 'sinais
da realidade', labora na distinção
das possibilidades de realização
dos seres humanos e aponta para
onde devemos conduzir as nossas
vidas, o nosso tempo.
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