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Este trabalho integra pesquisa desenvolvida no mestrado em educação, e tem como 

objetivo o debate teórico acerca da relação teoria e prática na formação de professores, 

buscando no referencial marxista a compreensão de que teoria e prática correspondem a 

atividades distintas e não simultâneas, porém, complementares. Assim, este texto baseia-se 

em duas teses principais: 1) a unidade teoria e prática conferem objetividade no sentido 

histórico da experiência humana acumulada na forma mais elaborada e universal, portanto, 2) 

o professor necessita em sua formação se apropriar dos conhecimentos científicos, pois, estes 

são os resultados mais elaborados da experiência humana e são imprescindíveis para a 

apreensão da realidade objetiva no sentido do agir adequadamente. 

A discussão sobre a relação teoria e prática na formação de professores tem ocupado um 

espaço de preocupação ao longo dos anos, uma vez que a cisão entre teoria e prática se 

configura historicamente definida na divisão social do trabalho com o desenvolvimento da 

sociedade capitalista e, portanto, pela apropriação privada dos meios de produção pela classe 

dominante. Este espaço de preocupação tem se ampliado a partir da divulgação no atual 

contexto da sociedade capitalista de uma diversidade de pedagogias que, segundo Duarte 

(2003a), assume novas roupagens de acordo com as formas específicas do capital no tempo e 

espaço, mas que, em sua essência, correspondem ao ideário escolanovista. Este ideário que se 

fundamenta na concepção pragmática e liberal, a qual circunscreve o pensamento aos limites 

da utilidade da ação em defensa da mínima apropriação do conhecimento científico. 

Desse modo, nas últimas décadas a formação de professores tem sido fundamentada nas 

pedagogias do “aprender a aprender 1”, as quais focalizam quatros princípios fundamentais: 1) 

são mais desejáveis as aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas quais está 

ausente a transmissão, por outros indivíduos, de conhecimentos e experiências; 2) é mais 

importante adquirir método científico que o conhecimento científico já existente, este 

posicionamento não se separa do primeiro, pois o indivíduo só poderia adquirir o método 
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As pedagogias do “aprender a aprender”, assim denominadas por Newton Duarte (2003) se expressam na 
pedagogia das competências, teoria do professor reflexivo, pedagogia de projetos, construtivismo, 
multiculturalismo, entre outras. 
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científico por meio de uma atividade autônoma; 3) para que a atividade seja verdadeiramente 

educativa deve ser impulsionada e dirigida pelo interesse do indivíduo; e 4) preparar o 

indivíduo para acompanharem a sociedade capitalista em acelerado processo de mudança.  

Estas pedagogias do “aprender a aprender” tem se justificado no espaço acadêmico 

como uma inovação, por tomar a prática educativa como o principal referencial para a 

produção do conhecimento, bem como, para o desenvolvimento profissional, considerando 

que nas formas tradicionais da educação se tinha “muita teoria e pouca prática”. Por isso, se 

torna comum nos cursos de formação de professores na universidade, disciplinas ou 

componentes curriculares com créditos práticos, buscando desde os primeiros anos de 

formação o contato prático, empírico, de seu campo de atuação, não mais restritos aos 

estágios no final da formação (Resolução CNE/CP n. 1/2002). 

A partir disso, questionamos: a formação de professores com ênfase na prática 

possibilita uma relação coerente e qualitativa com a teoria? Qual conceito de prática vigente 

nesta formação com ênfase na prática? Para discutir tais questionamentos, buscaremos na 

acepção marxista a compreensão da unidade teoria e prática, tomando o conceito de prática 

como práxis o qual se apresenta como atividade material, transformadora e adequada a fins, 

que se consigna de uma correspondência teórica, objetiva, histórica e universal.   

1.1 A Unidade Teoria e Prática: A Prática como Fundamento, Fim e Critério 
de Verdade do Conhecimento Científico  

O homem para garantir suas condições de existência passava a produzir sua própria 

vida, diferentemente dos outros animais que se adaptam à natureza, o homem adapta a 

natureza a si, transformando-a para atender as suas necessidades, ao mesmo tempo em que 

transforma a si mesmo, isso significa que o homem não nasce homem, mas se forma homem; 

esta formação se dá através do trabalho, da produção da vida humana, que para garantir a sua 

existência necessita reproduzir, isto é, produzir nas novas gerações a humanidade produzida 

historicamente pelo conjunto dos homens. Por isso, o processo educativo coincide com o 

processo de atividade humana vital.   

Os conhecimentos do homem existiram inicialmente sob a forma de experiência 

empírica, esta experiência era passada de geração a geração. Segundo Saviani (2005), antes da 

sociedade de classes, a educação coincidia com o próprio processo de existência, ou seja, no 

próprio ato de viver os homens se educavam e educavam as novas gerações, a transmissão se 

dava de forma espontânea. Mas, o desenvolvimento da produção conduziu à divisão social do 
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trabalho e a propriedade privada dos meios de produção que, por conseguinte, provocou 

também uma divisão na educação, penetrando-se a separação entre educação e trabalho.  

Com a consolidação da sociedade capitalista, a concepção de conhecimento se 

destacava como um sistema teórico com certa defesa de um conhecimento na esfera 

independente da vida material conforme leis internas; o conhecimento científico passava a ser 

formulado de acordo com as exigências de um sistema obrigatório (de métodos, conceitos, 

etc.), operando na ciência interessada em avançar ela própria como um sistema de 

conhecimento. Isso, sem dúvidas, possibilitou a produção científica quantitativa e 

qualitativamente. A partir do acúmulo de conhecimento, a escola moderna surge “para 

propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência)” 

(SAVIANI, 2005, p.15). Mas que, com a separação entre educação e trabalho a educação 

passava a sistematizar o acúmulo histórico de conhecimento elaborado enquanto que o 

trabalho se reduzia à mera atividade prática, físico-manual.  

Mas, vale ressaltar que: 

O pensamento surge à base do trabalho e, em certo sentido, é análogo ao 
trabalho: repete-o de maneira original. Em realidade, o trabalho pressupõe 
um objeto da natureza que deve ser substituído para que ele atenda às 
necessidades do homem; os instrumentos, com os quais o homem atua sobre 
o objeto; a atividade do homem, que põe em movimento seus instrumentos. 
O pensamento tem objeto, ao qual está dirigido com a finalidade de concebê-
lo (KOPNIN, 1972, p. 39).   

O autor afirma que o pensamento possibilitou o desenvolvimento do domínio 

consciente, do refletir consciente sobre a realidade de forma integrada às condições concretas, 

os meios e os modos da ação. Este desenvolvimento da consciência também conduz ao 

desenvolvimento do trabalho.  

Dessa forma, podemos dizer que o conhecimento é o reflexo do objeto, mas, não se 

trata de um reflexo passivo, ou reflexo no espelho, “o conhecimento é um processo mediante 

o qual transforma os dados empíricos iniciais em um sistema de conceitos (nível teórico)” 

(VAZQUEZ, 2007, p. 207). Assim, o conhecimento não é algo imediato, no nível das 

sensações, mas um resultado que se alcança na fase do pensamento, por uma série de 

operações abstratas, pois, a atividade prática do homem é orientada por um fim consciente. 

Segundo Kopnin, o “reflexo da realidade não se identifica no sentido da cópia 

mecânica com a própria realidade. Existe entre a realidade e o seu reflexo certa forma de 

ligação pela qual, e ao mesmo tempo, ambos se opõem e coincidem” (apud MARTINS, 2007, 

p. 63). Pois, a consciência define-se como um sistema de conhecimentos que se formam na 



4

   
medida em que o homem apreende a realidade objetiva, uma realidade independente do 

indivíduo, mas que o mesmo põe suas impressões de acordo com os significados elaborados 

socialmente, em relação a esta realidade objetiva. Entretanto, a correlação entre o objeto e o 

sujeito não se sobrepõe uma a outra, depende das condições concretas da própria vida do 

indivíduo, do quanto o indivíduo tenha se apropriado das objetivações humanas. 

Numa definição sintética, a objetividade do conhecimento em relação à atividade 

prática “é demonstrada no processo de concretização dos resultados dos pensamentos 

teóricos, [...] quando o mundo criado pela cabeça do homem transforma-se no mundo real” 

(KOPNIN, 1972, p. 44). Assim, o conhecimento tem sua base na atividade prática do homem. 

O conhecimento fornece a ideia do objeto e o meio prático de consegui-lo; o conhecimento 

expressa a assimilação do objeto pelo homem da mesma forma que o homem organiza o 

conhecimento para produzir na prática o mundo das coisas. Isto é unidade teoria e prática, 

numa relação recíproca a prática fundamenta e enriquece a teoria, e a teoria plasmada 

transforma a realidade objetiva, uma realidade independente do indivíduo, mas que este pode 

operar sobre a realidade de modo consciente. 

Na afirmação, “os filósofos limitam-se a interpretar o mundo de distintos modos: do 

que se trata é de transformá-lo”, Marx enfatiza a prática revolucionária como transformação 

da sociedade e “se refere ao papel decisivo da prática na solução de problemas teóricos, [...] 

sua solução não pode ser apenas, de modo algum, um problema de conhecimento, mas uma 

tarefa real, de vida” (VAZQUEZ, 2007, p. 133). O conhecimento não pode se limitar a 

contemplação ou interpretação, pois o conhecimento “é conhecer os objetos que se integram 

na relação entre o homem e o mundo que se estabelece graças à atividade prática humana” 

(idem, p. 144).  

A atividade real, prática, é adequada a fins, portanto, a ação transformadora da 

realidade tem um caráter teleológico, o conhecimento teórico cumpre a função prática de 

elevar o caráter racional para a prática poder avançar no sentido transformador. Portanto, são 

três características do conhecimento: 1) o conhecimento como processo de desenvolvimento 

humano; 2) o conhecimento como atividade do sujeito; e 3) o conhecimento inclui a prática. 

Podemos dizer que a prática não é uma atividade meramente subjetiva, o mundo 

objetivo ao determiná-la faz dela uma forma objetiva. Com o isolamento da prática não há 

conhecimento, pois, para apreender a prática faz-se necessário o conhecimento. E a prática é 

parte integrante do conhecimento. O conhecimento surge da prática, a ela serve ao mesmo 

tempo em que a própria prática é parte necessária e indissolúvel. O que caracteriza a atividade 
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prática é a ação sobre uma matéria de caráter objetivo dos meios com que se atua, e a 

atividade teórica caracteriza-se por somente existir em relação à prática, já que nela encontra 

seu fundamento, seus fins e critério de verdade. O conhecimento teórico - científico é um 

meio de assimilação prática da realidade, que ultrapassa a experiência, o campo empírico. 

Dessa forma, entendemos que não se pode permanecer no empírico, no 

conhecimento imediato da realidade, faz-se necessário elevar-se por meio do pensamento 

teórico - científico. O empírico não é o concreto, pois o concreto é histórico, possui totalidade 

e se revela na e pela atividade teórica e prática. Permanecer no empírico é tomar a experiência 

prática como única realidade possível, caracterizando um esvaziamento teórico da atividade. 

O “pensamento é uma “prática” que permite superar o imediato e as “facilidades” do 

empírico. “Sintetiza contradições entre distintos conhecimentos produzidos e se impõe como 

resultado de uma luta de posições entre diferentes pensamentos que se negam ou que se 

afirmam” (ABRANTES; MARTINS, 2007, p. 319). 

A atividade teórica proporciona um conhecimento indispensável para transformar a 

realidade, mas é certo reafirmar que a atividade teórica por si não transforma o mundo, ela 

transforma nossa visão ou concepção do mundo, mas não o modifica diretamente. Não 

podemos nos dobrar facilmente aos ditames de uma prática esvaziada de teoria. Eis aqui uma 

diferença essencial entre utilidade ou função prático-social do conhecimento no marxismo e a 

utilidade no pragmatismo: 

É evidente que quando o marxismo fala da utilidade ou função prático-social 
da ciência, coloca-se em um plano muito diferente, pois não se trata da 
utilidade nesse sentido estritamente egoísta, mas sim da utilidade social. O 
conhecimento verdadeiro é útil na medida em que, com base nele o homem 
pode transformar a realidade. O verdadeiro implica uma reprodução 
espiritual da realidade, reprodução que não é reflexo inerte, mas sim um 
processo ativo que Marx definiu como ascensão do abstrato ao concreto em 
e pelo pensamento, e estreita vinculação com a prática social. O 
conhecimento é útil na medida em que é verdadeiro, e não verdadeiro por 
que é útil, como sustenta o pragmatismo (VAZQUEZ, 2007, p. 243).  

No início da produção material humana, o conhecimento empírico era o suficiente 

para atender as necessidades do homem, este conhecimento está associado a uma prática 

limitada. Com o desenvolvimento do homem e surgimento dos primeiros instrumentos de 

trabalho, assim como o surgimento das primeiras práticas produtivas e desenvolvimento das 

forças produtivas, foi-se aumentando as exigências em relação ao conhecimento, a ciência, 

que ganha amplitude na época moderna. 

A necessidade de responder às exigências da produção contribuiu poderosamente 

para o desenvolvimento da ciência. No atual contexto, a produção continua determinando 
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novas necessidades que se manifestam em um enriquecimento incessante da teoria, da ciência. 

“Ao chegar a sociedade a certo grau de desenvolvimento, a produção não só determina a 

ciência, como esta integra na própria produção” (VAZQUEZ, 2007, p. 249), contendo uma 

específica relação entre teoria e prática, ao mesmo tempo em que, contraditoriamente,  

determina a cisão entre teoria e prática. 

Contudo, a prática não só funciona como fundamento e fim da teoria, mas também 

como critério de verdade. Entretanto, “não pode extrair a conclusão de que a teoria e a prática 

se identifiquem, ou de que a atividade teórica se transforme automaticamente em prática. 

Impede chegar a essa conclusão o fato de que a prática não fala por si mesma” (VAZQUEZ, 

2007, p. 259). O critério de verdade da teoria não se verifica de modo imediato no campo 

empírico, embora a prática tenha primazia em relação à teoria, esta primazia não pode 

dissolver a teoria na prática e nem a prática na teoria, isto é, não significa que a prática 

sempre se torna teórica, tampouco que a prática dilui a teoria, por manter relações de unidade 

e não de identidade, uma unidade que pressupõe não idêntica, mas de mútua independência. 

Segundo Vázquez (2007), a teoria pode ter uma autonomia em relação à prática, 

porém uma autonomia relativa, uma vez que a prática é fundamento, fim e critério de verdade 

da teoria. Esta autonomia relativa se torna indispensável para que a teoria sirva à prática, já 

que a teoria não se dá de modo imediato, direto e simultâneo com a prática. Assim, Kopnin 

(1978) reafirma e também faz uma ressalva em relação à autonomia do pensamento: 

O pensamento está ligado à prática e é por esta, condicionado, mas em seu 
movimento ele é relativamente autônomo e pode afastar-se da prática. Esse 
afastamento do pensamento em relação à prática pode ter duplo sentido. Em 
alguns casos leva o pensamento a divorciar-se da prática, quando o 
pensamento se encerra em si mesmo e considera seu movimento como sendo 
absolutamente autônomo e independente do mundo objetivo e da atividade 
prática. Noutros casos, o afastamento do pensamento da prática imediata é 
até necessário para servir mais plena e efetivamente às necessidades da 
própria prática. O pensamento pode atuar ativamente sobre a prática só 
quando está vinculado ao mundo objetivo com base na lógica interna do seu 
desenvolvimento; então ele chegará a resultados que abrem amplas 
perspectivas de desenvolvimento da prática e são muito promissores 
(KOPNIN, 1978, p. 170).  

O pensamento só pode atuar ativamente quando o conceito de prática se torna práxis, 

isto é, quando a prática tem correspondência essencialmente com a teoria, com a realidade 

objetiva, histórica e universal. O conhecimento só pode ser verdadeiro quando incorpora 

conteúdo objetivo em relação à prática humano-social, por que o pensamento não se 

movimenta em relação às opiniões e noções puramente subjetiva, mas no campo do 

desenvolvimento do conteúdo objetivo, “o nível da prática humana depende do grau de 
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desenvolvimento do sujeito, mas ela é condicionada por um tipo preciso de realidade objetiva, 

a medida e as formas sob as quais esta se inseriu e determinou a atividade do sujeito” 

(KOPNIN, 1972, p. 169).  

Com efeito, para Marx o critério de verdade não é uma questão teórica, mas prática:    

A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva 
não é uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve 
demonstrar a verdade, isto é, realidade e o poder, o caráter terreno de seu 
pensamento. A disputa sobre a realidade ou não-realidade do pensamento 
isolado da práxis - é uma questão puramente escolástica. (Tese II, MARX e 
ENGELS, 1996, p. 12 – grifos no original).  

O critério de verdade está na prática, mas aqui também se apresenta outra diferença 

essencial em relação ao pragmatismo: 

A prática que Marx tem em mente é algo que não coincide com o objetivo 
individual em que se verifica a validade de um pensamento, que é a posição 
característica de certo pragmatismo. Marx fala, no entanto, de modificar o 
mundo, isto é, de uma atividade na qual a sociedade humana está fortemente 
empenhada e que representa de certa maneira, todo o processo da sua 
história: apropriar-se da natureza de modo universal, consciente e voluntário, 
modificá-la e, ao modificar a natureza e seu próprio comportamento em 
relação a ela, modificar a si próprio, como homem. Esta alusão ao caráter 
não individualista, mas social e “genericamente” humano do pensamento de 
Marx é o quanto basta para distinguir claramente da tese pragmática. Para 
Marx, não se trata apenas de coincidência de uma determinada hipótese da 
análise, entre pensamento e um determinado resultado prático, mas, 
sobretudo, de não fazer do pensamento uma “ideologia”, isto é, um 
pensamento alienado; verificar a validade de um pensamento no plano 
genericamente humano e social, como capacidade de transformar a natureza 
e a sociedade e não apenas perseguir objetivos imediatos (MANACORDA, 
1996, p. 126-127).  

Vázquez (2007, p. 242), acrescenta que não se trata da eficácia da teoria na prática, 

pois o critério de verdade para o pragmatismo é o êxito, a eficácia da ação prática do homem 

entendida como prática individual. “Para o marxismo é a prática, mas concebida como 

atividade material, transformadora e social. Enquanto que para o pragmatismo o êxito revela a 

verdade [...] Para o marxista a correspondência ou não de um pensamento com a realidade”.  

1.2 A Relação Teoria e Prática na Formação do Professor a Guisa de Conclusão  

A partir da compreensão na perspectiva marxista da unidade teoria e prática como 

duas atividades distintas, porém, interdependentes, bem como, atividades objetivo - históricas, 

é que compreendemos como na formação de professores a relação entre teoria e prática 

contribui para o enriquecimento do trabalho docente. Pois, o trabalho docente não se limita a 
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aplicação da teoria na prática, no mero ato de reproduzir paradigmas considerados eficazes na 

prática, nem se trata de na prática construir um conhecimento experimental e subjetivo de 

modo imediato. E sim, uma unidade na qual as atividades teóricas e práticas são 

complementares. 

Assim, como princípio para o desenvolvimento de uma prática transformadora se 

torna indispensável à apropriação do conhecimento elaborado acumulado socialmente pela 

humanidade, no sentido de qualificar a intervenção prática sobre a realidade. Como Abrantes 

e Martins (2007) destacam um “mergulho” do indivíduo na prática sem apoio dos conceitos 

que sintetiza a experiência histórica do ser humano, corre o risco de se afogar numa 

imensidão de informações caóticas ou, no melhor dos casos, realizarem avanços lentos e 

insignificantes à custa de muito se debater, como aquele que não foi ensinado a nadar e é 

atirado na água. 

É claro que, a relação entre teórica e prática não se dá harmoniosamente, pressupõe 

uma unidade contraditória entre o empírico e o concreto, o subjetivo e o objetivo. Entretanto, 

as contradições subjetivas em relação às dificuldades de apreensão da realidade, não podem 

ser confundidas com as contradições da realidade objetiva.  

Esta unidade contraditória da relação sujeito e objeto consideram a necessidade de 

apropriação do conhecimento social e historicamente acumulado pela humanidade para o 

desenvolvimento do pensamento, pois, para se produzir um novo conhecimento, esta 

apropriação é primordial, assim como para uma interferência qualitativa na realidade objetiva.  

Conforme as apropriações se designam as possibilidades para criar novas 

objetivações. Assim, a geração de uma realidade humana se torna cada vez mais enriquecida 

por novas forças, novas capacidades e novas necessidades humanas. Porém, a objetivação e 

apropriação não aparecem somente quando o ser humano cria algo absolutamente novo, a 

repetição da produção de um objeto já existente é também um processo tanto de objetivação 

quanto de apropriação. Objetivação e apropriação enquanto processos de reprodução de uma 

realidade existente não se separam absolutamente da objetivação e apropriação enquanto 

geração do novo. Vale ressaltar que a relação entre objetivação e apropriação enquanto 

dinâmica da atividade vital humana geradora do processo histórico não pode ser reduzida ao 

processo de produção e utilização de instrumentos (DUARTE, 1999, p. 36-37). 

A transformação da realidade histórica e social tem como base o conhecimento das 

leis fundamentais que rege o objeto, as estruturas sociais. No curso da relação teoria e prática 
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leva-se em conta a legalidade do objeto de sua ação para poder desarticulá-lo e submetê-lo. 

Portanto, “a prática é fonte, impulso e sanção da teoria” (MARX, 1998, p. 32).   

Portanto, a unidade da teoria e prática compreende-se numa forma dialética, do 

movimento dinâmico da prática, e dos indivíduos como produtos e produtores de sua história, 

portanto, trata-se de uma dialética histórica da filosofia da práxis.  

[...] entendo-a como um conceito sintético que articula teoria e prática. Em 
outros termos, vejo a filosofia da práxis como uma prática fundamentada 
teoricamente. Se a teoria desvinculada da prática se configura como 
contemplação, a prática desvinculada da teoria é puro espontaneísmo. É o 
fazer pelo fazer. Se o idealismo é aquela concepção que estabelece o 
primado da teoria sobre a prática, de tal modo que ela se dissolve na teoria, o 
pragmatismo fará o contrário, estabelecendo o primado da prática. Já a 
filosofia da práxis tal como Gramsci chamava o marxismo, é justamente a 
teoria que está empenhada em articular a teoria e a prática. Unificando-as na 
prática. É um movimento prioritariamente prático, mas que se fundamenta 
teoricamente. Alimenta-se da teoria para estabelecer o sentido, para dar 
direção à prática. Então a prática tem primado sobre a teoria, na medida em 
que é originante. A teoria é derivada. Isso significa que a prática é, ao 
mesmo tempo, fundamento, critério de verdade e finalidade da teoria. A 
prática, para desenvolver-se e produzir suas consequências, necessita da 
teoria e precisa ser por ela iluminada (SAVIANI, 2005, p.141-142).  

A teoria em face da realidade objetiva mantém uma atitude de propiciar a verdade 

científica, transformando a teoria em manifestação, como plano de ação sobre esta realidade. 

Assim, quanto “mais próximo estiver do conhecimento científico, tanto mais rápido e 

plenamente se realizará na atividade dos homens [...] Mas para a realização prática, o 

conhecimento deve, em sua evolução, atingir determinado grau de maturidade” (KOPNIN, 

1972, p. 309).  

Nesse sentido, o educador necessita em sua formação se apropriar do conhecimento 

científico acumulado historicamente e produzido coletivamente pelos homens, pois, os 

conhecimentos científicos são os resultados mais elaborados da experiência humana e são 

imprescindíveis para a apreensão da realidade objetiva no sentido do agir adequadamente. 

Entretanto, percebemos que a formação do professor sob a égide da supervalorização da 

prática em detrimento do teórico não busca o desenvolvimento do grau de maturidade 

científica para a ação prática na realidade, determinando a relação teoria e prática como 

atividades concomitantes e que, portanto, identificando-as uma exclui a outra.   

Assim, esta sólida formação teórica não se dá na identificação imediata do movimento 

do pensamento com o movimento histórico caracterizando-se numa perspectiva da lógica 

formal, pois, na relação teoria e prática acaba por excluir uma em função da outra, neste caso, 
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a prática é supervalorizada em detrimento do conhecimento teórico. Portanto, a relação entre 

teoria e prática tem que ter presente o entendimento da lógica dialética, que é a lógica dos 

conteúdos e que passa pelo formal indo além; teoria e prática são aspectos distintos e 

fundamentais da experiência humana, mas, ainda que distintos são inseparáveis, definindo-se 

e caracterizando-se sempre um em relação ao outro. Assim, a prática é a razão de ser da 

teoria, o que significa que a teoria só se constituiu e se desenvolveu em função da prática que 

opera, ao mesmo tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de verdade. A teoria 

depende, pois, radicalmente da prática (SAVIANI, 2005). Mas, para concretizar a relação 

teoria e prática faz-se imprescindível a apropriação do conhecimento científico já elaborado e 

historicamente acumulado.  

Contudo, vale ressaltar que a separação entre teoria e prática foi gerada pela divisão 

social do trabalho na sociedade capitalista e apropriação privada dos meios de produção pela 

burguesia, assim sendo, a dicotomia entre teoria e prática é a base sobre a qual se organiza o 

próprio sistema econômico vigente que propõe uma desigual formação para as diferentes 

classes sociais. Então, se na aparência esta perspectiva do profissional reflexivo e/ou 

pesquisador faz apologia a uma suposta formação teórica e prática, na essência esta 

perspectiva faz reproduzir as bases do sistema capitalista.   
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