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Introdução

O trabalho aqui apresentado analisa alguns discursos que vem produzindo
e constituindo a Pedagogia enquanto a Ciência da Educação. Estes discursos
referem-se ao campo das ciências humanas, ciências do homem, ciências que
desenvolvem saberes sobre esse homem, seu funcionamento, que estão
preocupadas em estudá-lo, conhecê-lo para melhor controlá-lo, produzi-lo enquanto
um ser dócil, controlado, útil para a organização social. Nesse movimento meus
objetivos são analisar alguns discursos que constituem a Pedagogia como a Ciência
da Educação e também problematizar algumas condições de possibilidade que
fazem com que a Pedagogia busque a legitimação de Ciência.

Metodologia

A metodologia de trabalho que aqui apresento olha de forma particular e
local alguns discursos – e não todos os discursos – que constituem a Pedagogia
enquanto a Ciência da Educação.

Como corpus discursivo escolhi três livros que se constituem como
referências básicas em grande parte dos currículos dos cursos de formação de
pedagogos em todo o Brasil:

• PIMENTA, Selma Garrido. Pedagogia: ciência da Educação? 5ª ed. São
Paulo: Ed. Cortez, 2006.

• FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia como Ciência da Educação. 2ª
ed. São Paulo: Ed. Cortez, 2008.

• FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 37ª ed. São Paulo: Ed. Paz e
Terra, 2008.

A escolha dos dois primeiros se deu por, além de serem uma referência
recorrente, também se tratarem de livros que trazem o discurso da Pedagogia
enquanto a Ciência da Educação.

Quanto ao terceiro livro, chamou a atenção além da recorrência em
praticamente todos os cursos que formam pedagogos, o fato de ter tantos números
de edições, o que faz com que este livro seja utilizado? Que discursos estão sendo
produzidos e que vêm constituindo a formação do pedagogo? Estes são alguns
questionamentos.

As escolhas metodológicas desta pesquisa estão amarradas com o
referencial teórico que venho me apropriando, principalmente os estudos de Michel
Foucault e da perspectiva teórica pós-estruturalista. Estou operando com algumas
ferramentas foucaultianas das fases arqueológica e genealógica para fazer análise
do discurso, visualizando neste momento as ferramentas de discurso, poder e
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ciência. O movimento que venho realizando é o de cruzar dados, identificar
aproximações (ou não) entre os diferentes discursos, reunir as regularidades do
discurso para problematizá-las.

Resultados e Discussão

Na correnteza com Foucault, tomo como discurso “práticas que formam
sistematicamente os objetos de que falam” (2002, p. 56). Os discursos não ocorrem
fora de uma ordem do discurso mais ampla, mas num campo de ação possível, num
sistema que acolhe esses ditos e os faz funcionar como verdadeiros. Esses dizeres
não estão soltos no mundo à espera de serem interpretados, desvelados. Eles são
produzidos e produzem esse mundo, e nele produzem efeitos de verdade.

Destaco o quanto o discurso de humanização dos homens através da
educação é um discurso recorrente nos diferentes livros pesquisados e no campo de
saber da Pedagogia. Remontando Immanuel Kant, grande pensador do Iluminismo,
a educação é a possibilidade de arrancar do homem a selvageria para civilizá-lo.
Assim, discursos que se colocam na atualidade do campo de saber da Pedagogia
parecem evidenciar os modelos fundantes de uma Pedagogia Moderna, pautada
especialmente no Iluminismo, da qual, parece ainda não sairmos.

Sugiro pensarmos outras possibilidades, em relação à ciência, à
educação, à Pedagogia, assumindo um fazer científico bem mais humilde, bem mais
modesto, olhando a ciência como uma das possibilidades de produção de saber,
como um construto humano, produzida por homens e mulheres deste mundo,
buscando respostas provisórias, que provoque o pensamento, o erro, a tentativa de
ousadia, de trilhar caminhos ainda não trilhados.

É filosofia o movimento pelo qual, não sem esforços, hesitações, sonhos e
ilusões, nos separamos daquilo que é adquirido como verdadeiro, e
buscamos outras regras do jogo. É filosofia o deslocamento e a
transformação dos parâmetros de pensamento, a modificações dos
valores recebidos e todo o trabalho que se faz para pensar de outra
maneira, para fazer outra coisa, para tornar-se diferente do que se é
(FOUCAULT, 2005, p. 305).
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