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RESUMO
Este trabalho buscou fazer uma
anälise da relacâo entre teoria e
pratica a fim de mostar a
possibilidade e necessidade de
sua articulacao e integracao.
Primeiro, foi feita uma breve
analise do tema da pratica a
partir da perspectiva
fenomenolOgica. Depois, foi
discutido o problema da teoria
como uma forma de
distanciamento e/ou
aproximacao da pratica sob a
&Ica fenomenolOgicohermenéutica de Bengtsson e
Schwab e sob a perspectiva das
abordagens positivista,
interpretativa e critica
apresentadas por Carr e
Kemmis. Por ultimo, tratou-se
das possiveis formas de
aproximacâo da teoria a pratica
nas propostas de Bengtsson,
Schwab e Carr e Kemmis.
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ABSTRACT
This paper tried to make an
analysis of the relation between
theory and practice in order to
show the possibility and need of
their articulation and integration.
First, we made a brief analysis
of practice from the
phenomenological perspective.
Then, we discussed the problem
of theory as a form of
distanciation and/or
approximation of practice from
the phenomenologicalhermeneutical approach of
Bengtsson and Schwab and from
the perspective of the positivist,
interpretive and critical
approaches presented by Carr
and Kemmis. Finally, we
presented the possible forms of
approximation of theory to
practice in the guidelines and
proposals of Bengtsson, Schwab
and Carr e Kemmis.
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Introducao
crescente interesse
pela pesquisa como
instrumento de consolidacaoe alavancamento do progresso cientifico e tecnolOgico tern
levado paises desenvolvidos e em desenvolvimento a investirem cada vezmais em cienciae tecnologia
e a buscarem o maxim° de retorno deste
investimento. Nesta perspectiva, a aplicacao e utilizacao pratica dos conhecimentos produzidos passa a ser urn elo
importante nesta cadeia de investimento, nem sempre porem buscada, assegurada e bem resolvida tanto tedrica como
praticamente. 0 custo do investimento
em pesquisa, especialmente pelos 'Daises em desenvolvimento, precisa
retomar com o maxim° de beneficio para
a sociedade que penosamente o financia.
Urn dos instrumentos para assegurar o maxim° de beneficio dos investimentos na pesquisa esta na reso I ucao do
prdprio di lema da relacao entre teoria e
pratica, ou numa perspectiva mais restrita e concreta, entre pesquisa e aplicacao
do conhecimento.
A questa° da natureza do conhecimento pratico, do conhecimento tedrico
e de suas relaceles e de suma importancia
(Schwab, 1971a). TeOricos e praticos
precisam criarmetodologias e instrumentos eficazes para consolidar esta interrelacao possivel e necessaria. No entanto, o que tem ocorrido corn ma is
frequencia, tem sido sua mdtua ignorancia, quando nao o reciproco desprezo.

MotrIvii6icia
0 problema da teoria e da pratica
tem uma longa histdria na tradicao do
pensamento ocidental. Plata°, um dos
pioneiros nesta discussao, afirma que os
niveis mais tedricos sac) os mais praticos.
Ou seja, ohomem que alcancou o topo da
Linha Dividida, aquele que emergiu da
caverna e olha direto para o sol, é o mais
competente para retornar a caverna e
ensinar e governar. NJ entanto, esta
volta a caverna, esta descida da Linha
Dividida ou dialetica descendente, é urn
processo de dificil concretizacao. "Agora imagina o que aconteceria se ele voltasse a tomar o seu antigo assento na
Caverna. Ao deixar repentinamente a luz
do sol, seus olhos ficariam cegos" (ReVII, 516). Corn isto Plata() quer
dizer que ha necessidade de urn ajustamento especial das ideias abstratas aos
problemas das situacOes materials e concretas.
Aristdteles, discipulo de Plata°,
considera que a pesquisa cientifica procura descobrir e formular as regu laridades caracteristicas de uma categoria de
coisas semelhantes. Para isto, abstrai-se
urn caso geral ou ideal a partir das variabilidades indicadas pelas numerosas instancias particulares. 0 conhecimento
resultante aplica-se apenas de modo
aproximado a qualquer caso particular.
Para a analise e solucao do problema
especifico, ha necessidade de urn tipo
especial de competencia pratica que comeca onde terminal conhecimento tedrico, a fim de permitir um julgamento
correto do caso individual. Aristdteles
deu o nome de sabedoria pratica a esta
competencia ampliada para real izar este
julgamento. Ele a considerou uma cornpetenc ia que se adquire a partir da expe-

Dezembro, 1995

riência, sendo dificil de ser formulada ou
ensinada. A visão de que a sabedoria
pratica ndo pode ser ensinada 6 de certo
modo re foreada pe la pratica quase
imemorial do aprendizado e internado
para se ensinar a pratica de algum trabaIho ou profissdo.
A variante Bacon iana da Linha
Dividida de Platão coloca sob nova luz a
questdo da teoria e da pratica (Bacon,
1973). Bacon estabelece uma pirâmide de
ciencias teOricas. Na sua base ampla
coloca a "histaria natural" que a urn
catalogo e descried() da variedade de
coisas a serem vistas no mundo. A ciéncia intermediaria, a fisica, preocupa-se
corn o estudo das causas e efeitos fisicos
imediatos das coisas. A dada situada
no apice deste trio 6 a metafisica que
procura descobrir a natureza inti ma das
coisas. 0 conhecimento metafisico neste sentido corresponderia as teorias mais
abrangentes e econOmicas da ciencia
moderna.
Segundo Bacon, o mais [Ode° dos
conhecimentos teOricos e ao mesmo tempo o de maior significado pratico. Ele
1 ibera o poder do homem, ampliando seu
campo de 1 iberdade e possibilidade de
trabalhos teOricos e aplicacOes praticas.
Enquanto a fisica conduz o homem por
caminhos estreitos e restritos, o conhecimento mais geral abre-Ihe a possibil
dade de man ipular a natureza numa variedade de formas. Ou seja, enquanto o
conhecimento especifico e limitado restringe a pratica humana, o conhecimento
tedrico abre-se a amplas aplicaebes praticas.
Bacon, na esteira de Plata°, considera que os niveis mais elevados de
conhecimento teOrico sdo as fontes da

pratica mais efetiva, independentemente
da aquisiedo dacompeténcia pratica. Para
AristOteles, ao contrario, as competéncias separadas da pratica e da teoria reinam
soberanas em seus territOrios. Assim, a
politica, a principal ciacia pratica, a chamada de ciéncia arquitetOnica no volume
devotado a discussdo da politica. No
volume dedicado as ciencias teOricas
(Fisica, Metafisica), AristOteles afi ►ma
que uma ou outra destas ciencias 6 a
suprema. "Evidentemente, então, ha tres
tipos de ciencias tearicas - a fisica, a
matematica e a teologia. A classe das
ciencias tearicas e a melhor, e dentre
estas, a Ultima citada e a melhor, pois
ela trata do aspecto mais profundo das
coisas existences" (AristOteles,
Metafisica, Livro 11, 1064b).
Uma terceira relaedo entre teoria e
pratica pode ainda ser considerada quando se analisa o desenvolvimento da cidncia moderna. Neste caso, a pratica (predied() e controle) torna-se o &lie° teste
de validade de uma construed() tarrica.
Ao teste da pratica, muitas teorias sucumbiram ao longo da histOria da ciéncia.
Por outro lado, cabe sal ientar o carater
pragmatico-dialdtico da relacdo teoriapratica. Embora diferentes entre si, elas
se interpenetram e interagem de tal modo
que sdo interdependentes. Assim, a prdtica (necessidades organ icas) instiga a
pesquisa que pode tornar-se teOrica. Por
outro lado, os resultados da pesquisa
teOrica levam a modificae8es do organismo e do ambiente humano. A cidncia
aparece como a codificacdo e produto da
acumulaedo de know-how pratico. Ela
gera a tecnologia que passa a alterar
nossas vidas e a face do planeta, criando
novos problemas. Estes, por seu turno,
requerem novos conhecimentos prati-

MoIrlvlcia
cos que Ievardo a novas pesquisas te6ricas e a novos avancos da ciencia
(Dewey, 1944).
Ao lado destas visOes mais classicas das relacOes entre teoria e pratica, ha
ainda a visão radicalmente empirista de
que o conhecimento cientifico deveria
limitar-se ao relato dos fenOmenos e,
neste caso, os conhecimentos teOrico e
pratico se identificam. Existe tambern a
visdo positivista segundo a qual o conhecimento teOrico é a 6nica fonte da
pratica ilustrada que precisara de habil idades ou regras especiais para sua aplicacao (engenharia).
A discussão das relacks entre
teoria e pratica tem sido tambem uma
preocupacao de muitos pesquisadores
atuais. Hoje mais do que no passado,
esta questdo 6 importante porque o investimento em ciencia tende a crescer
cada vez mais em todos os paises que
buscam exercer lideranca no mundo contempordneo. A expectativa de eficacia
deste investimento passara a ser cobrada corn crescente rigor pelos
governantes. Dai justificar-se a preocupacão dos prOprios pesquisadores com
os efeitos praticos e sociais de suas
teorias. Buscando aprofundar um pouco
mais o entendimento desta questão, discutiremos(i)otemadapratica,(ii)ateoria
como forma de distanciamento da pratica
e (iii) a aproximacdo da teoria a pratica.

A Pratica
A atitude natural do homem e voltar-se para o mundo, para as coisas e
eventos no seu contexto imediato de
espaco e tempo. Na posicão de especta-

dor e agente, sua atencao concentra-se
no que esta vendo ou fazendo e nao em
si mesmo. Quando nos concentramos em
alguma coisa ou quando observamos
algo, quase nao tomamos consciencia de
nos mesmos. A prOpria visao nao é vista,
antes é o ponto cego da visão. Como
observa Bengtsson (1993, p. 206), parafraseando Merleau-Ponty (1964), "e o

invisivel que Ionia possivel o visiver.
A mesma analogia se aplica ao fazer. Quando se esta fazendo algo, geralmente nao se tem consciencia da prOpria
acdo. Quando algu6m esta falando, esta
concentrado no que esta falando. A fala
é a dimensdo tacita do discurso. 0 agente
atua sem prestar atencao as prOprias
aches, tomando mais consciencia dos
resultados de sua acão.
Esta caracteristica humana de se
dirigir para algo diferente de si mesmo
urn dos componentes centrais do conceito fenomenolOgico de intencional idade. Introduzido pri me iro por
Brentano em sua influente obra

Psychologie vom empririschen
Standpunkte corn o objetivo de definir a
psicologia, este conceito foi transformado por Husserl no principio basico da
fenomenologia modernae desenvolvido
em sua obra monumental Logische
Untersuchungen, publicada em dois
volumes em 1900 e 1901.
Imerso em suas prOprias atividades, o homem em sua atitude natural nao
tern distancia de si mesmo nem de sua
pratica.Naexpresao de Heidegger (1988),
o mais pr6ximo é o mais estranho para
nos. Parafraseando a sabedoria evangelica, vemos os defeitos dos outros e nao
percebemos os nossos. Ou seja, corn
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freque'ncia falta-nos o auto-conhecimento. o conhecimento das nossas prOprias
Wes. Isto se verifica porque o homem
ndo tern distdncia de si mesmo. "Sua
atividade não 6 um objeto, mas o sujeito
ativo. A pratica e vivida e nä° a um objeto
de estudo na atitude natural"
(Bengtsson, 1993, p. 206).
Este estado de coisas nao significa, porem, que nossa pratica cotidiana
ou profissional seja desprovida de conhecimento. A pratica, escreve
Heidegger, tido a cega. Ela tem seu proprio tipo de visa() e lido a a-teOrica
(Heidegger, 1988). Aqui se encontra urn
segundo componente central do conceito fenomenolOgico de intencionalidade.
No vere no fazer existe urn conhecimento
tacit() e implicito que da sentido ao mundo e as acides humanas. No caso do fazer,
existe um saber fazer algo, urn know-how
ou conhecimento-habilidade, que e diferente do conhecimento teOrico sobrealgo
ou conhecimento-objeto.
Pelo fato de ndo ser formulado em
palavras para o agente nem para outras
pessoal, o conhecimento pratico e tacit()
e implicito. Ele 6 um conhecimento passivo e espontdneo, uma intenc ional idade
passiva que guia todas as atividades do
homem. Uma habilidade e urn tipo de
atividade que pode ser repetida corn a
mesma precisdo, sem necessidade de ser
refletida ou verbal izada toda vez que
executada.
Uma habilidade e urn modo de fazer
e ver que foi incorporado como conhecimento. Neste conhecimento, corpo e
mente estao perfeitamente integrados e
interdependentes, sabendo o corpo fazer corn exatidao e seguranca o que tem
que fazer. 0 dominio de uma habilidade

confere espontaneidade e completa confianca no seu desempenho. Isto vale
para a performance de um grande esportista, de um grande mOsico ou de urn
grande professor. Sem esta confianca e
espontaneidade nenhuma acao seria
possivel.
A confianca e a repeticdo de urn
determinado modo de agir levam a tornar-se natural este modo de agir e ndo
outro. Para o agente, passa a existir urn
Onico modo de fazer uma certa coisa e
este 6 o seu modo certo. Neste estagio,
a pessoa adquiriu um habit° e um novo
taco de personal idade.
Corn estas reflexOes sobre algumas
caracteristicas da pratica pretendemos
mostrar como ela esta imersa em si mesma. 0 problema agora 6 saber se e como
se pode sair deste encapsulamento.
Estamos condenados a esta clausura
pessoal ou havera caminhos para o autoconhecimento? Atraves da técnica
fenomenolOgica da epoche, 6 possivel
superar este problema (Lauer, 1965).
Bengtsson (1993) traduz esta tecnica no
metodo de distanciamento. Pelo
distanciamento, a atitude natural
suspensa, sendo colocada momentaneamente "entre parenteses", como diria
Husserl. Deste modo, a atencdo pode se
dirigir a pratica e obter conhecimento
sobre, ou conhecimento teOrico sobre o
conhecimento pratico ou know-how.
E importante observar que neste
processo de distanciamento da pratica,
nunca a possivel transcender todas as
praticas e chegar a uma perspectiva teOrica pura de um observador puro. Como
bem observa Bengtsson (1993), "o
distanciamento de uma prcitica e sempre substituido por outro tipo de prätica"(p. 207). Praticas de umaordem infe-
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rior sac, substituidas por praticas de uma
ordem superior, mas se trata sempre de
praticas profundamente enraizadas no
mundo da vida.

A Teoria como Forma
de Distanciamento
da PrRica
O problema da relacao entre teoria
e pratica tern levado mu itos pesquisadores e teOricos a refletirem sobre esta
questa° e a explicitarem sua visa() sobre
diferentes formas de pesquisa visa vis
sua maior ou menor proximidade corn a
pratica e sua forma de relacao corn a
prOpria pratica. Nesta secao, vamos analisar especialmente as contribuicOes de
Bengtsson (1993), Schwab (1980, 1983)e
Carr e Kemmis (1988), todos vinculados
a reflexao sobre este problema no contexto educacional. Outro teOricos, como
Nisbet (1981), Taylor (1981), Richardson
(1994) e Guba (994) tambem apresentam
contribuicOes relevantes para a discussac) deste tema, mas por questao de espaco sera° omitidos neste trabalho. AIguns teOricos discutem a relacao entre
teoria e pratica num contexto mais generico, outros discutem esta relacao no
quadro de referencia mais amplo de confronto de paradigmas de pesquisa na
educacao e nas ciéncias humanas, outros ainda o fazem apenas no ambito da
pratica de pesquisa educacional.

TRES MODOS
DE DISTANCIAMENTO
Bengtsson (1993), na sua analise
da relacao entre teoria e pratica, in icialmente se pergunta por que nos devemos

distanciar de nossa pratica. Sua resposta
preliminar e de que este distanciamento
necessario para alcancarmos fam iliaridade corn nossa pratica. E explicita sua
perspectiva:
"Corn a ajuda do distanciamento
podemos obter conhecimento sobre nossa pratica e isto e importante em pelo menos tre's maneiras. Primeiro, o conhecimento
explicito sobre a prcitica e a condiceio para a possibilidade de
aprendizagem sobre a pratica. Segundo, ele é a condicao para a
possibilidade de urn posicionamento sobre a prcitica. Terceiro, e finalmente, ele e a condiccio para a possibilidade de
ensino nas profissiks präticas".
(Bengtsson, 1993, p. 208).

Bengtsson conclui, entao, que o
conhecimento explicito sobre a pratica
docente possibilita a formacao de professores. 0 mesmo se poderd dizer de
qualquer outra profissao ou pratica profissional.
Urn segundo aspecto levantado
por Bengtsson refere-se aos modos de
introduzir distancia em relacao a pratica
a fim de se estabelecer conhecimento
sobre a pratica. Ele esquematiza três
modos diferentes de se conseguir este
distanciamento: a auto-reflexao, o didlogo e a pesquisa cientifica.
No caso da auto-reflexao, introduzimos distância por nos mesmos. Esta 6
uma distancia na primeira pessoa do singular.
0 homem sempre tem a possibil idade de refletir sobre si mesmo e sua pratica. Mu itos nao a usam mas isto nao nega
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que todos temos esta possibi I idade. Seu
use sistemdtico precisa ser aprendido.
Do contrdrio, so quando o funcionamento natural da vida for interrompido por
alguma razao e que algumas pessoas
despertann para a auto-reflexao. Em geral,
acontecimentos dramdticos ou trdgicos
constituem a escola de auto-reflexao para
muitas pessoas.
Bengtsson reconhece que a reflexao nunca pode ser urn estado normal da
vida do homem. Quando, porem, ele usa
sua potencialidade para refletir sobre si
mesmo, transforma a si mesmo e a suas
atividades em objeto. Ou seja, ele estabelece uma distancia em relacao a si mesmo
e se torna objeto. Por meio desta estrat6gia, pode estabelecer conhecimento sobre si mesmo e sobre suas atividades.
Este tipo de conhecimento obtido chama-se auto-conhecimento.
No caso do didlogo, a distancia
introduzida por uma outra pessoa e, por
isso, Bengtsson (1993) chama-a de
"distanciamento na segunda pessoa"
(p.208).
Ao contrdrio da auto-reflexao, o
didlogo 6 uma parte natural da vida do
homem. Nao so temos a potencialidade
para discutir corn nossos colegas como
o fazemos todo o tempo. Os colegas de
qualquer grupo discutem intimeros assuntos, inclusive questOes profissionais.
Mas para que as discussaes nao fiquem
em conversa fiada, precisam ser organ izadas.
Urn dialog() e sempre uma troca de
experiencia em situacao concreta face a
face entre pelo menos duas pessoas.
Quando a prätica se torna o tema da
discussao, ela a tematizada como objeto.
Deste modo, a prdtica passa a ser expli-

citamente verbal izada. Cada participante
do dialog() tem que expressar suas prOprias experiências para o interlocutor.
Neste processo se tem urn duplo
distanciamento (Bengtsson, 1993).
"Primeiro, fomos forcados a expressar nossas prOprias experi encias. Segundo, ouvimos as experiencias de uma outra pessoa, as
quaffs scio relevantes tambem para
nossa prOpria prätica. Cm distanciamento adicional seria introduzido se as partes envolvidas
tambem fizessem um comentario
nu;tuo de seus relatos" (p. 208).
O conhecimento resultante do didlogo 6 urn conhecimento diferente tanto
do auto-conhecimento como do conhecimento cientifico porque nao pode ser
obtido nem pela auto-reflexao nem pelo
conhecimento cientifico. A este tipo de
conhecimento, Bengtsson da o nome de
`conhecimento de colega' ou partilhado.
No terceiro tipo de conhecimento o conhecimento cientifico -, 6 um estranho que introduz a distdncia em relacao
a prdtica e, entao, neste caso se da urn
distanciamento na terceira pessoa.
O conhecimento cientifico e diferente da auto-reflexao e do didlogo porque a uma prdtica que, por diferentes
razOes, a restrita a urn pequeno grupo de
cientistas profissionais. Estes exercem,
de modo sistemdtico, sua atividade de
pesquisa da realidade. Mesmo que alguns metodos das ciéncias sociais tenham alguns tracos comuns corn o didlogo, como por exemplo, a entrevista em
profundidade, esta semelhanca o apenas
aparente. "0 cientista social - escreve
Bengtsson (1993) - sempre faz sua pes-
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quisa coma um estranho, como urn observador. Uma entrevista nunca e um
dicilogo" (p. 209). 0 cientista esta apenas interessado em obter o max imo de
informacao possivel do seu entrevistado. Ele nao revela sua prOpria experiencia, nem faz comentarios sobre o relato
do entrevistado, a nao para obter mais e
mais acurada informacao. A relacao
unilateral. Portanto, no caso da pesquisa
cientifica, cid-se um distanciamento diferenciado.
A ciencia torna a pratica objeto de
estudo. Como estranho, o cientista introduz urn segundo tipo de distancia em
relacao a pratica. Alem disso, ao tornar
pUblica a pratica, a ciéncia consegue
realizar uma segunda forma de
distanciamento. "A prcitica e traduzida
em palavras, materializada em textos e
publicada em revistas e livros"
(Bengtsson, 1993, p.209).
0 conhecimento cientifico e sempre caracterizado por sua natureza sistematica. Seu carater geral, no sentido de
que esta lidando com muitas pessoas, e
sua objetividade, no sentido de que é
acessivel a muitas pessoas, tornam este
tipo de conhecimento da pratica no que
se pode chamar de "conhecimento obj etivo".

Valor Pritico
da Pesquisa PrAtica
Diante da critica bastante generalizada de que as pesquisas sao demasiado teen-leas, muito gerais e nao ajudam a
resolver os problemas das situagOes
concretas, Joseph Schwab propels-se a
"recalibrar a pesquisa educacional"

(Schubert, 1980, p. 17) para torna-la instrumental as necessidades da pratica
educacional. Ja antes de Schwab, Spencer
(1860) se havia colocado a questao: "Que
conhecimento é de mais valia para o
aprimoramento da prciticc educacional?"
Esta indagacao de Spencer e o
desafio de Schwab sugerem que o debate sobre a orientacao mais valiosa para a
pesquisa educacional é, em sua raiz, de
natureza epistemolOgica. Ele versa sobre
a natureza e a funcao do conhecimento e
da pesquisa educacional. A discussao
neste caso vai alem da traditional distincao entre pesquisa basica e pesquisa
aplicada para indicar que as questOes
sobre os conhecimentos que melhor servem a pratica tern a ver corn pressuposicOes paradigmaticas (Kuhn, 1970). Neste aspecto, uma das importantes contribuicOes de Schwabe sua caracterizacao
de duas orientacOes fundamentais para
a pesquisa educacional. A diferenca entre
estas orientacOes nao é simplesmente
metodolOgica mas paradigmatica, e se
centra nas pressuposicOes epistemo1Ogicas que estao subjacentes a dois modos de se relacionar com o mundo e de
gerar conhecimento sobre ele.
No artigo 0 prAtico: Uma linguagem para o Curricula Schwab (1969 e
1970) adverte que os pesquisadores devem parar corn suas buscas de explanacOes globais e padraes gerais atraves da
pesquisa teOrica, e envolver-se corn a
solucao de problemas especificos por
meio da pesquisa prAtica. Os praticos
poderao ser apoiados adequadamente
pela reorientacao da pesquisa educacional no paradigma "teoretico" para o
paradigma pratico. Schwab del ineia en-
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tdo quatro conjuntos de pressuposicOes
que contrastam o paradigma teordtico de
pesquisa que domina a pesquisa educational e as ciOncias sociais corn o
paradigma prdtico, que prop& como remedio ao estado moribundo da teoria
curricular. Ao fazer suas comparacOes,
Schwab utiliza os quatro tipos de
causacdo de AristOteles: a formal ou
fonte do problema, a eficiente ou m6todo
de pesquisa, a material ou conteOdo
buscado pela pesquisa e a final ou fim da
pesquisa. Em cada uma destas causas,
Schwab procura demonstrar o papel central que professores e alunos devem exercer para que a pesquisa em curriculo se
tome prAtica.
A fonte de problema (causa formal)
do paradigma teor6tico estd na mente do
pesquisador que apenas abstrai caracteristicas selecionadas de instancias do
mundo real, ndo tendo assim referente
direto no contexto da pratica efetiva. 0
paradigma prätico, ao contrdrio, rejeita a
nocdo de que os problemas possam ser
processados na mente como
general izaccOes. Sustenta, ao inv6s, que
a fonte de problema deve ser a prOpria
situacdo concreta na qual algum tipo de
desequilibrio 6 experienciado pelas pessoas diretamente envolvidas e ndo a
percepcdo de urn observador distanciado. Professores e alunos, e nä° visitantes fortuitos, sac) os agentes mais envolvidos na transacdo educational.
No metodo de pesquisa (causa eficiente) encontra-se a diferenca mais
marcante entre o paradigma teoretico e o
paradigma pratico. 0 mdtodo de pesquisa teOrica 6 urn hibrido de inducdo distanciada e deducao hipotética. 0 pesquisador deste paradigma parte da suposi-

cdo de que os problemas podem ser
conceptualizados pela observacdo objetiva distanciada e pela categorizacao racional. 0 paradigma prdtico, ao contrario, considera a interacao corn o dominio
problemdtico como uma base necessaria
para a pesquisa. A pesquisa prdtica ocorre na del iberacdo interativa entre pesquisador e situacdo problemdtica. Concordando corn Polanyi (1964), o pesquisador prdtico rejeita a observacdo distanciada do pesquisador teOrico e valoriza o
envolvimento e a experiéncia como necessdrios ao conhecimento. Como comenta Schubert (1989), ndo se trata da
interacdo de urn visitante ou de urn guia
turistico, mas da convivéncia no ambiente onde se vai pesquisar.
0 conteirdo ou forma de conhecimento (causa material) buscado pelo
pesquisador teOrico sdo leis ou
generalizaczacOes derivadas de ininneras instancias de uma determinada classe de fenOmeno. 0 pesquisador teOrico
tenta descobrir leis ou universais que
expliquem e predigam uma atividade ou
comportamento. 0 pesquisador pratico,
ao contrdrio, considera que tal tipo de
pesquisa ndo capta a dimensdo
idiossincratica das situacOes humanas.
Para o pesquisador do paradigma pratico, as situacOes ndo podem ser tratadas
em massa, ou seja, o conhecimento generalizado fornece pouca ajudana compreensdo de problemas humanos especificos. A busca de leis ou universais, na
Otica do pesquisador pratico, obscurece
as qualidades (micas das situacOes especificas. E, ao contrArio, a interacdo corn
a situacdo permite que o pesquisador
prdtico crie insights sobre sua experiéncia. A profundidade da experiOncia 6 a

Moirivhcia
fonte de insight que, em determinados
casos, poderd representar a generalizacdo que realiza a totalidade no singular,
o macrocosmo no m icrocosmo. Em suma,
o pesquisador pratico busca informacdo
que clarifique situagetes problemdticas
especificas. No contexto da sala de aula,
ninguem tern major profundidade de experiencia no curriculo vivido do que professores e alunos.
O fim da pesquisa (causa final) para
o pesquisador teOrico é a criaedo de
conhecimento por si mesmo. Este conhecimento tern uma utilidade potencial que
poderd ser explorada no futuro, mas seu
objetivo imediato é a simples publicacdo
que ate poderd ser esquecida nas prateleiras das bibliotecas. 0 objetivo da pesquisa prdtica e a decisdo e a acdo, mas
ndo corn cardter meramente instrumental. Decisdo e acdo devem ser desenvolvidas como contribuiedo para o bem
pessoal e pirblico e devem ser defensdveis, comocontribuiedo para a moral idade
e para a justica. Tambern aqui, ninguem
melhor do que professores e alunos que
experienciam a situacão de sala de aula
para investigar profundamente a fim de
descobrir o que é valioso para eles para
aprender, fazer etornar-se. Em suma, n'0
prdtico I os usos da pesquisa cientifica
centram-se em situacks reais, buscam
insights situacionalmente especificos e
descobrem fins que dao significado,
abrem possibilidades e informam a decisão e a acdo.
No artigo 0 prdtico: Arte do
Ecletico, Schwab (1971b) responde as
criticas a seu 0 prAtico 1, acusado de
anti-te6rico e favordvel a pesquisa pelo
simples recurs° ao ensaio e en-o. Schwab
ndo renegou a sua defesa da educacdo
liberal quando escreveu sobre pesquisa

pratica. Pelo contrdrio, partiu da suposieft° de que a pesquisa pratica deve ser
realizada pelos que tern sOlida base nas
grandes teorias e ideias que constituem
o substrato da heranca intelectual. Esta
heranca pode ser usada atraves de tits
artes ecleticas (Schubert, 1989). A primeira consiste em adequar as teorias do
campo das disciplinas e areas de estudo
aos interesses e necessidades
situacionais especificos. Esta primeira
arte torna-se urn retorno ao reperthrio
dos classicos que tornam possivel a
educaedo liberal. Nesta volta o estudante encontra ideias que falam diretamente
a sua situacao.
A segunda arte ecletica é necessdria quando o conhecimento existente
parece ndo se adequar as necessidades
situacionais. Assim, ela consiste em
modificar, combinar, adaptar e ajustar o
conhecimento existente as situagOes
especificas, tornando os envolvidos em
ativos reconstrutores do conhecimento
ao combind-lo e ajustd-lo para atender as
suas necessidades e interesses.
A terceira arte ecletica a necessdria
porque ha muitos dilemas experienciados
que nä() estdo contemplados pelo conhecimento existente, por alguma teoria
ou perspectiva geral. Assim, é fundamental que o principal ator nas situacbes, atraves da inverted() imaginativa,
se envolva na geraedo antecipadora de
alternativas. Como os envolvidos tomam consciéncia de que todas as solue6es ndo se encontram no repertOrio da
educacdo liberal, precisam tornar-se criadores de conhecimento e mesmo
contribuidores para o repertOrio de educacdo liberal. Em sintese. O preitico 2
revela o que professores e alunos devem
fazer.
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No artigo 0 prdtico: Traducao
para Curriculo, Schwab ( I 973) escreve
que curriculo 6 pesquisa, ou o estudo da
experidncia vivida da vida em sala de
aula. Isto inclui o estudo das interacOes
entre todos os aspectos que tornam a
sala de aula um lugar de encontro e criam
e recriam o curriculo experienciado. Isto
inclui o estudo dos professores, alunos,
conteAdo e ambiente da cultura onde a
escola existe (Prtitico 3).
Os professores e os alunos vivem
o curriculo e refletem sobre seu signi ficado e valor, tornando o curriculo autoconsciente. Os problemas para pesquisa
emergem do dialog° dentro das vidas de
professores e alunos que reflex ivamente
usam o conteAdo para facilitar o insight,
o sign ificado e a acao moralmente defensave' no contexto pessoal e pOblico.
Num quarto artigo, Schwab ilustra
como se pode real izar concretamente a
pesquisa prAtica sobre curriculo. Este
aspecto sera explicitado na terceira parte
deste trabalho. Ate aqui fica evidente
que, na realidade, Schwab del ineou dois
paradigmas de pesquisa em educacao. 0
primeiro, fundado nos pressupostos
epistemolOgicos do positivismo, busca
o distanciamento objetivo e neutro diante da realidade e procura encontrar os
invariantes comuns dos fenOmenos. 0
segundo, al icercado em pressupostos
subjetivistas, procura estudar as situacOes concretas e singulares buscando a
compreensao sign i ficativa dos fenOmenos. Enquanto o primeiro paradigma
busca distanciamento da prAtica, o segundo procura aproximacao. Para
Schwab, 6 este segundo o paradigma
adequado a pesquisa em educacao e nas
ciencias humanas.

Tres Abordagens
do TeOrico e do Pritico
Cane Kemmis(1988)discutem trés
abordagens do teOrico e do prAtico no
contexto da pesquisa e da prAtica em
educacao. Estes enfoques sac) o
positivista, o interpretativo e o critico.
Na perspectiva positivista do WOrico e do prAtico em sua aplicacao as
ciéncias socials, Cane Kemmis (1988) se
referem a dois postulados do positivismo.
0 primeiro e o de que os objetivos, os
conceitos e os mdtodos das ciéncias
naturais sac, aplicAveis as pesquisas nas
ciéncias sociais. 0 segundo e o de que o
modelo de explicacao utilizado nas
cias naturais proporciona as normas 16gicas que fundamentam as valoracOes
das explicacOes dadas pelas ciéncias
sociais. Assim a identidade estrutural
entre explicacao e predicao utilizada na
pesquisa nas ciéncias da natureza, por
analogia sac) välidas tamb6m na pesquisa educacional. Donde, a explicacao cientifica de um processo educativo fornece o conhecimento preciso para predizer
seu aparecimento e proporcionar os
meios para seu controle pratico.
No entanto, criticos da aplicacao
do positivismo na pesquisa educacional, Cane Kemmis (1988) rejeitam a distincao positivista de questhes instrumentais ou relativas a meios e questeles
de valor ou referentes a fins. Consideram
esta distincao incoerente pois a prOpria
decisao a respeito dos meios educativos
vem sempre carregada de valoracOes.
Al6m disso, a abordagem positivista do
teOrico e do prAtico implicanum compromisso implicito a favor dos valores
subjacentes a prAtica atual, pois em toda
decisao educacional intervém valores
morais.

MotrIvIcia
Em sintese, por argumentos diferentes, Carr e Kemmis chegam a conclusOes semelhantes as de Schwab a respeito da inadequacao da abordagem
positivista no campo da pesquisa e da
pratica educacional.
Na perspectiva interpretativa do
teOrico e do prdtico na ciencia social, Carr
e Kemmis (1988) entendem que
"o propOsisto da ciencia social
interpretativa e revelar o significado das formas particulares da
vida social mediante a articulagel° sistemalica das estruturas de
significado subjetivo que regem
os modos de atuar dos individuos
tipicos em situagOes tipicas" (p.
105).

Colocado este tipo de interpretacao teOrica a disposicao dos atores individuais afetados, ficarao man ifestas as
regras e pressuposicOes de suas acOes,
o que possibilitard a ilustracao e iluminacao do significado de suas acOes. Ao dar
transparencia as acOes dos individuos, a
ciencia social interpretativa possibilita
duas formas de mudanca pratica (Carr e
Kemmis, 1988). Primeiro, contribui para
reduzir os problemas de comunicacao
entre individuos cujas acOes sat) interpretadas e aquelas pessoas que tern acesso a exposicao interpretativa, facilitando
o didlogo e a comun 'cacao entre as partes interessadas.
Segundo, a teoria social interpretativa consegue influ ir na pratica atrayes da mudanca da percepcao e da cornpreensao do prOprio individuo e de sua
situacao, propondo-Ihe maneiras diferentes de interpretar suas prOprias acOes
e definir sua "realidade". Neste sentido, escrevem Carr e Kemmis (1988):

"A teoria social interpretativa
oferece aos individuos a possibilidade de reconsiderarem as crengas e atitudes inerentes a sua
maneira de pensar atual, logo é
capaz de exercer uma influéncia
prOtica. A pratica se modifica
mudando a maneira de cornpreende-la"(p. 106).
O enfoque interpretativo das cidncias sociais visa descobrir os sentidos e
significados das acOes humanas em seu
contexto. Ele oferece, a quern deseja agir
de maneira mais informada, sdbia e prudente, a oportunidade de olhar com mais
profundidade o substrato das acOes
humanas, aprofundando a capacidade
de compreensao destas e ampl iando a
capacidade de comunicar-se a respeito
delas.
Carr e Kemmis (1988) reconhecem
uma especie de renascimento da perspectiva interpretativa, sendo uma expressat) concreta deste interesse no campo
da educacao a obra de Schwab sobre o
"prcitico" e "a deliberacclo pratica",
como ja a anal isamos em secao anterior
a esta. A del iberacao prdtica tem como
raiz a disposicao por parte do agente para
agir corn verdade, justica, sabedoria e
prudencia, ou seja, a disposicao chamada frOnesis por AristOteles. Quem vive
orientado para o bem tern interesse neste
tipo de acao comprometida e informada.
A ciencia social interpretativa pretende educar, ou seja, "aprofundar as
intuic5es e vitalizar ocompromisso. Sua
missdo é transformar as consciencias,
diferenciar os modos de apreenselo e
iluminar a Kay " (Can- e Kemmis, 1988,
p. 108). Em outras palavras, a ciencia
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interpretativa quer contribuir para a vida
social educando as consciéncias dos
agentes individuals. Atrav6s da mediacao da reflexao critica dos agentes individuais, ela pretende influir na acao por
via indireta. A finalidade exclusiva da
ciéncia social interpretativa 6 "a ilustracao, e atraves delta, a racionalidade,
entendida num sentido critico, moral e
reflexivo" (Carre Kemmis, 1988, p. 108).
No entanto, tanto a abordagem
positivista como a critica apresentam
sdrias objecOes ao enfoque interpretativo
da ciéncia social. Os positivistas apontam a incapacidade da perspectiva
interpretativa para produzir generalizacOes de amplo alcance ou para estabelecer normas objetivas verificaveis ou
refutaveis por explicacOes teOricas. Por
outro lado, a abordagem critica destaca
uma serie de limitacOes na perspectiva
interpretativa. Primeiro, ela omite o
questionamento das origens, causas e
resultados da adocao de determinadas
interpretacOes das acOes individuais e
da vida social e ignora os problemas
cruciais do conflito e da mudanca social,
incorporando pressupostos conservadores e postulando que os conflitos
socials resultam de interpretacOes
conflitivas da real idade e nao de contradicOes na realidade. Este defeito implica
numa s6ria imperfeicao da abordagem
interpretativa da relacao entre a teoria e
a pratica.
Embora possivelmente seja certo
que a realidade social seja construida e
mantida por meio das interacties entre os
individuos, tambem e certo que as possibilidades interpretativas da realidade
pelos individuos estao limitadas pela
sociedade concreta em que vivem. Ou
seja,

"a estrutura social, alem de ser o produto dos significados e atos individuais,
por sua vez produz significados particulares, garante a continuidade da existencia dos mesmos e, entao, limita a
gama dos atos que razoavelmente os
individuos podem realizar" (Carr e
Kemmis,1988,p. 110).
Em outras palavras, as condicOes
prdvias das interpretacaes particulares
da realidade nao sao interpretativas em si
mesmas.
Uma segunda critica relaciona-se
as consequacias nao deliberadas das
acOes sociais. As prOprias acOes
deliberadamente empreendidas podem
apresentar ramificacOes nao intencionadas, cujas implicacaes podem nao ser
visualizadas pelos individuos e cujos
resultados podem desconhecer.
Uma terceira critica refere-se a rejeicao de toda explicacao da acao social
que seja incompativel corn a oferecida
pelos pr6prios agentes. No entanto, as
percepcOes e explicacOes individuals
poderiam ser puras racionalizacOes ou
poderiam estar condicionadas por "consciéncias equivocas", por consciências
distorcidas pela realidade, ou pelo cardter ideolOgico da vida do grupo (Carr e
Kemmis, 1988, p. 111). No entanto, apesar de atribuir grande importancia a
inteligibilidade das acOes e significados
prOprios dos individuos, a perspectiva
interpretativa nao propOe nenhuma maneira de examinar o canker ideolOgico
das acOes, significados ou prop6sitos a
que servem na vida social.
Uma Ultima objecao de Carr e
Kemmis (1988)6 que, ao naomodificar as
concepcOes individuais sobre si mesmo

ou os demais, "toda interpretacao nova
sera percebida emocionalmente como
uma mega contra o conceito que o
individuo tern de si mesmo e 6 rechacada
como 'irreal', 'ridicula' ou 'irrelevante'"(p. 112). Ao nao ter dado conta
desta questa°, a teoria interpretativa nao
produz os efeitos praticos que promete.
Na verdade, Carr e Kemmis (1988)
discorrem sobre as perspectival
positivista e interpretativa de dada
social para apontar suas I imitacOes e
rejeitd-las. Sua verdadeira posicdo situase na abordagem critica, ou seja, na defesa de uma ciencia social critica inspirada na Escola de Frankfurt e baseada no
pensamento de Habermas.
Para Carr e Kemmis (1988), as cinco
condicOes formais de uma teoria
educativa sao preenchidas pela ciencia
social critica de Habermas. Estas condicaes sao resumidas nos seguintes pontos:
A abordagem da pesquisa educativa
segundo a ciência social critica
rechaca a noceio positivista de
racionalidade, objetividade e verdade e promove a emancipacão dos
participantes;
A ciencia social critica depende dos
significados e das interpretacOes dos
participantes;
A ciencia social critica institui processos de auto-reflexclo;
A ciencia social critica utiliza o metodo critico para identificar e expor
aqueles aspectos da ordem social
que nao podem ser conlrolados pelos participantes;
5. A ciencia social criticae pratica (Carr
e Kemmis, 1988).

Para Habermas, a ciência social
critica nao e uma simples teoria critica,
pois esta pode ser produto da ciência
social interpretativa, sujeita as mesmas
criticas das teorias interpretativas. A
transformacao da conscibcia nao impl
ca necessariamente na mudanca da prdtica no mundo. Por isso Habermas desenvolve sua ciência social critica para
superar esta limitacao.

i-

Uma ciencia social critica e, para
Habermas, urn processo social que articula "o processo da critica com a vonlade politica de atuar para superar as
contradiciies da acab social e das instituicOes sociais quanto a sua
racionalidadeejustica"(Carre Kemmis,
1988, p. 157). A ciência social critica vai
alem da critica e se transforma em praxis
critica, ou seja, numa prdtica em que a
"ilustracdo" dos agentes tern consequéncia direta numa acao social transformada. Para isso, sera necessdria a
"integraceio da teoria e da pratica em
momentos reflexivos e próticos de um
processo dialetico de reflexeio, ilustracdo e luta politica, levado a cabo pelos
grupos com o objetivo de sua prOpria
emancipaceio"(CarreKemmis, 1988,p.
157). Habermas da um novo entendimento a relacao entre a teoria e a prdtica que
nao pode limitar-se apenas a prescrever
uma prdtica em base a uma teoria, nem a
informar urn juizo pratico. Habermas
(1974) esclarece esta relacao quando, no
seu I ivro Theory and Practice, discute a
organ izacao da ilustracao e distingue as
funcOes mediadoras da relacao entre o
teOrico e o pratico.
"A mediacdo de teoria e praxis so
pode clarificar-se se comecamos
por distinguir tres funciks que se
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medem em relacao a criterios diferentes: a formalizaceio e a generalizaceio de teoremas criticos que
se mostrem consistentes a luz do
discurso cientifico; a organizaceio de processos de ilustraccio,
onde sao aplicados tais teoremas
e postos a prova de maneira exclusiva mediante a iniciativa de processos de reflexao desenvolvidos
no interior de certos grupos a quem
se dirigem tais processos; e a seleceio das estrategias adequadas, a
solucdo dos problemas tóticos,
bem como a conducdo da luta
politica. No primeiro destes pianos o objetivo seio as proposiciies
verdadeiras; no segundo, as concluseies autenticas; e no terceiro,
as decislies prudentes" (p.40).
Na mediacao do teOrico e do pratico, a ciéncia social orientada para a pratica ilustradora deve distinguir tees funcOes, a saber: (i) a formacao e generalizacao de teoremas criticos, ou seja, proposicOes sobre o carater e a conducao da
vida social; (ii) a organ izacao de processos de ilustracao nos quais os teoremas
criticos serao aplicados e postos a prova; e (iii) a organizacao da acao ou con(!ucao da luta poi itica que exige a selecao
de estrategias adequadas, a resolucao
das questOes taticas e a conducao da
prOpriapratica.
Enquanto a ciéncia social
positivista fez da verdade um dogma do
qual fluem conclusbes acerca da acao
pratica e a ciéncia social interpretativa
convene em dogma o juizo pratico, a
ciencia social critica se reconhece humana, social e politica. E humana, por requerer um conhecimento ativo dos que inter-

vém na pratica da vida social. E social,
por influir na pratica atrav6s dos processos sociais dindmicos da comunicacao e
da interacao. E ë politica, por depender
da maneira como sat) controlados os
processos sociais do saber e do agir em
determinadas situagOes. A democracia 6
sua teoria politica e a teoria da acao
comunicativa, sua base.
A ciéncia social critica se fundamenta: (i) numa epistemologia
construtivistaja que considera o conhecimento como algo que se desenvolve
mediante um processo de construcao
ativa e reconstrucao dateoria e da pratica
pelos envolvidos nelas; (ii) numa teoria
da comunicacao simetrica; e (iii) numa
teoria democratica da acao politica fundada no livre compromisso para coin a
acao social e no consenso sobre o que
deve ser e o que deve ser feito. A ciéncia
social critica 6 uma teoria do conhecimento que se vincula coin a pratica. Por
isso, eta 6 um processo de reflexao que
exige a participacao do pesquisador na
acao social pesquisada, onde necessariamente os participantes se convertem
em pesquisadores.
Em suma, nas tees abordagens discutidas por Carr e Kemmis ha significativas diferencas na dimensao paradigmatica, no entendimento da relacao entre
o pesquisador e seu papel na pesquisa e
na compreensao da relacao entre o te&
rico e o pratico. Quanto a dimensao
paradigmatica, Carre Kemmis chamam o
primeiro paradigma de abordagem
positivista ou natural ista, enquanto
Schwab classifica-o de paradigma
"teorético". A abordagem interpretativa
de Carr e Kemmis e chamada de
paradigma "pratico' por Schwab. E, por
Ultimo, a terceira abordagem 6 classifica-

MotrivIvE4cla
da, por Care Kemmis, de emancipatOria
ou pesquisa ativa. Na pesquisa
positivista, o pesquisadore o instrumento da pesquisa que atua como observador objetivo e desinteressado. Na pesquisa interpretativa, o pesqu isador uma
como dizia
"subjetividade disc ipl
Mannheim, que imerge na vida social
como observador. Na pesquisa social
critica, o pesquisador é urn participante
no desenvolvimento do conhecimento e
na acao social e politica.
Quanto a relacao entre teoria e prãtica, na abordagem positivista, a teoria é
a fonte de principios desinteressados
que funcionam como guias da acao eficaz; na abordagem interpretativa, as teorias sao apenas prescricOes para a acao
a serem complementadas pelo use do
juizo pratico no contexto de uma situacão especifica; e na abordagem critica, a
teoria esta imanente na prOpria pratica,
requerendo dos participantes a acao e
reflexao permanentes e a participacao
ativa e colaborativa.

A Aproximacao
da Teoria a PrAtica
Bengtsson (1993), Schwab (1983) e
Carr e Kemmis (1988) oferecem tré's conjuntos de propostas de tentativas de
aproximacao e integracao da teoria e da
pratica. 0 primeiro e o segundo autor,
embora situados no mesmo quadro
paradigmatico - o fenomenolOgicointerpretativo fazem propostas diferenciadas; ja o terceiro explicita sua
metodologia de integracao dialetica entre teoria e prâtica a partir do paradigma
critico.

Distanciamento
e Pritica
Bengtsson comeca discutindo a
possibilidade de integracao entre conhecimento e pratica e, em especial, entre
conhecimento cientifico e prdtica.
Se ha um dualismo entre conhecimento cientifico e pratica, isto tambdm
deveria ser valido para os outros dois
tipos de conhecimento - o auto-conhecimentoe o conhecimento partilhado. Nos
três casos, trata-se de um conhecimento
teOrico ou de um conhecimento d istanciado sobre a pratica.
Este dualismo ou polarizacao, no
entanto, parece ser artificial e desnecessario. Na verdade, "o prOprio conhecimento cientifico é uma forma especial de
pratica e todo tipo de pi-Atka sempre
inclui uma forma especial de conhecimento pratico" (Bengtsson, 1993, p. 209).
No fundo, entao temos apenas urn diferenca entre dois tipos de conhecimento
- o conhecimento teOrico sobre e o knowhow pratico.
Se, pelo distanciamento, é possivel transformar o know-how pratico em
conhecimento teOrico, cabe entao ver
como se pode transformar o conhecimento teOrico em conhecimento pratico.
Ou seja, interessa agora eliminar a disfancia da teoria para obter um conhecimento pratico.
Bengtsson (1993) acha que a
integracao da teoria na pratica pode ser
feita atravds de dois passos separados.
A primeira condicao desta integracao
que "o agente pode reconhecer-se a si
mesmo e a sua prcitica no conhecimento
teOrico sobre ela" (p. 210). Se isso nao
for possivel, o conhecimento nä° podera
ter efeito sobre sua pratica.
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Parece evidente que o auto-conhecimento e o conhecimento partilhado
podem, corn faci I idade, integrar-se pratica, pois nestes casos, o agente Fla° tem
dificuldade ern se reconhecer a si mesmo
nestes dois tipos de conhecimento. A
dificuldade major esta na integracao entre o conhecimento cientifico e a pratica,
onde a distancia 6 significativamente
major. No entanto, o conhecimento sistematico pode ser mais valioso e mais
rigoroso e pode ser vantajoso para o
individuo aprender sobre si mesmo atrayes dos olhos de um estranho. Nas ciéncias sociais ha abordagens diferentes e
corn eficacia diferente para se promover
o reconhecimento necessario do agente.
E importante que se descubra quais destes instrumentos tern major eficacia para
real izar esta ponte.
A segunda condicao para a
integracao da teoria na pratica a que o
conhecimento teOrico seja praticado. 0
agente precisatentar a partir de sua cornpreensao. No in ic io talvez sua acao seja
urn tanto desastrada, mas corn o exerc icio
o conhecimento teOrico sera integrado
na pratica de tal modo que sera incorporado ao "corpo", tornando-se uma segunda natureza ou urn habit°. Neste estagio, a el iminacao da distancia transformard o conhecimento teOrico num conhecimento que funciona espontaneamente, sedimentado no modo de agir e
ver do individuo. Neste moment°, o individuo deixou de ser urn iniciante e passou a ser urn profissional que atua corn
habilidade.

0 Prcitico
Schwab (1983), no artigo 0 prdti-

co: Algo para os professores de curricu-

lo fazerem, explicita como se pode
operacionalizar urn curriculo de pesquisa pratica.
Antes, por6m, de del inear brevemente a proposta de Schwab, convdm
sintetizar as premissas centrais de sua
metodologia.
I. Ha necessidade de uma interacao dinamica e em permanente reconstrucao de professores, alunos, contend°
e ambiente.
Somente professores comprometidos
corn o prOprio crescimento e ode seus
alunos serao capazes de dar continuidade a permanente reconstrucao da
experiéncia atraves de sua interacao
corn alunos, contend() e ambiente.
E necessario que se faca use adequado do patrim6nio cultural da humanidade atravës de uma educacao liberal
continuada que podera contribuir para
sustentar o desejo, a necessidade e o
interesse pelo bem, pelo belo e pelo
justo. Esta tarefa sera facilitada pela
aquisicao de uma capacidade imaginativa, ana _itica e dialëtica no contato corn este patrimOnio cultural.
As duas fontes fundamentals de
legitimacao do contend° curricular
sao as disciplinas do conhecimento
corn seus mecanismos internos de
organ izacao e os insights de professores e alunos na medida em que
refletem sobre o que conhecem e precisam conhecer paraaprimorarem suas
vidas.
Atrav6s do dominio do patrimOnio de
conhecimento da humanidade, da
interacao atravds do dialog() corn os

Motrivlincla
outros e de set-la reflexao, professores
e alunos sera° capazes de projetar
uma serie de perspectivas e cursos de
acao alternativos sobre qualquer problerna.
Os alunos sO poderao se conhecerem
como grupos e como individuos e
serem conhecidos e estimulados pelo
professor para assumirem a responsabilidade para ensinar e aprender por
si mesmos no contexto de uma sala de
aula de tamanho adm in istravel.
Os alunos e professores precisam tomar consciencia de que diferem em
necessidades e interesses en funcao
do fluxo do tempo e da mudanca de
local.
E dentro deste quadro de premissas que deve ser considerada a pesquisa
prdtica proposta por Schwab. Neste sentido,
"a pesquisa prcitica e situacional,
funciona airaves du interacao
dentro de ambientes problemciticos, busca insights em ye; de leis
e cria significados, perspectiva e
capacidade paru agir defensivamente no interesse da justica. Ela
e informada pela arse do conhecimento ecletico que se ajusta, se
adapta ou se cria para atender as
cambiantes necessidades das situacaes"(Schubert, 1989, p. 66).
Para real izar esta tarefa e alcancar
os beneflcios prometidos por ela, Schwab
recomenda a criacao de urn Grupo de
Curriculo como uma metdfora, urn exemplo dentro da escola do tipo de pesquisa
prâtica que a sala de au la deveria fornecer. Este grupo deveria consistir de re-

presentantes da escola (professores e
alunos) e da comunidade, inspirados por
professores de curriculo que tem consciencia de que sozinhos nao podem concretizar a promessa da pesquisa pratica.
Este grupo tem como prop( sito estudar
as in fluencias que os elementos bdsicos
do curriculo (professores, alunos, conteudo e ambiente) tem entre si a fire de
tentar um equilibrio entre eles. Por sua
vez, o Grupo de Curriculo serve como
inspiracao e exemplo para as salas de
aula como o grupo que sabe que as
situagOes especificas nao podem ser
compreendidas sem a experiencia concreta e viva dos professores e alunos em
didlogo. Esta mesmaexperiencia precisa
ser extrapolada para o contexto mais
amplo de fora da escola.

A Pesquisa-Acao
como Ciencia Educativa

Critica
0 tema da pesquisa-acao ja a bastante conhecido em nossa real idade. Por
isso nao nos deteremos muito nele, mas
apenas indicaremos as iddias chaves de
Carr e Kemmis (1988) sobre o mesmo. A
pesquisa-acao como ciéncia educativa
critica ë a proposta destes autores para
integrar teoria e pratica.
Para Can- e Kemmis (1988), a pesquisa-acdo é
" uma forma de indagacao autoreflexiva que realizam os participanics em situagOes sociais tendo
em vista melhorar a racionalidade
e a justica de suas prOprias praticas, seu entendimento das mesmas
e as situagOes dentro das quais
elas tern lugar" (p. 174).

Delembro, 1995

De forma sintetica, podemos resumer os pontos de vista fundamentais de
Carr e Kemmis sobre a pesquisa-acao
nas seguintes proposicOes:
A pesquisa-acao rechaca as nocOes
positivistas de racionalidade, objetividade e verdade e defende um
enfoque dialetico da racionalidade.
A pesquisa-acao uti I iza as categorias
interpretativas dos professores aplicando-as como base dos "marcos
linguisticos que os professores exploram e desenvolvem para sua prOpriateorizacao"(Carre Kemm is, 1988,
p. 190).
A pesquisa-acao "proporciona urn
meio para que os professores superem
os
auto-entendimentos
distorcidos mediante a anAlise de como
suas prOprias praticas e entendimentos estao configurados por condicOes ideolOgicas mais amplas"(p. 190).
A pesquisa-acao, ao articular a refle-

xao corn a agar), oferece aos professores e a outros os meios que precisam
para compreender como podem superar as aspectos de ordem social que
impedem as mudancas racionais.
5. Ao assumir a unidade do teOrico e do
pratico, "as comunidades auto-criticas de pesquisadores ativos real izam
uma forma de organizacao social na
qual a verdade se determina pela maneira como ela mesma se relaciona
corn a prAtica.
Um aprofundamento destas ideias
de Carr e Kemmis( I 988) encontra-se em
seu livro Teoria critica do ensino.

Conclusao
0 tema da relacao entre teoria e
prAtica bastantecomplexo e implica em
incursOes filosOficas mais profundas que
nao tivemos a pretensao de faze-las neste trabalho. Nosso propOsito basica foi
o de analisar este tema na perspectiva
mais prOxima da aplicacao as ciéncias da
educacao. Mesmo neste campo especifico, ficam muitas indagagOes e
aprofundamentos a serem feitos.
Ap6s breve incursao histOrica no
objeto deste trabalho, buscamos fazer
uma sucinta analise do tema da pratica a
partir da perspectiva fenomenolOgica,
para em seguida discutir o problema da
teoria como uma formade distanciamento
e/ou aproximacao da pi-Mica sob a Otica
fenomenolOgico-hermenéutica de
Bengtsson e Schwab e sob a perspectiva
das abordagens positivista, interpretativa e critica apresentadas por Carr
e Kemmis, para finalmente, tratar das
formas de aproximacao da teoria a pi-Mica
nas propostas e recomendacOes de
Bengtsson, Schwab e Carr e Kemmis.
Por Ultimo, cabe destacar que a
questa() da relacao entre a teoria e a
pratica tern importantes implicacOes para
a pratica da pesquisa, para a pratica
curricular e para a pratica de formacao de
profissionais em qualquer campo de trabalho.
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