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RESUMO 

 
O presente estudo busca apreender a relação entre o processo de incorporação do habitus 
cientifico e as concepções de teoria e prática construidas no interior do Curso de Pedagogia. A 
abordagem praxiológica é a matriz teórica principal que orienta as reflexões desenvolvidas. 
Sob esta ótica, o estudo evidencia que a prática da pesquisa no âmbito do campo pedagógico 
resulta na internalização de um habitus científico, como “sinal incorporado de uma trajetória 
social” (BOURDIEU, 1994, p.45), gerando um capital cientifico que, ao ser internalizado, 
orienta as concepções e ações dos agentes nesse campo. Logo, o processo de incorporação do 
habitus científico, normalmente, é o principal motor que norteia professores e estudantes na 
construção do pensamento que entende o trabalho educativo como práxis. 
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ABSTRACT 

 

This study seeks to understand the relationship between the process of incorporation of 
habitus and scientific conceptions of theory and practice built inside the Pedagogy 
Course. The approach praxiological is the main theoretical framework that guides the 
thoughts developed.Under that view, the study shows that the practice of research within the 
educational field results in the internalization of a scientific habitus, as "a sign of corporate 
social trajectory" (Bourdieu, 1994, p.45), providing a scientific capital that to be internalized, 
designs and directs the actions of agents in the field. Therefore, the incorporation of scientific 
habitus is usually the main engine that guides teachers and students in the construction of 
thought that considers the educational work as praxis. 
Key words: Theory. Practice. Práxis. Scientific Habitus 
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1 Notas introdutórias 

 

É possível perceber que o debate acerca da teoria e da prática no campo da educação 

é tema freqüente em diversas investigações, porém parece uma discussão ainda não superada. 

O tema está em destaque nos encontros de educadores e nas mais diversas publicações 

científicas, dentre as quais se evidenciam as contribuições de autores como: Freitas (1993) 

Pimenta (1994); Lima (2004); Fontana (2007); Cruz (2008) e Rodrigues (2009), dentre muitos 

outros. 

Esses trabalhos, em sua maioria, rejeitam a dissociação entre o campo teórico e o 

prático e negam o caráter utilitarista da prática, vista como mera aplicação da teoria. Também 

defendem o trabalho educativo como práxis, numa perspectiva que se fundamenta na relação 

dialética, que orienta a unidade entre ambas, admitindo que “teoria e prática são 

indissociáveis” (PIMENTA, 1994, p.66). Nesse paradigma, a Educação é vista como “mais do 

que a soma das ciências que a fundamentam. Ela própria é uma ação e, portanto para defini-la 

é necessário ir ao conhecimento aplicado, cuja equação principal está na relação teoria-

prática” (WACHOWICZ, 2002, p.18). 

O modo dialético de ler a realidade ganha forma nas produções e encontros 

educacionais mobilizados a partir da década de 1980. É principalmente na visão de unidade 

entre a teoria e a prática que essa idéia pode ser vislumbrada. Desse modo, considera-se 

o problema da relação entre teoria e prática tendo presente esse entendimento 
dialético. Teoria e prática são aspectos distintos e fundamentais da experiência 
humana. Nessa condição podem, e devem ser consideradas na especificidade que as 
diferencia, uma da outra. Mas, ainda que distintos, esses aspectos são inseparáveis, 
definindo-se e caracterizando-se sempre um em relação ao outro  (SAVIANI, 2007, 
p.108). 
 

 Ancorado nas discussões antecedentes, o estudo que ora se apresenta tem como 

campo de investigação o Curso de Pedagogia. Parte-se da compreensão de que o mesmo faz 

parte do campo pedagógico. Os sujeitos que aí se movem não ignoram as regras próprias do 

jogo que se estabelece em seu interior. Logo, o campo pedagógico pode ser visto como um 

espaço composto por agentes, instituições e idéias que se interligam ao campo social mais 

amplo.  

No campo pedagógico os agentes convivem em um “sistema coletivo de partilha e 

de pertença.” De certo modo, podem aparecer como “detentores de um capital comum”, 

constroem, pois, suas “verdades” que, “reconhecidas socialmente como tais, são incorporadas 

e percebidas como a própria realidade, emitindo perguntas e respostas a questões que lhes são 

comuns” (THERRIEN, 1998, p.13).  
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Confirma-se ao longo desse estudo que o discurso da dissociação entre a teoria e a 

prática nos cursos de formação tem a sua superação à medida que o trabalho educativo é 

compreendido como práxis. Essa perspectiva está permeada pela visão do homem como um 

sujeito que promove a construção da história e de si mesmo, a partir da inserção em um 

movimento dialético entre o pensar e o agir, entre a teoria e a prática. Certamente, o debate 

acerca da relação entre a teoria e a prática no Curso de Pedagogia não pode ser pensado fora 

das heranças deixadas ao longo do seu próprio percurso histórico. 

De fato, o princípio dialético da não dissociação entre o campo teórico e o prático 

que se desdobra nas propostas pedagógicas dos Cursos de Pedagogia desde a década de 1980, 

obviamente nasce como essa construção social dos agentes em atuação no campo pedagógico.  

Responde aos anseios de uma época histórica e vem disputar espaço com a lógica positivista 

da educação.  

Nessa perspectiva, o presente estudo mostra que o modo como se compreende a 

relação entre a teoria e a prática encontra-se perpassado por princípios e disposições 

constituídos no interior do campo pedagógico. Logo, é possível admitir que a perspectiva 

expressa pelos agentes participantes desse campo, evidenciando a fragmentação ou não entre 

o teórico e o prático, constitui um habitus, ou seja, “um sistema de disposições duráveis e 

transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como 

uma matriz de percepções, de apreciações e de ações” (BOURDIEU, 1994, p.65).  

Com base em uma abordagem qualitativa e a partir de estudos bibliográficos, a 

investigação em pauta apresenta as concepções de teoria, prática e habitus como categorias 

centrais de estudo. Busca, pois, respostas para a seguinte questão: Como se dá o processo de 

incorporação do habitus cientifico e qual a sua relação com o modo de se compreender a 

relação entre a teoria e a prática no campo pedagógico? 

A abordagem praxiológica é a matriz teórica principal que orienta as reflexões aqui 

desenvolvidas. Tal corrente de pensamento busca superar as perspectivas que percebem a 

relação entre as estruturas objetivas e as estruturas subjetivas como antagônicas. Em síntese, o 

conhecimento praxiológico percebe as relações dialéticas entre indivíduo e sociedade, com a 

compreensão de que os agentes sociais têm uma “apreensão ativa do mundo, constroem 

visões de mundo que contribuem de forma operante para conservar ou transformar a 

sociedade, dependendo das determinações estruturais e das posições internalizadas” 

(CANESIN, 2002, p. 87).  

De maneira geral, essa perspectiva epistemológica privilegia as relações de unidade 

entre subjetividade e objetividade, pensamento e ação, sujeito e objeto, teoria e prática. De 
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fato, a abordagem praxiológica “se opõe diretamente às rotinas do pensamento corrente mais 

do que às relações objetivas que não podemos mostrar ou tocar e que precisamos conquistar, 

construir e validar por meio do trabalho científico” (BOURDIEU, 2007b, p. 09).  

Além disso, os estudos de Vazquez (2007) e Kosik (1976) possibilitam a análise 

acerca das questões principais sobre teoria e prática.  Esses autores percebem a relação entre 

essas categorias como fundadas na perspectiva da práxis. Em tese, compreendendo a realidade 

humana como sendo histórica e social, a práxis entende que a consciência dos indivíduos “é 

constituída da unidade de duas formas que se interpenetram e influenciam reciprocamente, 

porque, na sua unidade, elas se baseiam na práxis objetiva e na apropriação prático-espiritual 

do mundo” (KOSIK, 1976, p.p. 25-26). 

 
2 A Práxis como principio fundante da relação entre teoria e prática 

 

A práxis constitui a própria essência da relação homem-mundo que se firma na 

unidade e na contradição entre a objetividade e a subjetividade. Na interação dos seres 

humanos entre si, no mundo e com o mundo, a natureza é transformada. O homem a produz e 

ao mesmo tempo é produzido por sua própria ação no mundo, pois, começa a interagir 

socialmente com os objetos da sua produção e com os fins que estabelece no processo de 

criação dos mesmos.  Eis o singular movimento construtor da história que se edifica com base 

em um processo prático no curso do qual o humano se distingue do não-humano. Certamente, 

“A práxis não é uma determinação exterior do homem: uma máquina ou um animal não têm 

medo da morte, não sentem angústia diante do nada, nem alegria diante da beleza” (KOSIK, 

1976, p.p. 202-203). 

As considerações anteriores permitem inferir que o processo histórico de construção 

da realidade humana tem suporte na dialética, compreendida como uma forma de 

conhecimento que esclarece como a práxis humana se realiza, ou seja, é um modo de explicar 

a relação do homem com a natureza e com os fenômenos sociais que envolvem a realidade.   

O pensamento dialético não se conforma com o que está posto à primeira vista, por isso 

encara o desafio de compreender os fenômenos para além do aparente, do imediato.  

Na caminhada em busca da essência das coisas, a dialética se empenha na destruição 

da pseudoconcreticidade, em que subsiste o caráter prático-utilitário no modo do homem 

relacionar-se com o mundo. Prevalece aí a “atitude primordial e imediata do homem em face 

da realidade,” em que ele não consegue ultrapassar a dimensão evidente da vida cotidiana. 
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Num primeiro contato com o fenômeno, o homem não atinge ainda a “compreensão das 

coisas e da realidade.” Desse modo,   

o mundo da pseudoconcreticidade é um claro-escuro de verdade e engano. O seu 
elemento próprio é o duplo sentido. O fenômeno indica a essência e, ao mesmo 
tempo, a esconde. O fenômeno indica algo que não é ele mesmo e vive apenas 
graças ao seu contrário (KOSIK, 1976, p.p. 09-11). 

A lógica dialética explica ainda que a relação entre os conceitos se fundamenta no 

princípio da contradição. Assim, sujeito e objeto, produto e produtor, essência e aparência, 

fenômeno e realidade, enfim, teoria e prática, entre outros conceitos, contêm em seu interior 

“forças opostas tendendo simultaneamente à unidade e a oposição. É o que se chama de 

contradição, que é universal, inerente a todas as coisas materiais e espirituais. A contradição é 

a essência ou a lei fundamental da dialética” (GADOTTI, 2004, p. 105). 

Compreendendo o princípio da contradição como motor da práxis humana, Vazquez 

(2007) discorre sobre a teoria e a prática e ratifica que elas mantém entre si uma relação de 

unidade na diversidade. A reflexão enunciada admite que, embora teoria e prática estejam em 

posição de influência recíproca, uma não pode ser confundida com a outra. Por isso, a teoria 

tem as suas singularidades. E assim também funciona com a prática. Isso não é uma 

orientação que conduz a pensar tais termos separadamente. Pelo contrário, na concepção 

dialética a fragmentação entre ambas não existe, pois, é impossível separar o que em si é 

inseparável. 

A compreensão da unidade entre a teoria e a prática dificilmente seria percebida sem 

a pertença dos sujeitos ao campo pedagógico e o acesso dos mesmos aos códigos que aí se 

instauram. Daí gera-se a visão de que a proximidade com o campo pedagógico-científico 

tende a promover a construção processual de uma leitura crítico-reflexiva da realidade, 

permitindo a conseqüente superação dos pensamentos cotidianos, habitualmente inscritos nas 

práticas rotineiras dos sujeitos.   

Familiarizado com o cotidiano raramente haverá esforço abstrato do individuo para 

compreender a essência das coisas. Nesse caso, ele estará tão envolvido com as situações do 

dia a dia que dificilmente conseguirá enxergar os significados que envolvem os objetos, 

situações, conceitos e fenômenos do mundo que o rodeiam. 

Compreende-se, pois, que a formação pedagógico-científica chega a ser um 

momento que possibilita aos sujeitos um distanciamento do mundo cotidiano para 

compreendê-lo em sua essência e consequentemente dele se aproximar. O distanciamento do 

cotidiano não significa negá-lo, mas tê-lo como ponto de partida para o alcance da 
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compreensão da realidade. Sendo assim, “a distância é a condição da presença” (FREIRE, 

1987, p. 15). 

Reitera-se que a reflexão sobre a práxis implica necessariamente em uma discussão 

acerca da autonomia que marca a relação entre a atividade teórica e a atividade prática. Nota-

se que cada uma dessas atividades possui características distintas que possibilitam a 

autonomia entre elas, que não é absoluta, mas relativa.  

Nesse sentido, a teoria, concebida como atividade da consciência, “apresenta-se a 

nós como elaboração de fins e produção de conhecimentos em íntima unidade” (VAZQUEZ, 

2007, p. 224). Os fins são propostos a partir de uma atividade cognoscitiva da realidade que 

se vincula também a uma atividade teleológica, por isso o homem tem a capacidade de 

antecipar o futuro a partir do conhecimento de uma realidade existente. A atividade teórica se 

situa, portanto, no âmbito da subjetividade humana, sendo este o principal caráter que a 

distingue da atividade prática, pois, 

seu objeto ou matéria-prima são as sensações ou percepções – isto é, objetos 
psíquicos que só têm uma existência subjetiva – ou os conceitos, teorias, 
representações ou hipóteses que têm uma existência ideal. E as operações que o 
homem leva a cabo para produzir fins ou conhecimentos são operações mentais: 
abstrair, generalizar, deduzir, sintetizar prever (VAZQUEZ, 2007, p.233) 
 

Enquanto isso, a atividade prática se evidencia no trabalho humano propriamente 

dito, sendo real, objetiva ou material. A atividade teórica por si só não é práxis. Só se realiza 

como práxis quando se manifesta objetivamente, ou seja, quando tem implicações na prática. 

Nesse processo, a atividade material é a base para a constituição da forma de ser e pensar do 

homem. 

Essas reflexões permitem entender que é somente na relação de unidade entre a 

teoria e a prática que a práxis se efetiva. Nesse sentido, a práxis é uma atividade teórico-

prática, portanto,  

tem um lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático. Só por um 
processo de abstração podemos separar, isolar um do outro. Da mesma maneira que 
a atividade teórica por si só, não é práxis, tampouco o é uma atividade material do 
indivíduo. (VAZQUEZ, 2007, p. 262) 
 

Por isso a crença na antinomia entre a teoria e a prática, sem analisar o movimento 

dialético que elas mantém entre si e com a prática social mais ampla, 

só ocorre em bases falsas, pois a não-passagem da atividade teórica para a atividade 
prática implica a negação da teoria, do mesmo modo que uma prática esvaziada de 
teoria não ultrapassa a barreira do senso comum “praticista”. Dessa forma, ambas 
caminham juntas, pois é a teoria que esclarece e enriquece a prática e esta dá novas 
significações à teoria. Nessa ótica é descartado o pragmatismo que se vincula tão-
somente à utilidade e que aponta como critério da verdade o êxito da ação prática 
do homem feito indivíduo. (LIMA, 2008, p. 12) 
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Então, como compreender o discurso corrente que repousa no argumento da 

dissociação entre a teoria e a prática?  Vale ressaltar que esse pensamento não subsiste apenas 

num espaço social especifico e muito menos é uma criação dos estudantes e professores de 

uma instituição isolada. Ele se espalha pelas mais diversas áreas, com destaque para o campo 

de formação de professores, tornando-se, de certo modo, um pensamento partilhado por quase 

todos. É um discurso pré-construído e está em toda parte. Pode-se afirmar então, que esse 

pensamento não existe fora de uma construção social e coletiva. Ele reflete um paradigma que 

percebe a educação como um aglomerado de teorias que devem ter uma aplicação prática. 

Portanto, é uma interpretação construída socialmente e faz parte de 

uma cultura construída pela educação escolar, cultura essa que tem uma linguagem 
e um método próprios e uma forma socialmente estabelecida de estruturar o mundo: 
é poderosa, porque histórica, ou seja, acontece de fato, não é virtual nem formal. Na 
verdade as faces, pelas quais é vista a educação, dependem da escolha 
paradigmática. (WACHOWICZ, 2002, p.09) 

 
É possível compreender que o modo positivista de analisar a educação tem relação 

também com a maneira de como é visto o trabalho ao longo da história. Nessa perspectiva, o 

trabalho intelectual se inscreve em oposição ao trabalho manual. Assim este último sofre um 

processo de desqualificação diante do trabalho intelectual que fica reservado a um grupo 

reduzido de pessoas, que passa a assumir posição privilegiada em relação aos demais. Sob 

esta análise verifica-se que “o problema da onipotência da teoria acadêmica está na divisão e 

desqualificação histórica do trabalho, na qual quem trabalha não pensa” (GARCIA e ALVES, 

2002, p.13). 

Isso se reflete diretamente no discurso que rege o processo de educação que se 

desenvolve nos cursos de formação de professores, marcado pela interpretação que vê a teoria 

separada da prática, reproduzindo “a oposição constitutiva da divisão social do trabalho 

científico num dado momento (como a oposição entre professores e investigadores de 

gabinetes de estudos)” (BOURDIEU, 2007a, p.24).  

 

 

3 Habitus cientifico e o discurso sobre a teoria e a prática no campo pedagógico 
 

O habitus é um sistema de esquemas individuais, constituído por disposições 

estruturadas (mundo objetivo) e estruturantes (mundo subjetivo), “adquirido nas e pelas 

experiências práticas (em condições específicas de existência), constantemente orientado para 

funções e agir do cotidiano.” (SETTON, 2002, p.63). Ele existe em relação com o campo que 
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é “o universo no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem 

ou difundem a arte, a literatura ou a ciência” (BOURDIEU, 2004, p.20).  

Nesse ângulo, a formação de professores pode ser compreendida como um processo 

educativo intrínseco ao campo pedagógico. “Não podemos, todavia, confundir a pedagogia ou 

o campo pedagógico, com o pedagogo, o profissional cuja formação é voltada para esse 

campo” (THERRIEN, 2006). O Pedagogo é um dos agentes que aí se movem. 

Nesse campo a estrutura das interações objetivas entre os agentes estão demarcadas 

por relações de forças e de lutas (BOURDIEU, 2004, p.p. 22-23). Essas relações se 

estabelecem internamente e externamente, já que o campo pedagógico possui leis especificas 

de funcionamento, mas também está submetido a leis sociais mais amplas. Os sujeitos que 

fazem parte desse campo podem ser vistos como agentes do mesmo. A partir dele elaboram e 

manifestam categorias epistemológicas sobre a realidade circundante. Portanto, suas 

predisposições, escolhas e ações (habitus) estão condicionadas a essa estrutura social (campo) 

da qual fazem parte. Todavia, o habitus não se reduz a uma memória incorporada que orienta 

as ações e escolhas dos indivíduos de forma mecânica e direta. Isso permite, 

pensar o indíviduo portador de uma experiência que o predispõe a construir sua 
própria identidade, a fazer suas próprias escolhas sem obedecer cega e unicamente 
a uma memória incorporada e inconsciente. Trata-se de uma experiência 
incorporada, mas também em construção contínua na forma de um habitus que 
habilita o indivíduo a construir-se processual e relacionalmente com base em 
lógicas práticas de ação ora conscientes, ora inconscientes (SETTON, 2002, p.68) 
 

Uma análise fecunda permite compreender que os modos de ver e explicar a relação 

entre a teoria e a prática fundamenta-se em signos criados pelos próprios agentes do campo 

pedagógico. Frequentemente, no discurso efetuado pelos agentes dos diversos cursos de  

licenciatura sobresssai a idéia de que  nesses há muita teoria e pouca prática. Nesta forma de 

pensar aparece, ainda que implicitamente, a solicitação por menos teoria e por mais prática. É 

como se olhassem para si como agentes da prática, de uma prática que aparece desarticulada 

da teoria. Nessa perspectiva,  

a formação do professor é preferencialmente vista como algo prático. Com isso a 
formação do educador corre sérios riscos. É importante salientar que muitos de nós 
colaboramos com esta visão, quando simplesmente propomos uma inversão de 
ênfase no currículo do professor, defendendo o predomínio da ‘prática’. A questão 
não é aumentar a prática em detrimento da teoria ou vice-versa – o problema 
consiste em adotarmos uma nova forma de produzir conhecimento no interior dos 
cursos de formação do educador. (FREITAS, 2001, p.96) 
 

A defesa do pragmatismo na formação docente se desvincula de um projeto de 

educação inscrito na perspectiva da práxis. Logicamente, ao entender a atividade educativa 

como práxis, reconhece-se que a promoção deste pensamento tem como base principal a 
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incorporação do habitus científico. Partilha-se a idéia de que a interiorização de qualquer 

habitus está intrinsecamente ligada às experiências passadas dos agentes. Essas são vividas 

“em espaços distintos como a família, a escola, o trabalho, os grupos de amigos e/ou a cultura 

de massa” (SETTON, 2002, p.65), sendo base para a constituição de novos habitus e assim 

sucessivamente. A partir dessa análise fica visível a relação entre a concepção de experiência 

e habitus, revelando que, 

uma não vive sem a outra, já que o habitus é a substância da experiência e vice-
versa. E é exatamente por isso que se acredita que habitus e experiência sejam duas 
noções fundamentais aos estudos sobre o lugar da teoria e da prática na formação e 
atuação docentes. (SILVA, 2005, p.p. 157-158) 
 

Geralmente é no âmbito das universidades que os professores iniciam um processo 

de incorporação de conhecimentos que se diferenciam daqueles acumulados em suas 

experiências cotidianas. Pode-se afirmar então que a universidade, de certo modo, configura-

se como espaço privilegiado em que, normalmente se efetiva a “fase inicial de acumulação de 

capital científico”. (BOURDIEU, 2004, p.36), promovendo a internalização do habitus 

científico. Este tem relação com a caminhada do individuo no interior do campo cientifico. É 

constituído e vem se constituindo por meio das experiências sociais como um todo e, 

particularmente de pesquisas, vividas ao longo de uma trajetória formativa. Refere-se ainda ao 

modo próprio de entender e desenvolver a pesquisa. É compreendido como um 

 
sistema de esquemas gerador de percepção, apreciação e ação, produto de um modo 
específico de ação pedagógica que tornam possíveis a escolha de objetos de 
pesquisa, a forma de solucionar problemas e a avaliação das soluções, compatíveis 
com os bens simbólicos e os consumidores desses bens. (MEDEIROS, 2007, p.05) 
 

Os que detêm maior peso de capital científico e que estão inseridos em campos de 

reconhecido prestígio científico são geralmente os dominantes nesse jogo de forças. Assim, os 

“pesquisadores ou as pesquisas dominantes definem o que é, num dado momento do tempo, o 

conjunto de objetos importantes, isto é, o conjunto das questões que importam para os 

pesquisadores, sobre as quais eles vão concentrar seus esforços”.  (BOURDIEU, 2004, p.25) 

Transcorre então que, no campo científico prevalece a luta pela “autoridade 

científica”, que se reflete em relações de violência simbólica. Nesse jogo de forças há 

dominados e dominantes. Estes últimos determinam os pontos de vista e “conseguem impor 

uma definição da ciência segundo a qual a realização mais perfeita consiste em ter, ser e fazer 

aquilo que eles têm, são e fazem” (BOURDIEU, 1994, p. 128). Sob esta ótica fica claro que o 

campo se fundamenta com base em relações de poder, o que significa 

afirmar que ele se estrutura a partir da distribuição desigual de um quantum social 
que determina a posição que um agente específico ocupa em seu seio. A estrutura 
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do campo pode ser apreendida tomando-se como referência dois pólos opostos: o 
dos dominantes e o dos dominados. Os agentes que ocupam o primeiro pólo são 
justamente aqueles que possuem um máximo de capital social; em contrapartida, 
àqueles que se situam no pólo dominado se definem pela ausência ou pela raridade 
do capital social específico que determina o espaço em questão (ORTIZ, 1994, 
p.21). 
 

Nesse campo de lutas, os novos agentes se lançam e vão de tempos em tempos 

incorporando o habitus científico. É uma realidade que pode ser constatada no grupo de 

professores e estudantes, portadores ou requerentes desse habitus. Mesmo sob condições 

adversas, eles se engajam nas construções de pesquisas científicas e vêm ao longo de sua 

trajetória buscando acumular capital científico, através da participação ativa nos mais diversos 

eventos de cunho científico, entre colóquios, reuniões, palestras, seminários e outros. 

Certamente, esses agentes estão gradativamente investindo em um trabalho difícil de 

acumulação de um capital cultural específico, o científico.  

Confirma-se que para os professores e alunos que têm a oportunidade de assumir o 

trabalho de pesquisar como parte essencial da sua formação, a maneira de interpretar a 

realidade possui um caráter distintivo, já que passa a ter suporte em conceitos e visões 

próprias do campo científico. Esse aspecto distintivo no modo de ler a realidade é expresso 

pela linguagem, enquanto principal instrumento humano de interação com os outros e com o 

mundo. Sob esse ponto de vista e entendendo o ser humano como constituído pela capacidade 

da linguagem, depreende-se que 

as diferenças nas práticas, nos bens possuídos, nas opiniões expressas tornam-se 
diferenças simbólicas e constituem uma verdadeira linguagem. As diferenças 
associadas a posições diferentes, isto é, os bens, as práticas e, sobretudo as 
maneiras, funcionam como as diferenças constitutivas de sistemas simbólicos, 
como o conjunto de fonemas de uma língua ou conjunto de traços distintivos e  
separações diferenciais constitutivas de um sistema mítico, isto é, como signos 
distintivos (BOURDIEU, 2007b, p.22). 
 

Em suma, a fala como manifestação da língua é portadora de uma natureza social. 

Obviamente, mantém uma relação de unidade com as condições objetivas, estando 

intrinsecamente ligada ao espaço social mais amplo. Parte-se do pressuposto de que as falas 

dos agentes ativos em situações de pesquisa científica tendem a ser orientadas por um corpo 

de conceitos que se distancia da visão partilhada por todos, das pré-noções ou das pré-

construções. Logo, entende-se que a interação com determinadas situações sociais afeta a 

comunicação. Por isso a palavra e os significados atribuídos por quem a enuncia é também 

um indicador de mudanças e reflete o contexto social e as experiências vividas pelos agentes 

da comunicação. (BAKHTIN, 1997) 
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Nesta ótica, se não há práticas de pesquisa e exposições constantes e repetidas a 

atividades desta natureza, dificilmente ocorrerá a interiorização do habitus científico que 

permite a incorporação de um bem cultural denominado capital científico. Esse capital se 

manifesta em disposições incorporadas que, geralmente, provocam um olhar reflexivo e 

rigoroso do indivíduo sobre a realidade. Nesse processo de internalizações de significações, 

não se pode perder de vista que os agentes sociais agem ativamente sobre o contexto em que 

estão inseridos.  

A lógica que vem sendo construída até o momento vem permitindo a leitura de que 

pensar a separação ou a não separação entre a teoria e a prática é um verdadeiro movimento 

ideológico e  

tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 
mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe 
ideologia [...] Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da 
realidade, mas também um fragmento material dessa realidade. Um signo é um 
fenômeno do mundo exterior. (BAKTHIN, 1997, pp. 31-33) 
 

Vale reiterar que a prática da pesquisa no âmbito dos cursos de formação docente 

resulta na internalização de um habitus científico, como “sinal incorporado de uma trajetória 

social” (BOURDIEU, 1994, p.45). Nesta dinâmica, as disposições adquiridas influenciam as 

tomadas de posição desses indivíduos, orientando sua forma de pensar e suas ações. Em 

pesquisa realizada com Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro- UERJ, Silva 

(1998) corrobora essa proposição ao explicitar que 

 
há diferenças significativas entre as representações dos professores-pesquisadores e 
aquelas emanadas dos docentes que não estão envolvidos em trabalhos de pesquisa. 
Em outros termos, os professores-pesquisadores, tendo incorporado certas 
disposições ao longo de seu percurso de pesquisa (habitus científico), teriam 
percepções diferentes daquelas manifestadas pelos seus colegas, que não 
interiorizaram aquele habitus.  
 

 Admite-se, pois, que as vozes acerca da relação entre o campo teórico e o prático 

são construídas socialmente. Entretanto, o que muda é o modo como cada sujeito 

individualmente ou institucionalmente compreende esse pensamento. Nesse prisma, postula-

se a idéia de que o habitus mantém uma intima relação com a experiência social preliminar 

dos sujeitos. Por outro lado, habitus não é propriamente experiência. E vice-versa. Em seus 

princípios de composição se encontram as disposições, compreendidas como preceitos, 

valores, concepções, atitudes e práticas geradas a partir de experiências anteriores dos sujeitos 

em ação. O habitus é, portanto, o substrato da experiência. A perspectiva de habitus, inerente 

à praxiologia, fundamenta a compreensão de que há “uma correspondência entre as práticas 

individuais e as condições sociais de existência” (SETTON, 2002, p.62.)  
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Com base no que foi exposto até o momento fica evidenciado que um dos caminhos 

que favorece o entendimento da formação e da prática docente como práxis, está perpassado 

por uma proposta que se assenta na busca pela incorporação do habitus científico por parte 

dos agentes do campo pedagógico, aproximando-os de um pensar dialético da realidade. 

Pensar dialeticamente é, antes de qualquer coisa, lançar um olhar reflexivo e 

epistemologicamente rigoroso sobre o mundo e seus fenômenos, por meio de um trabalho 

difícil e demorado que exige tempo. Tempo que não é rei, que não é absoluto, mas que exerce 

um poder transformador na maneira de se olhar as “velhas formas de pensar e de viver”.  

 

4 Algumas considerações de caráter não conclusivas 

 

Ao vir ao mundo, o indivíduo já começa a se formar. Numa metamorfose sem fim, 

vai se transformando em gente, vai se humanizando. Tal feito não se constrói fora das 

interações e relações sociais. É na troca com os outros que se aprende. É nessa troca que se 

ensina. É nessa troca que os indivíduos se humanizam. Então, para aprender e ensinar basta 

ser gente. Na convivência com outras gentes, as pessoas se formam e se reformam, criam o 

mundo, interiorizam-no e ao mesmo tempo exteriorizam-no. E assim, o homem faz o mundo, 

estar no mundo e contém em si esse mesmo mundo. Como pensá-lo fora desse mundo social 

que ele fez e faz, e onde ele se fez e se refaz? No próprio pensamento que os seres humanos 

emitem acerca de qualquer objeto, fenômeno ou conceito se inscreve traços marcantes do 

campo social em que eles estão inseridos.  

Vale ressaltar ainda que em qualquer campo social, não há uma única forma de 

explicar um dado objeto ou fenômeno da realidade. No caso específico do discurso acerca da 

teoria e da prática no campo pedagógico, destaca-se ao longo desse trabalho o modo histórico 

positivista de ver essa relação. É possível ver claramente que no interior do campo 

pedagógico vem se travando uma luta histórica dos sujeitos, tendo em vista a superação desse 

pensar positivista, tentando substituí-lo por posturas que se fundamentem em um modo de ler 

a teoria e a prática assentado na concepção critico-dialética da educação. Aproximam-se desse 

pensar, frequentemente, a partir da permanente internalização do habitus científico, capital 

cultural incorporado, advindo da sua caminhada no campo cientifico. Aí entram em contato 

com reflexões e discussões das mais variadas matizes que os ajudam a ter uma compreensão 

mais epistemológica de muitas questões do campo educacional, não deixando de fora as que 

se relacionam ao debate acerca da teoria e da prática.  
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Enfim, o que se leu nos escritos antecedentes têm como sustentáculo a idéia de que 

há uma relação dialética entre o processo de incorporação do habitus cientifico e o modo de 

se compreender a teoria e a prática no campo pedagógico fundamentada na práxis. 

Reconhecemos enfim que no campo da educação, pensar a teoria e a prática nunca 

foi fácil. Por isso, incontestavelmente, com este estudo ainda não se esgotaram os dilemas 

teórico-práticos que se sobressaem no âmbito desse debate. Também esta nunca foi a 

pretensão desse trabalho e, imagino, que de nenhum outro estudo que se toma como dialético. 

Sabendo que a realidade é uma totalidade inserida num movimento circular e sem fim, seria 

incoerência esperar o fechamento de um ciclo que desde os tempos mais remotos sempre 

inquietou os mais diversos tipos de pensadores da humanidade. E com certeza, continuará 

desafiando os pensadores dos tempos atuais e os que surgirão nos novos tempos. 

A investigação sinaliza ainda para a idéia de que o tempo de experiência em um 

determinado campo pode ser um elemento valioso no processo de incorporação do habitus ou 

disposições norteadoras da compreensão da realidade como práxis. Sabe-se que tudo isso só é 

possível porque a partir do campo social se constroem idéias sobre o mundo. Idéias que a esse 

mesmo mundo retornam, tendo em vista a sua transformação em algo sempre melhor. Isso 

não é permitido as “pedras”, nem as “plantas”, mas somente aos seres humanos que fazendo 

versos e reversos nomeiam as coisas do mundo, pois são antes de tudo, seres da práxis. 
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