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RESUMO
As análises históricas mostram que a palavra Pedagogia começou a ser usada no final do século XVI, por João Calvino,
para se referir as reflexões teóricas ou práticas sobre a educação. Com o advento do positivismo, foi estabelecido que a
ciência que trataria dos fundamentos científicos da educação seria chamada de pedagogia. Desde a metade do século
XX a pedagogia tem sofrido no mundo e particularmente na América Latina, um enfraquecimento significativo em seu
status como ciência da educação, por diferentes razões objetivas e subjetivas. No México, na Espanha e na Argentina,
as Ciências da Educação e a Pedagogia são coexistentes. No Brasil, a designação “Ciências da Educação”, incluindo a
Pedagogia expressa fundamentalmente um campo científico plural, reportado ao domínio das ciências que investigam o
ato educativo no seu sentido mais lato. Compreender, em pleno século XXI, a relação entre Pedagogia e Ciência (s) da
Educação, é uma tarefa desafiadora devido os diferentes contextos e interpretações existente. A tendência latinoamericana defere a pedagogia como Ciências da Educação visando estudar o processo educacional que direciona uma
instituição, e que precisa projetar suas relações com a família, comunidade e sociedade em geral .
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INTRODUÇÃO
Nos diferentes períodos do desenvolvimento histórico de todas as sociedades, as concepções sobre
a natureza científica da pedagogia e suas relações com as Ciências da Educação tiveram diferentes variantes.
Numerosos especialistas têm definido a pedagogia de acordo com seus próprios contextos políticos,
históricos, sociais e disciplinares, contextualizando-a em consonância com os diferentes imaginários e
através de numerosos paradigmas e correntes de pensamento existente.
Na América Latina, os pedagogos recriaram o pensamento educacional estrangeiro e o adaptaram à
sua realidade, porém com predomínio da tradição anglo-saxônica e francesa.
O uso do termo “Ciências da Educação, tem crescido desde o início da década de 1970 e, no
decorrer da história, a comunidade científica internacional e nacional a reconhece como aquela que em seu
corpo teórico dá especial atenção à educação de diferentes perspectivas: filosóficas, sociológicas,
psicológicas e pedagógicas, entre outras. Daí a importância de elucidar o lugar da pedagogia entre as outras
Ciências da Educação, com base na delimitação do seu objeto de estudo, leis e princípios.
O pendor latino-americano é que a Pedagogia expresse fundamentalmente uma soberania científica
plural, reportado ao domínio das ciências que investigam o ato educativo no seu sentido mais lato. A
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Pedagogia latino-americana é furto do intercâmbio de ideias que se realizou amplamente entre os diferentes
países da região.
2 REFERENCIAIS TEÓRICO

A pedagogia para ser conhecida em sua origem, é necessário que se estabeleça vínculos
com a antropologia, a filosofia e a educação. Segundo Abbagnano e Visalberghi (1992, p. 10):
[...] por lo común, el estudio de la historia de la pedagogía empieza por el pensamiento
educativo en la antigua Grecia. Pero los egipcios, los babilonios, los hindúes, los chinos y
muchos otros pueblos del Oriente cercano y lejano habían elaborado complejas y eficientes
formas de educación antes de los griegos.

No antigo Egito, havia muita importância nas conveniências sociais, onde os ensinamentos
de pai para filho e do mestre escriba para o discípulo, eram bem rigorosos e inquestionável. O
significado do conceito de pedagogia depende das tradições e correntes de pensamento pedagógico
em que está inserido. Na Grécia o termo pedagogia é deriva da palavra grega “pedagogos”,
(paidagogos), nome que era dado aos escravos que conduziam as crianças à escola. No final do
século XVIII, com surgimento das obras de Comenius e Kant, novos conceitos começaram a surgir.
No campo pedagógico podemos localizar a presença de três tradições acadêmicas: a
tradição alemã representada por Dilthey e Herbart e o vínculo entre pedagogia, filosofia e
humanidades; a tradição anglo-saxônica representada por Dewey e o vínculo com a sociologia
psicologia funcionalista e experimental na denominação de ciência da educação; a tradição francesa
representada por Durkheim, Debesee e Mialaret e sua referência às ciências da educação. A
pedagogia destina-se a melhorar os procedimentos e os meios com vista à obtenção dos fins
educacionais.
Na América Latina, desde a segunda metade do século XX, a pedagogia vem passando por uma
significativa crise de identidade que nuança o mundo científico. Uma das grandes preocupações era o
estabelecimento do estatuto epistemológico, ou seja, o seu método e objeto de estudo e sua relação com
outras disciplinas. Definir e classificar as Ciência (s) da Educação e Pedagogia também tem suscitado
grandes embates. Neste cenário, uma das classificações que influenciou bastante foi a proposta de Mialaret
(1977) apud Hernández (2002, p. 40-41):
[...] establece que las ciencias de la educación, pueden clasificarse en tres grupos si se toma
en cuenta el aspecto o dimensión de la educación en el que se ponen el énfasis, a saber; a)
las que estudian las condiciones generales o locales de la educación, entre ellas; Sociología
de la educación, Economía de la educación, b) las que estudian la situación educativa y los
hech educativos; Psicología de la educación, Didáctica general y, e) las que se dirigen al
estudio de la evolución o de la reflexión obre la educación; la Filo ofía de la educación y la
Planeación educativa".

Esta classificação despertou estudiosos latino-americanos para estabelecer seus pensamentos e criar
novas classificações e corrente de pensamento pedagógico. Segundo Tejada (2005, p. 25) “[...] Fernández y
Sarramona, establecen cuatro grupos”. No Quadro 1, temos a classificação latino-americano sobre Estatuto
da Educação, ou seja, a Ciências da Educação.
Quadro 1 - Classificação latino-americana sobre Estatuto da Educação
CLASSIFICAÇÃO LATINO-AMERICANA SOBRE O ESTATUTO DA EDUCAÇÃO
Nome do Grupo

Teóricos

Fundamentação

Ciencia de la Educación - la
Pedagogía

1.
2.
3.

Planchard (1969);
Manganiello (1970);
Vexliard (1970) ;

a la par que existen otros tratarniento
parciales del hecho educativo o simples
ramas de aquellas, que deberían llamarse
"Ciencias Pedagógicas.

Pedagogía como ciencia
general de la educación,

1.
2.

Nassif (1958);
García Hoz (1968).

admiten la existência de otras ciencias de la
educación, pero dependientes de la primera,

1.
2.
3.

Clausse (1970);
García Garrido (1982),
Colom (1982)

admite la existencia de varias ciencias
relacionadas con la educación, pero
independientes entre sí, puesto que cada una
contempla el hecho educativo desde una
panorámica propia y de acuerdo con ésta
configura el cuerpo disciplinar de contenidos
teoréticos, tecnológicos y prácticos

1.
2.

Flores Ochoa (2005)
Quintana (1983);

considera Ciencia de la Educación a toda
disciplina relacionada con la educación
directa o indirectamente, aunque no la tenga
como objeto de estudio.

Ciencias de la Educación

Ciencia de la Educación

Fonte: GONZÁLEZ, Francisco. (2008)

A designação “Ciênciasda Educação” expressa fundamentalmente um campo científico
plural, reportado ao domínio das ciências que investigam o ato educativo no seu sentido mais lato.
A análise das ideias enunciadas pelos autores Quintana (1983); Labarrere e Valdivia ,(1987);
Chávez (1996); Libâneo e Pimenta (1997); Pimenta (2002); Libâneo (2004; Silva (2005); Suárez e Permuy
(2005) Flores Ochoa (2005); Franco (2005); Franco, Libâneo e Pimenta (2005); Túlio (2015), permite
considerar como uma linha de pensamento comum que a pedagogia é uma ciência da educação cujo único
objeto de estudo é a educação do homem conscientemente desenvolvido, organizado, planejado, em
correspondência com propósitos social e político.

3 - METODOLOGIA

Esta Pesquisa é considerada exploratória, pois objetiva explicitar um problema dicotômico
existente entre a Pedagogia e a Ciências da Educação. Também esta pesquisa é Bibliográfica que
segundo Gil (2009, p.44), “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. No decorrer desta investigação,
fizemos levantamos dos conceitos da pedagogia desde a sua origem, validação no final do século

XVIII e classificação já século XX. O longo e convulso processo histórico fez com que o esboçamento da
Pedagogia fosse recriado a partir do pensamento educacional estrangeiro, adaptando-o à realidade concreta
de cada país.
3 CONCLUSÃO

A pluralidade de culturas da América Latina faz com que ela se torne um laboratório de
experiências sociais. É neste universo particular de questões, conflitos e buscas que situamos a
concepção de uma Pedagogia no continente. O longo e convulso processo histórico fez com que o
esboçamento da Pedagogia fosse

recriado a partir do

pensamento educacional estrangeiro,

adaptando-o à realidade concreta de cada país. A pedagogia deve ser entendida como o projeto que
integra a reflexão epistemológica para compreender os processos educativos dos que participam,
ligando a teoria à prática como elementos inseparáveis da ciência educacional.
A pedagogia pode ser concebida como a ciência que reconhece e recupera os aspectos
ideológicos, sócio históricos e culturais dos fatos educacionais, onde o sujeito constrói seu objeto a
partir de sua interação com ele.
O que foi incisivo até este ponto, mostra em termos gerais as nuances do mundo científico
onde a chamada "crise da pedagogia" latina americana é apresentada em quatro grandes áreas:
Pedagogia como ciência autônoma; os problemas epistemológicos da pedagogia; Pedagogia como
subalterna da ciência da educação e a Pedagogia como ciência autônoma.
Desta forma, o campo de estudo da pedagogia está em construção contínua considerando
os diversos contextos que o originam, e onde o processo educacional é desenvolvido. Finalizamos
concordando com os grandes mestres da comunidade científica como: Ricardo Nassif (1924-1984),
Alfredo Furlan Malamud (1949) na Argentina; Victor Garcia Hoz (1911-1988) e Lorenzo Luzuriga
(1889-1959), na Espanha; Franco, Libâneo, Pimenta (2007); e Sá (2012) no Brasil, que defendem e
discutem a possibilidade da constituição de uma Ciência da Educação: a Pedagogia.
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