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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é tentar compreender o estatuto espistemológico da 
Pedagogia e consequentemente a identidade do pedagogo e seu campo de atuação. 
Para tanto, realizamos uma pesquisa de cunho teórico, tendo como procedimento 
metodológico a revisão bibliográfica. Os resultados demonstraram que a Pedagogia 
é ciência da e para a práxis educativa que tem seu foco no processo de ensino e 
aprendizagem, visando a formação humana. 
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ABSTRACT 
 
 

The porpose of this work, its to try to understand the statue (constituition), 
espitemological of pedagogy and consequently the identity of the educator and his 
work field. So we make the theoretical reseachs, having the methodological 
procedure a bibliographycal revew. The results show that the pedagogy is the 
science of the educational praxis, which focuses on the process of theaching and 
learning, aimed at training human. 
 
Key words: Pedagogy. Educational Praxis. Science. 
 
 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 9 

 

2 PROCESSO DE FORMAÇÃO DA CIÊNCIA MODERNA ..................................... 10 

 

3 PEDAGOGIA: A CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO. ....................................................... 17 

 

CONCLUSÃO .......................................................................................................... 31 

 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 33 



 9 

1. INTRODUÇÃO  

 

A opção por realizar este trabalho teve início na primeira aula de 

Filosofia da Educação da primeira série do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, no momento em que a professora fez o seguinte 

questionamento: “O que é Pedagogia”? Embora eu fizesse parte do quadro de 

alunos desta série, a questão me trouxe inquietações ao me perceber sem resposta 

plausível para tal pergunta. 

Desta forma, com o decorrer do curso, percebi que mesmo durante o 

transcorrer das aulas, continuei sem a resposta almejada. Assim, este trabalho, teve 

por problema de pesquisa compreender o estatuto epistemológico da Pedagogia, 

pois eu não podia me conceber pedagoga sem compreender o caráter científico da 

minha área de estudo e atuação. 

O propósito deste trabalho foi responder os questionamentos acerca 

da Pedagogia.: Será que é ciência? O que é a Pedagogia afinal? 

Conhecer o estatuto epistemológico da Pedagogia implica em 

conhecer também a identidade do pedagogo, seu campo de atuação e como seu 

trabalho deve ser concebido. 

A metodologia adotada foi uma pesquisa de cunho teórico, tendo 

como procedimento a revisão bibliográfica embasada principalmente nas obras de 

Franco (2008), Alves (s/d), Capra (1982) e Nóvoa (1996). 

Deste modo, o trabalho foi organizado em dois capítulos: 

1. Processo de formação da ciência moderna. Neste capítulo 

contextualizamos uma parte da trajetória da ciência moderna, 

o conceito de ciência, e o caminho a ser seguido para 

alcançar o conhecimento científico. 

2. Pedagogia: a ciência da educação. Neste capítulo tentamos 

compreender as razões que dificultam atribuir identidade ao 

pedagogo; trabalhamos os conceitos de práxis e práxis 

educativa com o olhar voltado à Pedagogia e, por fim o 

estatuto epistemológico da Pedagogia com enfase no 

conceito de ciência. 
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2. PROCESSO DE FORMAÇAO DA CIÊNCIA MODERNA  

 

A história nos revela que a visão de mundo existente atualmente não 

é a mesma dos tempos passados. Até o século XVI, tinha-se uma visão de mundo 

baseada na filosofia aristotélica e na Teologia.  

 
 

A natureza da ciência medieval baseava-se na razão e na fé, e sua 
principal finalidade era compreender o significado das coisas e não 
exercer a predição e o controle. Os cientistas medievais, 
investigando os desígnios subjacentes nos vários fenômenos 
naturais, consideravam do mais alto significado as questões 
referentes a Deus, à alma humana e à ética. (CAPRA, 1982, p. 49) 

 
 

Logo, todos os fenômenos eram explicados através da razão, da fé 

ou por intermédio da Bíblia Sagrada. A ciência era vista como a vontade divina e 

“quem quisesse compreender a natureza, teria então, que procurar tal conhecimento 

não diretamente na própria natureza, mas nas Sagradas Escrituras. Elas é que 

continha o sentido da vontade divina, o sentido de toda a natureza criada. Era isso 

que merecia verdadeiramente o nome de ciência”. (QUINTANA PINEDO; SIEBERT 

PINEDO, 2009, p. 42).  

Prevalecia a concepção geocêntrica da Terra, em que o homem era 

colocado como figura central da criação de Deus e Deus era considerado o autor de 

todos os fenômenos. Assim, a ciência era realizada para acompanhar e 

compreender a ordem natural. A relação homem natureza era uma relação de 

respeito, não se pensava em dominar a natureza e sim em viver harmoniosamente 

com ela. “A ciência era realizada para maior glória de Deus” (CAPRA, 1982, p. 51). 

No século XVI, a ciência sofreu grandes transformações. Já não era 

possível dar crédito a uma ciência embasada em textos bíblicos ou em deduções 

lógicas, as experiências e demonstrações se tornaram indispensáveis. Com este 

novo jeito de fazer ciência, os conhecimentos tinham que ser expressos e 

demonstrados numa linguagem exata, baseada em medidas e quantidades. 

Conforme Capra, “Galileu postulou que eles deveriam restringir-se 

ao estudo das propriedades dos corpos materiais – formas, quantidades e 

movimento -, as quais podiam ser medidas e qualificadas”. (1982, p. 51). 
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Galileu, considerado o pai da ciência moderna, foi um dos homens 

que causou grandes mudanças no pensamento medieval. Em uma de suas cartas 

escreveu: 

 
 

Posto isto, parece-me que nas discussões respeitantes aos 
problemas da natureza, não se deve invocar a autoridade de 
passagens das Escrituras; é preciso, em primeiro lugar, recorrer à 
experiência dos sentidos e a demonstrações necessárias. Com 
efeito, a Sagrada Escritura e a natureza procedem igualmente do 
Verbo Divino, sendo aquela ditada pelo Espírito Santo, e esta, uma 
executora perfeitamente fiel das ordens de Deus. 
Ora, para se adaptarem às possibilidades de compreensão do maior 
número possível de homens, as Escrituras dizem coisas que diferem 
da verdade absoluta, quer na sua expressão, quer no sentido literal 
do contrário, conforma-se inexorável e imutavelmente às leis que lhe 
foram impostas, sem nunca ultrapassar os seus limites e sem se 
preocupar em saber se as suas razões ocultas estão dentro das 
capacidades de compreensão humana. Daqui resulta que os efeitos 
naturais e a experiência sensível aos nossos olhos, bem como as 
demonstrações necessárias que daí retiramos não devem, de 
maneira nenhuma, serem postas em dúvida, nem condenadas em 
nome de passagens da Escritura, mesmo quando o sentido literal 
parece contradizê-las. (GALILEU apud PINEDO; PINEDO, 2009, p. 
46) 

 
 

A carta de Galileu vem demonstrar que não foi fácil convencer que a 

ciência não poderia ser concebida à luz das Escrituras. Então, para não ser 

condenado à morte, escreveu esta carta se explicando. O que este fato revela, é que 

as mudanças de conceito não são prontamente aceitas pela sociedade. É com o 

tempo que as novas teorias são aceitas e as antigas esquecidas, substituídas ou 

alteradas. Deste modo, “aquilo que outros homens, em outras épocas consideraram 

ciência, sempre parece ridículo, séculos depois”. (ALVES, s/d, p. 16). 

Entretanto, conforme a sociedade sofre alterações em sua 

configuração, a ciência também se altera para acompanhar e saciar os novos 

anseios sociais. 

É interessante prestarmos atenção que os avanços da ciência estão 

em consonância com as alterações na configuração da sociedade. A ciência está 

sempre a serviço da sociedade dominante e não o contrário. É esta quem 

recomenda os serviços científicos para satisfação de seus desejos. Assim, os 

homens buscavam adquirir meios para dominar a natureza e transformar o mundo. 

Nesta perspectiva: “Era crença no tempo das grandes navegações de que o mundo 
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era plano e quem navegasse pelos oceanos estaria sujeito a chegar num ponto onde 

terminava o mundo e começava um abismo”. (QUINTANA PINEDO; SIEBERT 

PINEDO, 2009, p. 24). Entretanto, Galileu ao afirmar que a Terra gira em torno do 

Sol e não o contrário deixou claro que a Terra é redonda e não plana. Assim, 

conforme Quintana Pinedo; Siebert Pinedo (2009, p. 24), “Colombo e Fernão de 

Magalhães demonstraram na prática que o mundo era redondo”, comprovando a 

afirmação de Galileu. 

Desta forma, podemos compreender o quanto a descoberta 

científica de Galileu contribuiu para a necessidade da sociedade naquele momento – 

as grandes navegações, demonstrando o domínio do homem sobre a natureza. 

Outro exemplo está na educação. A sociedade, que até então, se 

preocupava com os princípios cristãos da Igreja, com os valores morais 

estabelecidos por ela e acreditava que tudo o que acontecia era provisão divina e, 

inclusive, o processo de escolarização acontecia através dos textos bíblicos, se vê 

diante da busca de um novo saber para conduzir sua nova configuração: a 

sociedade capitalista. Era preciso muito mais do que a leitura e a escrita para 

conduzir os negócios, o comércio, o trabalho bancário. Surgira a necessidade de um 

saber a serviço da burguesia, do progresso e do capital que a cada dia exigia um 

trabalho produtivo, um saber elaborado, em prol dos objetivos da classe dominante – 

a burguesia. Segundo Japiassú: 

 
 

Ao nascer com o sistema mercantilista, a ciência moderna [...] se 
insere (e dele faz parte) em amplo contexto histórico, inseparável de 
um movimento visando a racionalização da existência. A burguesia 
nascente, que logo se instala no poder, tem necessidade de um 
sistema de produção suscetível de permitir-lhe uma exploração 
sempre maior e mais eficaz das coisas. E tal sistema não tarda a 
fazer apelo a um novo tipo de trabalhador: o cientista. (2001, p. 71). 

 
 

Sendo assim, caberia ao cientista criar mecanismos (tecnologias) 

que pudessem dar conta do aumento da produção do trabalho e, 

consequentemente, do aumento do capital, razão pela qual a ciência era vista como 

grande organizadora e dirigente da sociedade, além de detentora do conhecimento 

da realidade e da verdade. 
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É pela ciência que o homem tem acesso à realidade. É por ela que 
chega objetivamente a natureza das coisas. Porque se apresenta 
como o melhor conhecimento. Por isso, surge a necessidade de 
abordar todas as situações “cientificamente”. A consequência 
posterior é a seguinte: não somente é legítimo, mas desejável, 
confiar à competência dos cientistas o cuidado de organizar e dirigir 
a sociedade e os negócios humanos. Bacon tinha razão: ciência é 
sinônimo de poder. (JAPIASSÚ, 2001, p. 73). 

 
 

E, assim, a ciência reinava sobre todo o saber, superando todo e 

qualquer conhecimento que não fosse científico. Pois, a partir de então, o 

conhecimento se tornara fonte de poder, uma vez que: 

 
 

O conhecimento é o decifrar das leis da natureza de modo a revelar 
a sua organização interna, a sua maneira de fazer interagir estas leis. 
Compreendemos a harmonia que existe entre as leis e, 
posteriormente, aprendemos a utilizá-las em harmonia com as 
nossas necessidades. Na realidade, o conhecimento significa um 
vislumbrar harmonioso: saber usar este conhecimento é 
precisamente o nosso poder. (QUINTANA PINEDO; SIEBERT 
PINEDO, 2009, p. 29).  

 
 
Portanto, a concepção de ciência existente era de que “a ciência 

suspende a dúvida, promete a felicidade e assegura que todos os problemas e todas 

as soluções nascem dela e passam por ela”. (JAPIASSÚ, 2001, p. 76). Era como se 

a ciência fosse auto-suficiente para controlar o mundo e o cientista a grande 

autoridade conhecedora de toda a verdade revelada. De acordo com Alves (s/d, p. 

10) “cientista tem autoridade, sabe sobre o que está falando e os outros devem ouvi-

lo e obedecê-lo”. Desta forma, ninguém questionava (e muitos não questionam até 

hoje) as verdades desvendadas pelos cientistas. 

A ciência moderna surge para atender as necessidades da classe 

dominante. O conhecimento advindo do senso comum ou da religião já não atendia 

mais as necessidades, logo, a ciência teve que dar conta de solucionar os 

problemas e provar sua veracidade através das experiências realizadas por seus 

cientistas. Por esta razão, Alves (s/d) traz para a ciência a responsabilidade de 

novas descobertas.   

 
 

Pessoas que sabem soluções já dadas são mendigos permanentes. 
Pessoas que aprendem a inventar soluções novas são aquelas que 
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abrem portas até então fechadas e descobrem novas trilhas. A 
questão não é saber uma solução já dada, mas ser capaz de 
aprender maneiras novas de sobreviver. (ALVES, s/d, p. 19). 

 

 

Desta forma, podemos perceber a relevância do papel da ciência para 

a sociedade moderna. Porém, Alves (s/d) atribui mérito ao senso comum em relação 

a iniciativa de se buscar um conhecimento científico acerca de qualquer fenômeno 

ou objeto, visto que, é através do senso comum que surge a necessidade de uma 

explicação científica para aquilo já se conhece pela experiência de vida. Na abertura 

de seu livro “Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e suas regras”, o referido traz 

uma epígrafe de G. Myrdal que revela claramente a sua admiração pelo senso 

comum: “A ciência nada mais é do que o senso comum refinado”. (s/d, p. 9). Para 

ele, tanto o senso comum quanto a ciência expressam a necessidade básica que o 

homem tem de conhecer e compreender o mundo em busca de sua sobrevivência. 

Desta maneira, Alves (s/d) considera que o senso comum é o ponto de partida da 

ciência. 

Sendo assim, Alves (s/d) diz que “senso comum é aquilo que não é 

ciência e isto inclui todas as receitas para o dia-a-dia, bem como os ideais e 

esperanças que constituem a capa de um livro de receitas”, desta forma, senso 

comum é um comportamento, uma visão que se tem sobre vários assuntos a partir 

das vivências e não de instrumentos que a ciência definiu como científicos. Diz ainda 

que “a ciência é uma metamorfose do senso comum. Sem ele, ela não pode existir. 

E esta é a razão por que não existe nela nada de misterioso ou extraordinário”. (p. 

14).  

Quintana Pinedo; Siebert Pinedo (2009, p. 23) definem senso comum 

como “conjunto de opiniões tão geralmente aceitas em época determinada que as 

opiniões contrárias parecem aberrações”.  

Saviani (2000) atribui ao senso comum o conhecimento espontâneo 

ligado diretamente à experiência cotidiana, um claro-escuro, misto de verdade e 

erro. Isto quer dizer que há necessidade de aprimorar os conhecimentos trazidos 

pelo senso comum a fim de comprovar cientificamente sua veracidade.  

Assim, podemos perceber que uma dona de casa, muitas vezes, tem 

receitas para diversas situações tais como tirar manchas de roupas, como preservar 

melhor os alimentos, quais chás são bons para certos sintomas e, assim por diante, 
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entretanto, não sabe explicar as razões da eficiência de tais receitas, esta é uma 

tarefa que compete à ciência – a investigação do porquê as receitas dão resultados 

positivos e a partir daí torná-las confiáveis. Portanto, o senso comum, muitas vezes, 

é o ponto de partida para se obter um problema a ser pesquisado e explicado pela 

ciência. Segundo Alves (s/d) o conhecimento do senso comum não é desprezado 

pelo conhecimento científico, mas, sim, analisado de outra forma, pois: 

 
 

O conhecimento científico é reflexivo, sistemático analítico e lógico. 
As explicações do conhecimento científico, embora não apresentem 
a verdade absoluta e eterna, vão muito além das construídas pelo 
senso comum. Desmistificam as explicações do senso comum, 
desqualificam os preconceitos e reconstroem a realidade com um 

novo olhar. (DALAROSA, 1999, p. 98-99).  
 
 

Logo, para Dalarosa (1999, p. 97) “a ciência é o conhecimento 

resultante do processo de elaboração do conhecimento científico”. Quintana Pinedo; 

Siebert Pinedo consideram a ciência como “um método de pesquisa baseado na 

faculdade racional do ser humano e na comprovação experimental do fato 

pesquisado”. (2009, p. 24). 

No entanto, para se chegar ao conhecimento científico precisamos 

de métodos para a realização das pesquisas a fim de que tal conhecimento seja 

elaborado. “A pesquisa constitui, portanto, a busca, a investigação, movida pela 

necessidade de solucionar um determinado problema. Esta busca sistemática, 

planejada e rigorosa consiste na pesquisa”. (DALAROSA, 1999, p. 102)  

Desta forma, quando queremos descobrir algo através do 

conhecimento científico, temos um problema e assim um objeto de pesquisa. Sendo 

assim, “o que não é problemático não é pensado”. (ALVES, s/d, p. 23). Mas, para 

que esta pesquisa aconteça de forma organizada precisamos de um caminho para 

ser seguido, de uma ordem ou seqüência de investigação a que denominamos 

método ou metodologia. Portanto, metodologia é a “organização racional de 

investigação, estudos, de atos variados e complexos com a finalidade de tornar o 

trabalho mais fácil, mais organizado, mais eficaz” (BUENO apud DALAROSA, 1999, 

p. 102 – 103), ou seja, é a organização e estruturação do processo de pesquisa. 

Assim, sempre a sociedade está recomendando à ciência pesquisas 

que possam responder às suas necessidades e desejos. Por esta razão “podemos 
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afirmar que a pesquisa não é uma atividade neutra, mas política: pode estar a 

serviço da reprodução ou da transformação social na qual o pesquisador está 

inserido” (MEKSENAS, 2002, p. 51), contudo, a pesquisa possui um caráter 

intencional de realização aos anseios sociais, portanto, a visão que temos de ciência 

a partir de um laboratório com tubos de ensaio, produtos químicos e um homem de 

branco realizando experiências, é uma visão reducionista. A ciência está para além 

da química e da física, ela se encontra em todos os processos de transformações 

sociais onde há busca de soluções para determinados problemas, fazendo-se 

necessário um processo de pesquisa para descoberta do novo ou para afirmação da 

eficiência do que se desconfia ser eficaz – afirmação do senso comum.  

Contudo, no que se refere à educação não é diferente. É essencial 

que o educador seja um pesquisador da prática educativa, não cabendo sua 

realização a profissionais despreparados, ou melhor, o trabalho educativo não 

requer apenas uma técnica para desenvolvimento, ou ainda, não há uma prescrição 

de como pode ser realizado, uma vez que este trabalho abarca em si um 

compromisso social, além de que, a educação contribui para o processo de 

formação do humano.  
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3. PEDAGOGIA: A CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

 

Os questionamentos sobre o caráter epistemológico da Pedagogia 

estão presentes nas discussões entre autores que pesquisam acerca da educação e 

do fazer educativo. A fim de tentarmos compreender melhor a Pedagogia como 

ciência da educação, definiremos educação e a identidade dos profissionais que 

atuam na educação.  

A educação não é objeto exclusivo da Pedagogia, desta forma, está 

presente na família, no trabalho, na clínica, entre outros e, inclusive, na escola. 

Assim, a educação divide-se em: educação informal, educação formal e educação 

não-formal1.  

Neste sentido, a especificidade da educação é a formação do 

humano, é a preparação do homem para viver em sociedade. Sacristán (2000, p. 43) 

define a educação “como instrumento de liberdade e para a autonomia, como 

edificação da personalidade e de suas capacidades por meio da assimilação da 

cultura”. Assim, a educação requer um trabalho intelectual que dê conta de formar o 

homem social, preparado para o exercício da cidadania e para o trabalho. 

“Consequentemente o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2000, p. 17). 

Portanto, 

 
 

O trabalho educativo constitui uma atividade de cunho 
eminentemente intelectual, onde se articulam as dimensões do 
saber, do saber-fazer e da reflexão em torno dos seus objetivos 
enquanto prática social. (...) A atividade profissional do educador não 
se situa apenas no âmbito do conhecimento, mas envolve também 
uma dimensão ética, na medida em que lida com valores, interesses 
e concepções de homem e de mundo que estão nas bases dos 
processos de formação realizados com crianças, jovens e adultos, 
tendo em vista a sua preparação para a vida social, a participação 
cidadã e a inserção no mundo do trabalho. (FONSÊCA, 2004, p. 6). 

 
 

                                                 
1
 Educação informal diz respeito a educação não sistemática, a educação que advém da família, da 

sociedade, do cotidiano. Educação formal é a educação sistemática e intencional mais conhecida 
como educação escolar. Educação não-formal é uma forma de educação sistemática, porém não 
ocorre no espaço escolar mas, em espaços de educação social, hospitais, empresas entre outros.  
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De acordo com Fonsêca (2004), podemos perceber que o trabalho 

educativo está presente em todas as áreas da sociedade, está inserido em tudo o 

que diz respeito ao homem enquanto ser social. Talvez, esta seja a razão de os 

pedagogos (profissionais da prática educativa, onde quer que atue e não somente 

na escola) sentirem grande dificuldade em se identificar profissionalmente quando 

questionados acerca de sua identidade profissional. 

O pedagogo, enquanto profissional, tem um leque de possibilidades 

de atuação dentro de variados setores da sociedade. Pode atuar em hospitais e 

clínicas, empresas, espaços de educação não formal (fora do âmbito escolar) e, 

ainda, na escola. 

Entretanto, é na escola que encontramos uma atuação maior do 

profissional pedagogo. 

Talvez, esta seja a explicação de a identidade do pedagogo ser tão 

complexa a ponto de muitas vezes o próprio pedagogo se deparar com um grande 

desafio quando questionado acerca de sua profissão. Dizer “sou pedagogo” parece 

muito simples, mas, quando se pretende entender o que é ser pedagogo e qual a 

especificidade de sua profissão, aí surge um emaranhado de idéias que muitas 

vezes não esclarecem nada. O que há de consenso entre todos é a noção de que o 

pedagogo trabalha com a educação, porém, para muitos, o pedagogo limita-se ao 

âmbito escolar ou, ainda, ao exercício do magistério. Em contraposição, se disser 

“sou professor”, logo há de se imaginar - numa visão estereotipada - escola, sala de 

aula, alunos enfileirados, quadro negro e giz e, talvez, quem sabe, alguém de jaleco 

achando que é o grande dominador do conhecimento acadêmico (NÓVOA, 1996). 

Entretanto, mesmo sendo o pedagogo também professor, identifica-lo como tal é 

limitar a sua competência profissional, pois o pedagogo é professor mas, nem todo 

professor é pedagogo como pensam alguns.  Mas, o que gera toda esta confusão 

criada em torno da identidade do pedagogo? 

Nóvoa (1996), considerando o pedagogo como o profissional 

especialista em ciências da educação, revela que faz parte do grupo que se sente 

inseguro em responder de maneira clara quando questionado acerca de sua 

profissão. Tentando criar respostas aos questionamentos dele próprio, chega a 

seguinte conclusão: 
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Cientista da educação? Seria uma idéia exótica e algo esquisita. 
Educador? A definição não me diferenciaria de quase ninguém nesta 
“sociedade pedagógica” dos nossos dias. Historiador-Sociológo da 
educação? Para além de pedante a expressão não parece muito 
esclarecedora. 1/3 matemático + 1/3 artista + 1/3 historiador? A 
resposta só teria sentido em jeito de provocação. Pedagogo? É uma 
tentativa, mas que oscila entre o ridículo (o “pedagogo ou pedabobo” 
do Nelson Mendes) e o pomposo (por vezes a designação parece 
estar reservada para os “grandes pedagogos”). (NÓVOA, 1996, p.72) 

 
 

Nóvoa (1996) conclui seus questionamentos afirmando: “a 

experiência tem-me ensinado que só há uma resposta plausível: dizer-me professor. 

Apesar de ser uma meia solução, quase sempre chega. Mas se aparece alguém 

mais curioso e pergunta: „professor de quê‟? Então tudo recomeça”. (NÓVOA, 1996, 

p. 72-73). Isto porque, quando estamos identificando o pedagogo como professor, 

 
 

[...] não estamos falando do professor clássico da organização 
escolar, mas sua atuação demanda intencionalidade, um tipo ou 
forma de organizar sua atividade, preocupação com 
encaminhamentos técnico-metodológicos para repassar determinado 
conhecimento que instrumentalize seu ou seus interlocutores para 
além do senso comum, na perspectiva de transformação. (SÁ, 2000, 
p. 179). 

 
 

De modo semelhante, Libâneo (1996, p. 116-117) aponta o 

pedagogo atuando em várias áreas sociais, em todos os espaços onde há educação 

intencional. 

 
 

As práticas educativas estendem-se às mais variadas instâncias da 
vida social, não restringindo, portanto, à escola e muito menos à 
docência, embora estas devam ser a referência da formação do 
pedagogo escolar. Sendo assim, o campo de atuação do profissional 
formado em Pedagogia é tão vasto quanto são as práticas 
educativas na sociedade. Em todo o lugar onde houver uma prática 
educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma pedagogia. 

 
 

Assim: 

 
 

Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática 
educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos 
processos de transmissão e assimilação ativa de saberes e modos 
de ação, tendo em vista objetivos de formação humana definidos em 
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sua contextualização histórica. Em outras palavras, pedagogo, é um 
profissional que lida com fatos, estruturas, contextos, situações, 
referentes à prática educativa em várias modalidades e 
manifestações. (LIBÂNEO, 1996, p. 116-117). 

 

 
Deste modo, é importante destacar que na esteira das 

transformações que marcam a sociedade contemporânea, as quais, em razão da 

complexidade das necessidades formativas que trazem em seu bojo, ampliam os 

espaços de aprendizagem para além dos modelos convencionais de educação. 

(FONSÊCA, 2004). 

Estas reflexões em relação ao pedagogo nos fazem pensar em quão 

abrangente é a Pedagogia. Quando falamos em várias possibilidades de 

identificação profissional, fica claro que muitas das áreas do conhecimento estão 

contempladas de algum modo no campo da Pedagogia, ou seja, o pedagogo estuda, 

pesquisa e utiliza diversas áreas, que imbricadas resultam a Pedagogia, pois para 

atuar em várias instâncias da sociedade onde há uma prática educativa intencional 

se faz necessário pesquisar e estudar diversas áreas e ciências que possam 

contribuir de alguma forma para a educação. Huberman (apud NÓVOA, 1996, p. 73), 

nos ajuda a compreender melhor esta questão afirmando que: 

 
 
Provavelmente, esta é uma das características do investigador em 
pedagogia: a bulimia intelectual, alimentada pela constatação de que, 
no terreno educacional, todas as disciplinas convergem e interagem 
para formar um campo rico, mas instável. Na verdade os pedagogos 
não trabalham com uma disciplina cientifica aplicada, mas com uma 
situação de múltiplos determinismos. Deste modo, para analisar em 
profundidade uma única interação professor-aluno, temos que ser 
inevitavelmente generalistas, a não ser que nos condenemos a ser 
inválidos, em todos os sentidos do termo.  

 
 

Estas palavras nos mostram o quanto os pedagogos estão 

interligados a ciências diversas que, interagindo entre si, colaboram para a formação 

da Pedagogia, razão pela qual ele usa a expressão bulimia intelectual, ou seja, tem 

que se pesquisar e estudar de tudo o que diz respeito à educação, para que ao fim 

deste processo tenhamos um pedagogo. Talvez, esta seja a razão maior que tem 

dificultado a identidade do profissional pedagogo, pois não é habitual em nossa 

sociedade, que em uma única identidade profissional possa haver tão grande 

diversidade de atuação. 
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Para que possamos tentar compreender melhor estas indagações, 

recorremos à ajuda de alguns pesquisadores que investigam as características da 

Pedagogia e suas peculiaridades, dando-nos condições de definir seu caráter 

epistemológico. 

Os que pesquisam acerca do caráter epistemológico da Pedagogia 

divergem quanto a sua cientificidade. De um lado, há os que defendem a Pedagogia 

como Ciência da Educação e por outro lado, aqueles que a defendem como uma 

das Ciências da Educação. Talvez, isto se deva ao fato de a Pedagogia contar com 

a contribuição de outras ciências que também estudam a educação, mesmo que 

estas não tenham o seu foco principal no processo de ensino e aprendizagem assim 

como a Pedagogia. Porém, uma ciência contar com a contribuição de outras áreas 

científicas é muito comum, como exemplo, podemos citar a medicina que conta com 

as ciências humanas e exatas e nem por isso deixa de ser uma ciência autônoma. 

Além disto, a Pedagogia possui uma área de estudo que lhe é própria – a Didática2.  

Sá (2000, p. 177) ao definir a identidade da Pedagogia afirma que: 

 
 
A Pedagogia é uma ciência aplicada da e para a Prática Educativa, 
compreendendo aqui as escolares e não-escolares. Reveste-se de 
um discurso próprio, constrói suas próprias categorias de análise do 
fenômeno educativo a partir das contribuições de outras ciências que 
se debruçam sobre os processos de formação humana, porém, não 
se confunde com os saberes científicos elegidos por aquelas. (SÁ, 
2000, p.177). 
 
 

Desta forma, é perceptível que são várias as ciências que estudam 

acerca da educação, entretanto, cada uma tem seu olhar voltado apenas ao seu 

próprio interesse, mas, apenas a Pedagogia é ciência que pesquisa a prática 

educativa de maneira intencional e sistemática não se permitindo ser denominada 

de Ciências da Educação, pelo entendimento de que:  

 
 

a pedagogia é ciência autônoma porque tem a sua própria linguagem 
tendo consciência de usá-la segundo um método e fins próprios 
constituindo, por meio dessa linguagem, um corpo de 
conhecimentos, uma série de experimentações e de técnicas sem as 

                                                 
2
Conforme Pimenta (1996) a Didática é uma área da Pedagogia que estuda a problemática de ensino, 

enquanto prática de educação, é o estudo do ensino em situação, na qual a aprendizagem é a 
intencionalidade almejada, na qual os sujeitos imediatamente envolvidos (professor e aluno e suas 
ações (o trabalho com o conhecimento) são estudados nas suas determinações histórico-sociais. 
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quais lhe seria impossível qualquer construção de modelos 
educativos (GEOVANESI, apud SAVIANI, 2007, p. 102). 

 
 

Logo, as “As ciências ditas da Educação (e que também são do 

Trabalho, da Clínica, etc.) estudam a criança, o adolescente, o adulto, mas não o 

aluno, isto é, o indivíduo numa situação específica de ensino-aprendizagem”. 

(ESTRELA, 1992, p. 15). Podemos então compreender que os profissionais que 

atuam nas ciências da educação, o fazem a partir dos métodos de sua ciência. O 

psiquiatra trata a educação com o olhar da psiquiatria, assim como o faria numa 

empresa, ou num hospital, uma vez que: 

 
 

Os resultados das ciências que se dedicam ao estudo dos 
fenômenos da Educação (impropriamente designadas por Ciências 
da Educação), embora válidos em si próprios, apresentam, 
geralmente, interesse limitado para o pedagogo pela simples razão 
de que este só parcialmente poderá integrar conhecimentos de 
outros ramos do saber. (ESTRELA, 1992, p. 12). 

 
 

Saviani (2007), de modo semelhante, afirma que somente a 

Pedagogia se estrutura em função de uma prática educativa, sendo que as demais 

ciências analisam apenas o fenômeno educativo sem se preocupar com a prática. 

 
 

Entendida como “teoria da educação” evidencia-se que ela é uma 
teoria da prática: a teoria da prática educativa. Não podemos perder 
de vista, porém, que se toda pedagogia é teoria da educação, nem 
toda teoria da educação é pedagogia. Na verdade o conceito de 
pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em 
função da prática educativa. A pedagogia, como teoria da educação, 
busca equacionar, de alguma maneira, o problema da relação 
educador-educando, de modo geral, ou, no caso específico da 
escola, a relação professor-aluno, orientando o processo de ensino e 
aprendizagem. Assim, não se constituem como pedagogia aquelas 
teorias que analisam a educação sem ter como objetivo formular 
diretrizes que orientem a atividade educativa. Situam-se nesse 
âmbito todas as teorias da educação oriundas das ciências humanas 
que se voltam para a análise do fenômeno educativo, como ocorre 
com a sociologia da educação, psicologia educacional, biologia 
educacional, economia da educação, antropologia educacional. 
(SAVIANI, 2007, p. 102) 
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Deste modo, Franco (2008) ao se reportar a Pedagogia usa sempre 

termos como ciência pedagógica ou ciência da educação. Isto revela que a 

educação, enquanto prática é objeto de estudo e pesquisa próprio da Pedagogia e 

que nenhuma outra ciência olha a educação a partir da Prática Educativa. Segundo 

Mazzotti (1996, p. 30) 

 
 

Ao se dizer que a pedagogia é uma ciência da prática educativa, se 
está sustentando que ela não é imediatamente prática, não se efetiva 
como uma tecnologia imediata e sim como uma reflexão sistemática 
sobre uma técnica particular: a educação. 

 
 

Assim, a Pedagogia é uma ciência que traz consigo uma reflexão 

sistemática acerca do fazer educativo, é a ciência que visa a humanização do 

homem e quais os métodos mais adequados para atingir este objetivo. 

 
Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação 
dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 
indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, 
de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais 
adequadas para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2000, p. 17). 

 
 

Desta forma, a Pedagogia tem um problema a ser resolvido e, 

conforme Alves (s/d) a solução para este problema é o caminho que fará com que se 

vá onde se deseja ir, neste caso, a pesquisa. Por isso 

 
 

Apostar na pedagogia como ciência da educação significa pressupor 
a necessária intercomunicação entre pesquisa e transformação, 
entre teoria e prática, entre consciência e intencionalidade. Significa 
acreditar que todo processo de investigação deverá se transformar 
em processo de aprendizagem que criará à práticas novas 
possibilidades de superar dificuldades, de se recriar constantemente, 
de se auto-avaliar e assim modificar e aprofundar seu próprio objeto 
de estudo. (FRANCO, 2008, p. 78) 
 
 

Considerando que a ciência não é verdade absoluta e pode sofrer 

alterações ou, até mesmo, apresentar novos resultados diante de pesquisas e 

experiências desenvolvidas, a Pedagogia exige um movimento de constante 

pesquisa com vistas a promover uma reflexão sistemática acerca do seu objeto, a 

fim de buscar alterações que promovam a qualidade através de novas práticas 
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porque “o trabalho do pedagogo como profissional da prática educativa, onde quer 

que ele atue, será impregnado de intencionalidade” (FONSÊCA, 2004, p. 7) tendo 

em vista que a Pedagogia não é neutra e, portanto, assim como as demais ciências 

está para atender os objetivos sociais. Assim: 

 
 
Na formação para a aquisição do conhecimento profissional 
pedagógico básico, deve haver lugar para a mudança, e não temos 
de temer a utopia. Muitas coisas que hoje são realidade pareciam 
utópicas há apenas alguns anos. A formação do professor de 
qualquer etapa educativa não pode permitir que as tradições e 
costumes, que se perpetuam com o passar do tempo, impeçam que 
se desenvolvam e se ponha em pratica uma consciência critica nem 
que dificultem a geração de novas alternativas que tornem possível 
uma melhoria da profissão. (IMBENÓN, 2002, p. 65) 

 
 

Neste sentido, a Pedagogia precisa ser exercida em constante 

movimento de reflexão, visando observar aquilo que precisa ser modificado, qual 

problema deve ser investigado para atingir seu objetivo principal que é a formação 

humana a partir da prática educativa, pois “a ciência se inicia com problemas. Um 

problema significa que há algo errado ou não resolvido com os fatos. O seu objetivo 

é descobrir uma ordem invisível que transforme os fatos de enigma em 

conhecimento”. (ALVES, s/d, p. 40). Para tanto, o pedagogo deve estar sempre 

atento, buscando através da observação, perceber quais os problemas que estão 

surgindo no seu campo de atuação, com vistas a descobrir o melhor caminho para 

adquirir o conhecimento científico que possa promover a transformação de suas 

ações visando condições melhores para a realização do seu trabalho. É por esta 

razão que: 

 
 

As situações de educação estão sempre sujeitas às circunstâncias 
imprevistas, não planejadas e, dessa forma, os imprevistos acabam 
redirecionado o processo muitas vezes permitindo uma 
reconfiguração da situação educativa. [...] Assim, para ser estudada 
cientificamente, a educação requer procedimentos que permitam ao 
pesquisador adentrar na dinâmica e no significado da práxis, de 
forma a poder compreender as teorias implícitas que permeiam as 
ações do coletivo. (FRANCO, 2008, p.76-77). 

 
 

Desta maneira, Franco (2008) considera que a prática educativa 

está para além de uma prática, ela deve ser vista em uma dimensão mais ampla, 
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assim, o objeto da Pedagogia como ciência será a práxis educativa uma vez que a 

Pedagogia “visa a formação humana através de conteúdos e habilidades de 

pensamento e ação, implicando escolhas, valores e compromissos éticos, ao mesmo 

tempo em que procede a transformação pedagógico-didática dos conteúdos da 

ciência ou técnica que ensina”. (FORUMDIR apud FONSÊCA, 2004, p. 7)3. E é 

neste processo de transformação que a Pedagogia requer questionamentos, 

pesquisas e avaliações constantes acerca da práxis educativa, buscando inovações 

que possam dar conta do papel social da Pedagogia. Portanto, “faz parte da 

natureza da prática docente, a indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é 

que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque 

professor, porque pesquisador”. (FREIRE, 1997, p. 29, em nota de rodapé). 

Portanto, segundo Franco, a atividade pedagógica enquanto práxis 

envolve: 

 
 

O estabelecimento de uma intencionalidade, que dirige e dá sentido 
à ação; o conhecimento do objeto que se quer transformar, na 
direção de sua intencionalidade, que já é determinada em função 
desse conhecimento; a intervenção planejada e científica sobre o 
objeto com vistas à transformação da realidade social. (2008, p. 81) 

 
 

Assim, a Pedagogia enquanto ciência que contribui para o processo 

de formação humana e social deve estar atenta e se sentir livre para se transformar 

de acordo com as alterações e transformações sociais, porém sempre com 

intencionalidade objetiva e planejada cientificamente. Posto isto: 

 
 
A pedagogia, para poder dar conta de seu papel social, deverá 
definir-se e exercer-se como uma ciência própria, que liberta dos 
grilhões de uma ciência clássica e da submissão às diretrizes 
epistemológicas de suas ciências auxiliares, a fim de que possa se 
assumir como uma ciência que não apenas pensa e teoriza as 
questões educativas, mas que organiza ações estruturais, que 
produzam novas condições de exercício pedagógico, compatíveis 
com a expectativa da emancipação da sociedade. (FRANCO, 2008, 
p. 73). 

 

                                                 
3
 FORUMDIR – FÓRUM DE DIRETORES DE FACULDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Diretrizes Curriculares do Curso Pedagogia – Minuta 
de Proposta decorrente de estudos e debates desenvolvidos pelo FORUMDIR, aprovada no XVII 
Encontro Nacional realizado em Porto Alegre/RS – dezembro de 2003.  
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Desta forma, a Pedagogia não deve ser considerada ciências da 

educação, e sim, ciência da educação visto que possui um objeto próprio de 

pesquisa. Nem tampouco deve servir-se dos modelos tradicionais de ciência, mas, 

deve através de reflexões e pesquisas se transformar dia a dia para que possa 

cumprir com o seu papel social: emancipar a sociedade através da práxis educativa.  

A práxis é o movimento dialético constante entre a ação e a reflexão. 

É a ação de repensar a prática (replanejar) e constituir uma nova ação com vistas a 

transformação. “A práxis é entendida como a relação dialética entre homem e 

natureza, na qual o homem, ao transformar a natureza com seu trabalho, 

transforma-se a si mesmo”. (FRANCO, 2008, p.81). Imaginemos que há a afirmação 

de uma determinada realidade. Esta realidade vem a apresentar problemas, se 

transformando em contradição (é contrária à afirmação) e passa a negar a realidade, 

então, trabalha-se para a superação desta negação através da criação de uma nova 

afirmação. Portanto, “a práxis é ativa, é vida, dá movimento à realidade, transforma-

a e é por ela transformada”. (FRANCO, 2008, p. 82). Conforme Vázquez: 

 
 

O objetivo da atividade prática é a natureza, a sociedade ou os 
homens reais. A finalidade dessa atividade é a transformação real, 
objetiva, do mundo natural ou social para satisfazer determinada 
necessidade humana. E o resultado é uma nova realidade, que 
subsiste independentemente do sujeito ou dos sujeitos concretos que 
a engendram com sua atividade subjetiva, mas que, sem dúvida, só 
existe pelo homem e para o homem, como ser social. 
Sem essa ação real, objetiva, sobre uma realidade – natural ou 
humana – que existe independente do sujeito prático, não se pode 
falar propriamente de práxis como atividade material consciente e 
objetivante; portanto, a simples atividade subjetiva – psíquica –,  ou 
meramente espiritual que não se objetiva materialmente não pode 
ser considerada como práxis. (VÁZQUEZ, 1968, p. 194). 
 

 
Neste sentido, a práxis como ação transformadora, traz sempre uma 

nova realidade, revela um novo sentido de homem que, enquanto ser social, tem o 

direito de se transformar conforme suas necessidades. Segundo Kosik (2002), a 

práxis está presente em todas as manifestações do homem, e não determina apenas 

alguns dos seus aspectos ou características, mas se articula com todo o homem e o 

determina em sua totalidade. Em razão disso: 
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A ação educativa verdadeira só pode ser vista como práxis que 
integra, conforme Kosik, dois aspectos: o laborativo e o existencial, e 
que se manifesta tanto na ação transformadora do homem como na 
formação da subjetividade humana. Quando se deixa de considerar o 
lado existencial, a práxis se perde como significado e permite ser 
utilizada como manipulação. [...] A práxis permite ao homem 
conformar suas condições de existência, transcendê-las e 
reorganiza-las. (FRANCO, 2008, p. 83). 

 
 

Assim, na práxis, nada é dado, tudo é refletido e transformado. Não 

há verdade absoluta, tudo é passivo de transformações, tudo pode ser construído. 

“Na práxis a realidade humano-social se desvenda como o oposto do ser dado, isto 

é, como formadora e ao mesmo tempo forma específica do ser humano. A práxis é a 

esfera do ser humano”. (KOSIK, 2002, p. 221).  

Neste sentido, a Pedagogia por se tratar de ciência que está em 

constante processo de transformações, exige dos profissionais reflexões constantes, 

para que percebam as alterações que precisam acontecer para que a prática possa 

ser eficiente. Assim, o pedagogo como cientista da educação não pode permanecer 

na inércia porque “a questão não é saber uma solução já dada, mas ser capaz de 

aprender maneiras novas de sobreviver”. (ALVES, s/d, p. 19). 

Para tanto, as transformações só podem ocorrer quando há um 

movimento de busca por soluções que possibilitem mudanças durante o processo 

educativo, uma vez que, conforme afirma Gutiérrez (apud FRANCO, 2008) o 

educador quando é convicto de que está educando a fim de preparar o homem para 

atuar numa sociedade justa e democrática, de maneira nenhuma terá como 

preocupação maior o cumprimento de diferentes itens de um programa ou de um 

currículo, pelo contrário, buscará soluções que contemplem seus objetivos. Vale 

destacar que mesmo que se tenha um currículo a cumprir, é possível ao educador 

realizar um trabalho intencional, visando os seus objetivos através dos programas 

das disciplinas a serem cumpridas. 

Tudo depende de o educador buscar as soluções para que possa ter 

ações cabíveis a fim de que, mesmo diante de uma proposta curricular de ensino, 

concretizar a sua intencionalidade. Este é um dos motivos que as demais ciências 

(chamadas de ciências da educação) não dão conta da Pedagogia, pois não trazem 

consigo uma reflexão do processo educativo intencional. Segundo Franco: 
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A práxis educativa, objeto da ciência pedagógica caracteriza-se pela 
ação intencional e reflexiva de sua prática. Diferentemente, de outras 
práticas sociais, que até podem funcionar, em certos momentos, 
como práticas educativas, mas prescindem dessas condições e que, 
por não serem organizadas intencionalmente, não foram, até então, 
objeto de estudo da pedagogia, apesar de estarem incluídas no 
amplo contexto da educação. [...] A práxis educativa ocorre onde 
houver uma intencionalidade a se concretizar, permeada por um 
processo reflexivo de fins e meios. (2008, p. 84). 
 
 

Contudo, a educação só poderá ser transformadora, quando houver 

por parte do seu profissional uma postura de percepção dos fatos que estão 

acontecendo ao seu redor, com vistas a promover readequações que contribuam 

para o cumprimento de sua intencionalidade. Nesta perspectiva, Freire (2008), parte 

do pressuposto que o momento fundamental da prática educativa é a reflexão 

crítica, uma vez que esta pode conduzir caminhos que possam levar melhora à 

próxima prática, pois a reflexão crítica da práxis educativa conduz a um novo 

movimento de pesquisa. É preciso que o educador se reconheça no processo de 

ensino e aprendizagem como educador, que tenha claro seus objetivos e intenções 

para com seus educandos, mas que se reconheça também como parte do processo 

de aprendizagem, assim, é importante que ele conheça a realidade destes 

educandos para ter condições de contribuir para a formação, transformação social e 

cultural durante todo o processo de “ensinagem”. 

Paulo Freire não concebe a prática do ensino sem um processo de 

pesquisa. Para ele “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (FREIRE, 

2008, p. 29). Isto porque a pesquisa para o pedagogo tem início antes da sua 

prática.  “Ensino por que busco. Porque indaguei e me indago. Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. (FREIRE, 

2008, p. 29). 

As palavras de Freire evidenciam a Pedagogia como ciência se 

entendermos que ciência é o resultado do processo de pesquisa, como já 

conceituada acima. De acordo com este autor, a Pedagogia, enquanto ciência está 

sempre se deparando com questões que precisam ser pesquisadas para se obter 

compreensão das devidas soluções.  

Portanto, a pesquisa na Pedagogia advém do processo de busca, de 

questionamentos acerca de coisas que não conheço, e que são respostas para a 
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prática intencional. Mas, não pára por aí, Freire conclui, dizendo que depois da 

pesquisa devemos anunciar a descoberta, ou seja, devemos comunicar o resultado 

do processo de pesquisa – a descoberta, para que outros educadores também 

possam usufruir deste novo conhecimento, ampliando sua práxis. 

Conforme Franco (2008), a ação teórico-prática da Pedagogia sobre 

seu objeto de pesquisa que é a práxis educativa, poderá ser compreendida como 

práxis pedagógica. Desta forma, onde houver uma práxis educativa, poderá 

acontecer a prática pedagógica. Então, “a práxis pedagógica será o exercício do 

fazer científico sobre a práxis educativa”. (FRANCO, 2008, p. 84). Portanto, a 

Pedagogia, precisa ter liberdade de se transformar, conforme se transforma a 

sociedade, para que através da prática educativa possa atingir seu objetivo: a 

formação do homem para viver e ser capaz de atuar socialmente. 

 
 
Assim, caberá a pedagogia ser a ciência que transforma o senso 
comum pedagógico, a arte intuitiva presente na práxis, em atos 
científicos, sob a luz de valores educacionais, garantidos como 
relevantes socialmente, em uma comunidade social. Seu campo de 
conhecimentos será formado pela interseção entre os saberes 
interrogantes das práticas, os saberes dialogantes das 
intencionalidades da práxis e os sabres que respondem às 
indagações reflexivas formuladas por essas práxis. (FRANCO, 2008, 
p. 86). 

 
 

Nesta direção, a Pedagogia, deve buscar analisar, pesquisar e agir 

sempre com a finalidade de melhorar a prática educativa, com vistas a atingir seu 

objetivo intencional: formar o homem crítico, reflexivo e autônomo, preparado para 

viver em sociedade e capacitado para exercer a cidadania. 

Entretanto, a Pedagogia é a ciência que estuda, analisa, reflete e 

pesquisa cientificamente a práxis educativa. Reitero que a Pedagogia é ciência e 

não ciências da educação como defendem alguns estudiosos, pois as demais 

ciências que compõem seu campo de estudo são contribuições e vêem a educação 

a partir de suas especificidades e não com o olhar voltado para a educação 

intencional e formativa do processo ensino e aprendizagem.  

 Considerando que a Pedagogia contribui para o processo de 

formação humana e, em muitas vezes é responsabilizada pela educação social e 

cultural de uma nação através de discursos públicos por parte de seus governantes, 
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cabe à Pedagogia, enquanto ciência da educação preocupar-se em buscar 

cientificamente, uma teoria que possa possibilitar o cumprimento de seu objetivo: a 

práxis educativa, sistemática e intencional. 

Se voltarmos ao passado e analisarmos a trajetória da Pedagogia, 

perceberemos que epistemologicamente sempre foi ciência, ora pautada em 

pesquisas positivistas, ora em pesquisas marxistas e assim por diante. Desta forma, 

assim como toda ciência sofre mudanças no decorrer do tempo em busca de 

descobertas que possam satisfazer as necessidades sociais, a Pedagogia, como 

ciência, também tem feito parte deste processo. Isso ocorre justamente porque seu 

objeto de pesquisa é a práxis educativa, e por ser práxis, transforma-se 

constantemente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Chegamos ao fim de um percurso em que buscamos compreender o 

estatuto epistemológico da Pedagogia. Defendo que ela é ciência e não ciências da 

educação como defendem alguns estudiosos, pois as demais ciências que compõem 

seu campo de estudo são contribuições e compreendem a educação a partir de suas 

especificidades e não com o olhar voltado para a educação intencional e formativa 

do processo de ensino e aprendizagem. 

 Esta discussão contribuiu para minha formação enquanto pedagoga 

e pesquisadora me proporcionando momentos de busca e reflexão, fazendo com 

que compreendesse melhor sobre a epistemologia do campo pesquisado, assim 

como, as possibilidades de atuação do pedagogo. 

 A pesquisa revelou que a ciência surgiu para atender as 

necessidades de uma nova sociedade que começava a se constituir, a sociedade 

burguesa. Esta sociedade precisava de conhecimentos que pudessem atender ao 

mercado, ou seja, conhecimentos advindos de experiências comprovadamente 

eficazes que dessem conta de atender a demanda capitalista.  

Neste contexto, surgiu a ciência como produto do processo de 

pesquisa elaborado a partir de um problema em que se requer uma resposta lógica e 

confiável. Logo, a ciência é movida por busca de soluções para realização dos 

anseios sociais. Portanto, para se chegar ao conhecimento científico se faz 

necessário um caminho especifico, traçado por uma busca sistemática, planejada e 

rigorosa, na qual denominamos pesquisa. 

 A pesquisa é o caminho para chegarmos ao conhecimento científico 

para tentar solucionar determinado problema. 

 Nesta perspectiva, entendemos que a ciência advém de um 

problema que precisa ser solucionado de forma que sua solução possa ser adotada 

por toda uma sociedade como confiável. 

 Desta forma, a Pedagogia, revela- se como ciência da educação ao 

passo que sua constituição exige movimento constante de pesquisa com a finalidade 

de descobrir meios para atingir seu objetivo maior que é a prática educativa, 

sistemática e intencional. 

 Contudo, chegamos ao entendimento de que esta prática não pode 

ser movida simplesmente pela ação, é necessário ir além; a Pedagogia como ciência 
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não tem como ser concebida sem constante reflexão acerca da educação como 

processo de formação do humano. 

 Portanto, o pedagogo, talvez por contar com as contribuições de 

ciências diversas denominadas ciências da educação, e ainda, por ter um vasto 

campo de atuação, tem dificuldades em atribuir uma identidade à sua profissão. Esta 

dificuldade pode estar atrelada ao fato de o pedagogo não conhecer a epistemologia 

de sua área de conhecimento – a Pedagogia. 

 Deste modo, através dos autores pesquisados, compreendemos que 

a Pedagogia é ciência da e para a prática educativa, tendo como foco o ensino e a 

aprendizagem.  

 Portanto, assim como as demais ciências têm sofrido 

transformações no decorrer da história, a Pedagogia também tem se transformado. 

Podemos observar que atualmente, a Pedagogia enquanto ciência da educação, 

tem como objetivo contribuir para a formação do homem capaz de atuar na 

sociedade em que vive como ser reflexivo, crítico e autônomo, pronto para exercer 

cidadania e trabalho. 

 Para tanto, a Pedagogia deve atentar para a práxis educativa, que 

visa a transformação social através do homem consciente de suas ações. Contudo, 

a Pedagogia precisa da problemática da educação intencional para buscar caminhos 

que possam produzir conhecimentos que a leve a atingir seus objetivos de forma 

científica. Por esta razão, o pedagogo, deve se constituir como parte do processo de 

aprendizagem e ser consciente da necessidade de ser pesquisador, sempre em 

busca de novos caminhos que possam contribuir para a sua práxis, ou seja, ação 

pensada e refletida, dotada de intencionalidade. 
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