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Resumo 

O presente estudo, de caráter bibliográfico, busca compreender a relação teoria e prática 

na formação do pedagogo, fundamentando-se nos pressupostos marxianos, dentre esses 

o de que a prática social é a base para a formação da consciência humana. Entre as 

práticas sociais o trabalho destaca-se como atividade vital do homem, mas que, 

decorrente da divisão social entre trabalho manual e intelectual, torna-se elemento de 

sua alienação, e, portanto, impedimento para a concretização da unidade teoria e prática. 

Ao se fundamentar nessa perspectiva teórica, por ela propor não apenas a interpretação 

da realidade, mas fundamentalmente a sua transformação, buscam-se as possibilidades 

de se superar a cisão entre teoria e prática, ao propor a superação da própria sociedade 

que a gera. Desta perspectiva se depreende que, no processo formativo, a unidade teoria 

e prática se efetiva mediante a organização do ensino com base na lógica dialética.  

Palavras-chave: Relação teoria e prática. Formação inicial do Pedagogo. Pressupostos 

Marxianos. 

 

Introdução 

 

A relação teoria e prática é uma questão que, não raro, está na centralidade das 

discussões sobre a formação inicial e continuada de professores. No entanto, supõe-se 

que a dicotômica relação entre teoria e prática não é um fato que se restringe à formação 

e atuação do professor, mas perpassa a formação dos homens.  

Esse pressuposto é frequentemente expresso, com manifestações do tipo: “este 

curso carece de prática, é muito teórico”; “na teoria tudo é muito bonito, quero ver na 

prática”; “na prática a teoria é outra”. Por outro lado, consta a defesa de que, sem a 

teoria, não é possível desenvolver uma prática consistente. 

Essas manifestações revelam a necessidade de compreensão da própria relação 

entre teoria e prática, pois, no imaginário, no caso dos professores, vai sendo constituída 

a ideia de que aquela é o conhecimento livresco e esta, o fazer de sala de aula. 



Isso instiga questionamentos, tais como: Em que consiste a teoria? De que 

prática e de qual teoria se está falando? Como unir teoria e prática? Como compreender 

essa relação? A busca por respostas a essas indagações será perseguida ao longo deste 

estudo, o qual se apoiou em Kosik (1986), Leontiev (2004), Marx (1983), Marx e 

Engels (2007a; 2007b), Sánchez Vázquez (2002; 2007), dentre outros. 

 

A divisão social do trabalho e o processo de alienação: cisão entre teoria e prática 

 

Dentre os postulados marxianos, recorre-se àquele que se refere ao fato de o 

homem, diferentemente dos animais, não nascer provido de todas as capacidades para 

sua sobrevivência e, por isso, constituir-se como um ser de necessidades: estas, 

portanto, são motor das ações humanas. Para satisfazê-la o homem torna-se cada vez 

mais livre frente às forças da natureza, humanizando-se. 

Nesse processo, é ele o sujeito de sua ação no mundo, o fazedor da História. E, 

de acordo com Marx e Engels (2007), o primeiro fato histórico foi a produção dos 

meios que permitissem ao homem satisfazer necessidades básicas, como: beber, comer, 

morar, vestir-se; a produção das condições da própria vida material, enfim.  

O trabalho – compreendido por Marx e Engels (2007) como o ato de 

transformação da natureza pelo homem para a satisfação de suas necessidades – é, nesse 

sentido, uma atividade, vital à essência humana, fator de humanização do indivíduo, 

implicando em adaptar mãos, braços, corpo e mente aos instrumentos inventados. 

Todavia, como assevera Sánchez Vázquez (2007), o que dá caráter humano ao 

trabalho é a antecipação, na consciência do homem, do objeto que ele deseja produzir, 

uma ideia que se objetiva; portanto, um ato consciente, adequado a um fim, um ato de 

planejamento, de pensamento racional. 

Inerente a esse procedimento histórico, de criação de instrumentos materiais por 

meio do trabalho, o homem, por estabelecer relações com outros homens e viver em 

sociedade, sente a necessidade de comunicar-se, de se intercambiar e, portanto, 

desenvolve os signos, que compõem sistemas simbólicos, dentre estes a linguagem, 

nomeando as coisas que o rodeiam. 



A linguagem, quando da sua origem, se restringe ao sensível, ao que mais 

próximo está do homem, ligado à sua interdependência, ainda limitada, com o outro e 

com as coisas situadas fora de si. Aos poucos, no homem avulta a consciência da 

necessidade de estar em relação com os outros, o que marca a percepção inicial do fato 

de que vive em sociedade, a formação de uma consciência como produto social 

(MARX; ENGELS, 2007). 

Com o aumento das necessidades, da produtividade e do crescimento 

populacional, a consciência gregária ou tribal se desenvolve e se aperfeiçoa, levando à 

divisão do trabalho, necessária para que os membros do grupo possam dar conta das 

tarefas intrínsecas à produção da vida; a divisão, em um primeiro momento, ocorre entre 

os sexos e por idade.  

Aos poucos, as necessidades se tornam mais complexas, implicando formas mais 

elaboradas de satisfazê-las, processo que vai se detalhando, exigindo planejamento: 

chega-se à divisão do trabalho – o intelectual e o manual; e ocorre a cisão entre 

pensamento e ação, esta, frequentemente, um trabalho alienado
1
. 

No que tange a organização do trabalho no modo de produção capitalista, já em seus 

primórdios esta se configura de forma setorizada e por secções, com vistas à necessidade do 

aumento da produtividade. Esse fator, por sua vez, exige um aperfeiçoamento das 

ferramentas utilizadas para que, adequadas a uma única operação, menos tempo se gaste 

e mais se produza. Essa necessidade, a de processos mais eficientes de produção, levou 

à invenção de máquinas mecanizadas que substituíssem as mãos humanas e 

executassem operações semelhantes com maior velocidade e precisão (MANFRED, 

1990). 

É a partir daí que a burguesia, ao instaurar-se como classe social detentora do 

poder político, social e econômico e, por isso, dominante, irá requisitar o conhecimento 

técnico, cada vez mais aperfeiçoado, sob a qual a ciência assume um novo papel. 

                                                           

1
   Com base em Marx (1983), por alienação entende-se a perda – pelo homem – daquilo que constitui a 

sua essência; e, consequentemente, a dominação do objeto sobre o sujeito. Na sociedade capitalista, o 

fenômeno da alienação adquire sua forma mais desdobrada, já que as relações entre os homens se 

estabelecem no mercado, com a propriedade das mercadorias, das coisas, invertendo-se a relação de 

domínio e subordinação: agora, não é o homem quem controla e domina o objeto, mas, ao contrário, fica 

preso àquilo que ele mesmo criou. 

 



Por ser uma classe social que necessita incrementar a produção e transformar a 

natureza de maneira mais acelerada, para a obtenção do lucro, a burguesia irá requisitar da 

ciência caráter mais rigoroso, fato que se concretiza sob condições histórico-sociais 

específicas, ou seja, “[...] o progresso do conhecimento científico-natural, que se traduz 

na constituição da ciência moderna, converte-se em uma necessidade prática social de 

primeira ordem [...]” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 244-245).  

Na evolução do processo, assim, chega-se às exigências atuais da produção, e ao 

consequente e crescente desenvolvimento de ramos específicos da ciência, como a 

robótica, a nanotecnologia, a cibernética, a biotecnologia, etc. 

Como se vê, a prática produtiva contemporânea se tornou fonte constitutiva da 

teoria científica, por estar ligada às necessidades práticas do homem atual. Essa 

vinculação entre ciência e produção, forma específica de unidade teoria e prática, 

estreita-se de tal modo que o incremento das forças produtivas é inconcebível sem o 

correspondente avanço científico.  

Contudo, o que nesse campo se torna evidente não tem correspondência no 

campo da vida social, no que respeita às condições peculiares da sociedade capitalista. 

O papel determinante do trabalho na produção material da vida humana expressa 

sua contradição mediante a dupla dimensão que adquire nessa sociedade: de afirmação e 

emancipação do homem, porque produtor de bens, ante a sua negação e alienação.  

Com a sofisticação da base técnica da produção até se chegar às máquinas 

automatizadas, que separam o homem radicalmente do objeto produzido, acirram-se 

ainda mais as relações sociais coisificadas, por velar que os homens são quem produzem 

as máquinas e, ainda, as comandam, mesmo que virtualmente. Esse fato implica a perda 

do caráter universal do trabalho, devido à sua crescente divisão e especialização, 

imposta ao trabalhador como trabalho alienado. 

Devido a prática material produtiva, na sociedade capitalista, não ser concebida 

sem o conhecimento científico, a configuração do trabalho nessa sociedade requer 

homens que pensam cientificamente a produção, planejam e decidem o que será 

produzido; e homens que realizam o trabalho físico ou atividades aparentemente 

intelectuais que exigem certos conhecimentos como, por exemplo, de informática 

(analistas de sistemas, digitadores, programadores, etc.) ou professores, que, porém, 



ficam expropriados do conhecimento do todo e dos meios para sua concretização, ao 

venderem sua força de trabalho também como mercadoria. 

O exposto resume a tese de que a divisão social do trabalho cinde teoria e prática, 

ideia que se reflete na organização dos processos formativos em geral, e, dentre esses, 

no processo de formação do pedagogo.  

 

 Possibilidades de superação da consciência humana alienada  

 

Das ideias expostas no tópico anterior depreende-se uma convicção: o trabalho 

ocupa lugar primordial no processo histórico de humanização, pois, por meio dele, o 

homem domina as leis da natureza, produz cultura e, portanto, se distancia das 

determinações biológicas de sua constituição.  

Leontiev (2004) aponta que, no decurso da filogênese, após ter alcançado o 

desenvolvimento biológico atual, o homem se colocou frente a um processo ilimitado de 

desenvolvimento sócio-histórico, pois cada objeto criado, por incorporar um 

conhecimento sobre como foi produzido e como é utilizado, permite às gerações 

posteriores desenvolverem as aptidões especificamente humanas, ao se apropriarem 

daquelas anteriores que estão substanciadas nos objetos, como produtos de cultura, 

material e intelectual. 

Destarte, para que ocorra a apropriação do conhecimento que hoje integra a 

natureza dos objetos, é necessário que se desenvolva uma atividade mental que 

reproduza, de alguma forma, os elementos essenciais dos saberes internalizados 

naqueles objetos, que retêm em si as operações motoras e intelectuais que foram 

necessárias à sua invenção ou produção. Assim se promoverá, em quem do 

conhecimento se “apropria”, o desenvolvimento das funções psíquicas superiores e 

psicomotoras (LEONTIEV, 2004).  

A apropriação do conhecimento, ou do conhecimento objetivado (isto é, 

transformado em uma coisa), fixado na cultura, é necessária a interação entre os 

homens, por meio da comunicação, elemento mediador nesse processo e “[...] condição 

necessária e específica do desenvolvimento do homem na sociedade” (LEONTIEV, 

2004, p. 290).  



Na medida em que progride a humanidade, o processo de desenvolvimento se torna 

mais complexo, implicando elementos mediadores entre o homem e a realidade – 

materiais e intelectuais – também mais complexos; elementos mediadores por 

excelência são os processos educativos. 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas 

não são simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da 

cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí apenas 

postas. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas 

aptidões, „os órgãos da individualidade‟, a criança, o ser humano, 

devem entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante 

através de outros homens, isto é, num processo de comunicação com 

eles. Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua função 

este processo é, portanto, um processo de educação (LEONTIEV, 

2004, p. 290). 

 

Desse postulado, depreende-se que o homem, poderá, por meio da educação, se 

desenvolver paulatinamente, desde o nascimento, ao se apropriar das aptidões 

imbricadas nos objetos da cultura, por sua vez produtos da evolução sócio-histórica e 

fruto do aperfeiçoamento intelectual do gênero humano. Se assim o é, Leontiev (2004) 

questiona: por que nem todos os homens têm se apropriado do legado da humanidade? 

Na exposição tecida no tópico anterior, ressaltou-se que a divisão social do 

trabalho, que expressa sua contradição na consciência alienada, leva o homem dominar 

o próprio homem; das relações sociais, intensamente complexas no modo capitalista de 

produzir a vida, dado o caráter fetichizado das mercadorias, se transformam em relações 

entre coisas. 

Sobre essa distorção das relações sociais no mundo capitalista, Saviani (2005), 

assevera que deriva da doutrinação da ideologia liberal que proclama como fato a 

aparente igualdade, entre os indivíduos, tanto de oportunidades como de consumo; 

porém, oportunidades e consumo são, na verdade, desiguais, camuflando-se o caráter de 

escravização do trabalhador. Diferentemente das sociedades escravista e feudal, em que 

tais condições das relações sociais eram transparentes, já que “[...] o escravo o era, no 

plano da realidade e no plano da concepção, de fato e de direito, propriedade do senhor 

e, o servo, por sua vez, estava submetido ao senhor também de fato e de direito, real e 

conceitualmente” (SAVIANI, 2005, p. 230). 

Em virtude de a realidade ser, portanto, síntese de múltiplas determinações, ela 

se apresenta como tal de imediato. Aparentemente, os fatos são independentes, 



explicam-se por si, e, na lógica imediata, o que eles são e o que podem vir a ser têm 

estreita relação com a realidade social, econômica, política e científica.  

Como a consciência humana não é inata, mas formada na relação que os homens 

estabelecem com a realidade, em um mundo cuja positivação é a marca maior, o homem 

desenvolve o hábito de que está em relação direta e imediata com os atos e objetos em si 

e, portanto, age como quem prescinde de teoria, o que não significa viver no mundo 

sem teorizar sobre ele. 

O exposto permite afirmar que a consciência assim formada, leva o homem a 

percepção imediata dos fatos e dos fenômenos ligados à prática, da vida cotidiana. Mas, 

haveria um caminho para se ultrapassar a consciência alienada, a apreensão limitada da 

realidade, que cinde teoria e prática? 

Marx sustenta (1867 apud KOSIK, 1986) que a apropriação da ciência e da 

filosofia como formas de apreensão mais elaborada da realidade, em meio às sendas 

abertas pela contradição, permitirá aos homens irem além do aparente, da percepção 

imediata, para se colocarem de maneira consciente e teórica em relação ao mundo, rumo 

à transformação deste.  

A adequada compreensão da realidade exige um percurso específico que, de 

acordo com Kosik (1986), consiste no movimento do abstrato ao concreto, movimento 

do e no pensamento, somente possível, segundo ele, pela lógica dialética, implicando, 

enfim, numa unidade teoria e prática. 

O ponto de partida, inicialmente abstrato, seja na forma de conceito ou da prática 

social, deve se manter durante todo o curso do raciocínio, visto que é a única garantia de 

que o pensamento não se perderá no caminho, para o qual o ponto de chegada é a volta 

ao concreto, mas agora como concreto pensado. 

A esse respeito esclarece Kosik (1986, p. 30):  

Para que o pensamento possa progredir do abstrato ao concreto, tem 

de mover-se no seu próprio elemento, isto é, no plano abstrato, que é a 

negação da imediaticidade, da evidência e da concreticidade sensível. 

A ascensão do abstrato ao concreto é um movimento para o qual todo 

o início é abstrato e cuja dialética consiste na superação desta 

abstratividade. O progresso da abstratividade à concreticidade é, por 

conseguinte, em geral movimento da parte para o todo e do todo para 

a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno; 

da totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade; do 

objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto. O processo do abstrato 

ao concreto, como método materialista do conhecimento da realidade, 



é a dialética da totalidade concreta, na qual se reproduz idealmente a 

realidade em todos os seus planos e dimensões. O processo do 

pensamento não se limita a transformar o todo caótico das 

representações no todo transparente dos conceitos; no curso do 

processo o próprio todo é concomitantemente delineado, determinado 

e compreendido. 

 

Esse processo, da passagem do concreto ao concreto pensado, mediado pelo 

abstrato, requer a dialética como lógica; como operação do pensamento crítico, que não 

nega a relação entre os objetos e os fenômenos e suas contradições, mas ultrapassam 

lhes a aparente independência e fixidez, ao captar a essência do real no movimento da 

prática social humana, a qual, se efetiva nesse mesmo exercício de apreensão da 

essência do real e, na verdade, então, um processo de formação de consciência. 

Iasi (1999, p. 13) também explica esse processo como um movimento dialético e 

não como algo gratuito, pois em cada fase dele se traduz em elementos de sua 

superação, “[...] onde as formas incluem contradições que ao amadurecerem remetem a 

consciência para novas formas e contradições, de maneira que o movimento se expressa 

num processo que contém saltos e recuos”. Portanto, o processo de consciência não 

ocorre aleatoriamente, mas de forma organizada, intencional, fundindo elementos de 

teoria e prática. 

Vê-se que é a realização de uma concepção filosófica que entende que o homem 

só conhece a coisa em si ao transformá-la em coisa para si, pela práxis; ou seja: o 

conhecimento não é contemplação, mas criação a partir de uma teoria tornada realidade 

prática, revolucionária.  

Tal filosofia, o marxismo, tem uma vinculação consciente com uma práxis 

revolucionária e se coloca como instrumento teórico da transformação da realidade, a 

partir de uma interpretação científica do mundo, o que lhe demanda sair de si mesma e 

ser assimilada pelos que hão de suscitar, com seus atos reais, efetivos, essa 

transformação, o seu devir (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2002).  

No entanto, em virtude da complexidade do real e da característica dissimulada 

da sociedade capitalista, a sua essência não se dá no imediato da cotidianidade, mas 

como fatos isolados da totalidade que os constitui. Assim, não é possível compreendê-

los como um todo estruturado, o que forma a consciência do homem restrita ao senso 

comum.  



Nas condições desiguais impostas pela sociedade capitalista, a apropriação das 

objetivações da humanidade, para a classe dominada acontece nos limites daquilo que é 

considerado necessário à manutenção da desigualdade, portanto, constitui-se como 

impedimento para a efetivação da unidade teoria e prática e do desenvolvimento 

humano. 

O capitalista detém os meios de produção e os bens materiais, todavia, não 

participa diretamente da produção e se apropria dos produtos alheios, sem, 

necessariamente, se apoderar dos bens intelectuais que lhe permitam compreender 

teoricamente as relações sociais de produção, fato que determina a alienação do detentor 

dos meios de produção. 

Sánchez Vázquez (2007, p. 235-236) destaca que “[...] entre a teoria e a 

atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de 

organização dos meios materiais e planos concretos de ação [...]”, ou seja, “[...] como 

passo indispensável para desenvolver ações reais efetivas”. Mediante isso, “[...] uma 

teoria é prática quando materializa, por meio de uma série de mediações, o que antes só 

existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal da 

transformação”. 

É nesse sentido que a educação formal, aquela que se realiza no espaço escolar, 

organizada intencionalmente para promover o desenvolvimento humano, ocupa lugar 

central no processo de consciência e efetivação da práxis, como atividade adequada a 

um fim, pressupondo a unidade teoria e prática, posto que os conhecimentos a serem 

apropriados o sejam em seu movimento dialético, em suas condições de origem e 

mutações históricas, empreendidos nas relações sociais de produção. 

Do exposto, fica evidente que a questão da relação entre teoria e prática é 

inerente à existência humana, não se restringe à problemática da formação profissional, 

ou, especificamente, da formação do pedagogo, sendo esse um de seus desdobramentos 

no modo de produção e reprodução da vida na sociedade capitalista. 

Pensar sobre tal relação na formação desse profissional requer compreender 

como a prática social e os conhecimentos nela objetivados refletem na consciência, 

formam o pensamento e guiam as ações humanas, fator que não prescinde de uma 

filosofia científica, que tem seu fundamento na prática; contudo, permite compreender a 

realidade cientificamente, sob a lógica dialética, para aí realizar-se, transformando-a. 
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