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Resumo 
 
O presente artigo faz uma reflexão sobre a práxis docente no desempenho das atividades 
do professor formador. A problemática motivadora dessa investigação surgiu-nos a partir 
das seguintes indagações: Como se dá a práxis docente na ação de um professor formador?O 
que representa a formação contínua na vida do professor-formador? O que é formação 
contínua? Qual a relação entre formação contínua e desenvolvimento profissional? É na 
condição de aprendiz que pretendemos refletir sobre esses pontos no presente escrito. Com 
base nas teorias de Aristóteles (2001), Berten (2004), Vazquez, (1990), e Kosik (1989), 
tecemos um diálogo com os estudos sobre formação docente, através de Lima (2001), 
Pimenta (1994), Libâneo (2001), Severino (2000) entre outros, as reflexões apresentadas por 
este texto pretende aprofundar teoricamente elementos conceituais que possibilitem a 
compreensão das atividades do professor-formador no seu desempenho de atividades. 
Educação, como prática e teoria social, está na esfera das idéias e no domínio da criação, o 
que representa um compromisso político que requer um conhecimento da dimensão histórica 
dos processos e das suas diferentes áreas de estudo. A práxis na educação não só produz uma 
cultura humanizada, no sentido de um mundo de materialidade que satisfaça as necessidades 
humanas com base em objetivos e projetos, mas nessa mesma atividade prática o sujeito se 
recria e se transforma a si mesmo. Nesse sentido, estruturamos o presente texto na seguinte 
ordem: Num primeiro momento analisamos, para uma melhor compreensão da temática, a 
relação entre teoria, prática e práxis docente, mostrando a imbricação existente entre essas; 
Em segundo, discutimos sobre o professor-formador na articulação da formação continua e o 
desenvolvimento profissional de professores; Em Terceiro, tratamos da ação didática do 
formador e, por último, analisamos a relação entre o formador e o seu envolvimento com a 
pesquisa sobre formação docente. 
 
Palavras-Chave: Práxis Docente. Professor-formador. Formação Contínua. Pesquisa. 
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A educação, como prática e teoria social, está na esfera das idéias e no domínio da 

criação, o que representa um compromisso político que requer um conhecimento da dimensão 

histórica dos processos e das suas diferentes áreas de estudo. 

A vida humana é uma permanente dialética entre pensamento e ação, entre teoria e 

prática e, como processo, afeta a criação e transformação da realidade social, incluindo a 

própria subjetividade.  

O presente trabalho teve origem na grande pergunta: Quem é o professor 

formador? O que o estudo sobre a práxis docente pode acrescentar no trabalho do formador?  

Quando indagamos quem é o formador, nos reportamos aos professores da 

universidade que trabalharam e trabalham na preparação de outros professores na formação 

inicial e contínua. Neste caso, levamos em consideração a crise do capital, que atinge a 

sociedade e a universidade, provocando a precarização do trabalho do professor, bem como as 

reformas da Educação potencializadas pelos acordos internacionais em tempos neoliberais. 

Norteados teoricamente pelos estudos sobre a práxis em Aristóteles (2001), Berten 

(2004), Vazquez, (1990), e Kosik (1989) procuramos fazer as devidas conexões com alguns 

teóricos da educação que pesquisam sobre formação de professores, tais como: Lima (2001), 

Pimenta (1994), Libâneo (2001), Severino (2000) entre outros.  

Pretendemos, com este texto, examinar teoricamente elementos conceituais que 

possibilitam a compreensão das atividades do professor-formador no desempenho de 

atividades. A educação, como prática social está na esfera das idéias e no domínio da criação, 

o que representa um compromisso político que requer um conhecimento da dimensão 

histórica dos processos e das suas diferentes áreas de estudo. 

1. Sobre teoria, prática e práxis docente.  

Os professores das universidades foram chamados a dar conta da imensa onda de 

retorno dos professores do ensino fundamental e médio para a Universidade, em busca de 

certificação e de qualificação, por conta das exigências da Nova Legislação doa Educação em 

1990.  A figura do professor-formador emergiu, mais intensamente nessa realidade. Eram 

inicialmente os professores de Estágio e das disciplinas pedagógicas dos cursos de 

licenciatura e, de acordo com a organização dos cursos para o magistério, foram surgindo 

outras formas de acompanhamento docente. Aliam-se a estes, os orientadores de pesquisa em 
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educação, com o crescimento da pós-graduação lato e stricto sensu, que aumentou 

consideravelmente a partir dessa época.   

Partindo da afirmação de Pimenta (1994): a atividade docente é práxis, lembramos 

que a oposição entre teoria e prática 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. Nesta óptica 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. A prática como fundamentação da teoria deve transformar o social. Por outro 

lado, a teoria não é apenas uma justificativa para uma prática. A teoria pode adiantar-se à 

própria prática, influenciando seu desenvolvimento para uma prática transformadora 

(VAZQUEZ, 1990). 

Para Kosik (1989), o conceito de práxis passa por modificações, inclusive no próprio 

conteúdo e em cada etapa da unidade teoria e prática. 

É possível verificar atualmente uma grande preocupação com a formação docente no 

sentido de superação da dicotomia teoria-prática, visando a chegar à práxis. Apesar de esses 

pólos terem identidade própria, eles estão ou devem estar em articulação. Dessa forma, são 

elementos que constituem o saber docente.  

Aristóteles no capítulo cinco de Ética à Nicômaco faz uma distinção entre práxis de 

poiésis: 

...pois há uma diferença entre produzir e agir (com respeito à natureza de ambos, 
consideramos como assente o que tem dito mesmo fora de nossa escola). Assim, a 
capacidade raciocinada de agir é diferente da capacidade raciocinada de produzir; e 
do mesmo modo não se incluem uma na outra, porque nem agir é produzir, nem 
produzir é agir. (ARISTÓTELES, 2001, p.131) 

Aqui, há de se estabelecer inequivocamente que teckne e phrônesis (formas de 

conhecimento) que se relacionam com o campo da prática – compreendido aqui tanto como 

saber técnico quanto como os juízos morais – são diversos da theoria que se volta para o 

conhecimento cientifico reportando-o às leis universais e necessárias da natureza. 
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...ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as 
que lhe é impossível fazer. Portanto, como o conhecimento cientifico envolve 
demonstração, mas não há demonstração de coisas cujos primeiros princípios são 
variáveis )porque elas poderiam ser de outro modo), e é impossível deliberar sobre 
coisas que não são por necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência, nem 
arte. Não pode ser ciência porque aquilo que se refere às ações pode ser de outro 
modo; nem arte porque agir e produzir são coisas de espécies diferentes. 
(ARISTÓTELES, 2001, p. 132). 

A teckne constitui-se como um “saber-fazer” enquanto se volta para a produção de 

algo que não tem seu principio em si mesmo, mas sim, no agente que o produz. 

O objetivo da teckne é produzir os meios necessários para a vida, para a 
sobrevivência. Seu domínio é a utilidade ou o consentimento. o tipo de agir que lhe 
corresponde é um agir “poietique”, a poiésis,não no sentido de a poesia, mas no 
sentido de um fazer, de uma fabricação ou de uma produção. (BERTEN, 2004, 
p.72). 

No tocante à práxis, Aristóteles (2001) a entende como ação no sentido forte do termo 

e afirma estar essa relacionada diretamente com a phrônesis, a capacidade de discernimento 

necessária para se agir corretamente, em outras palavras, constitui-se como o próprio objetivo 

da ação. No que diz respeito aos assuntos humanos ela é a capacidade que os homens 

virtuosos têm de agir bem como é a capacidade de dizer todas as coisas que são boas ou más 

para a comunidade. 

A poiésis se refere a um fazer fabricando, à produção e elaboração de obras refere-se 

mais à habilidade e indica um conhecimento do tipo técnico, já a práxis se refere ao atuar 

responsável, independe e guiado pelas idéias do homem. Quando se dá a instrumentalização 

de um objeto ou poiésis isso aponta para um resultado concreto, e numa obra, o objeto 

realizado só recebe seu valor e sentido ao final. De forma contrária, o atuar práxico sempre 

leva um sentido e um valor em si mesmo e já cumpre seu objetivo pelo mero fato de se 

suceder como algo correto e justo, independentemente se o agente atinge na realidade o que 

desejava mediante sua ação.  

Assim, pode-se afirmar que a sabedoria prática, na visão aristotélica, consiste numa 

virtude e não simplesmente numa arte. Como em Aristóteles duas são as partes da alma que se 

guia pelo raciocínio; a sabedoria prática deve ser a virtude de uma das duas, ou seja, da parte 

que forma opiniões, uma vez que essa se relaciona com o variável, do mesmo modo que a 

sabedoria prática. Destarte, pode-se dizer que ela, a sabedoria prática, não é uma mera 
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disposição racional, pois se pode deixar de usar uma faculdade racional, mas não a sabedoria 

prática1. 

2. O professor-formador na articulação da formação contínua e o desenvolvimento 
profissional de professores 

O que representa a formação contínua na vida do professor-formador? O que é 

formação contínua? Qual a relação entre formação contínua e desenvolvimento profissional? 

É na condição de aprendiz que pretendemos refletir sobre esses pontos na presente seção. 

O conceito de formação está ligado ao trabalho do professor e à produção de si mesmo 

como profissional e da organização institucional dentro de ações intencionalizadas. De acordo 

com Imbernón (2006, p. 13), “[...] a formação permanente e contínua cobre, pois, a formação 

pós-escolar derivada da ocupação profissional.” Assim, a formação está articulada a um 

projeto que se executa de maneira intencional e baseado nas experiências adquiridas ao longo 

da formação inicial e de outros momentos da vida do professor-formador. Tem os primeiros 

indícios na família, na classe social de origem, e prossegue nas possibilidades de 

conhecimento e de bens culturais a que se tem acesso, nas relações de trabalho e no 

desenvolvimento da atividade profissional. 

Para definir as características da formação contínua partimos da rede de relações que 

envolvem a prática dos professores: o conhecimento, a instituição, o coletivo, os alunos, a 

organização escolar, as relações de trabalho, a política educacional na sociedade e o momento 

histórico que estamos vivendo. Defendemos, então, a idéia de que “[...] formação contínua é o 

processo de articulação entre o trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento 

profissional do professor, enquanto possibilidade de postura reflexiva dinamizada pela 

práxis2.” (LIMA, 2001b, p. 45).  

Esse conceito tem como pontos de partida e chegada o trabalho docente, com base em 

dois princípios: o primeiro considera que o trabalho (do professor) é princípio educativo e o 

segundo está baseado na afirmação de Pimenta (1994): a atividade docente é práxis.  

À medida que ensinamos e tentamos conviver ou resolver os problemas que vão 

surgindo, temos a tendência de valorizarmos apenas as atividades práticas e o ativismo. É 

                                                           

1 Cf. ARISTÓTELES, 2001, p.133 
2 “A práxis expressa, justamente, a unidade indissolúvel de duas dimensões distintas no processo de 
conhecimento: teoria e ação. A reflexão teórica sobre a realidade não é uma reflexão diletante, mas uma reflexão 
em função da ação.” (FRIGOTTO, 1994, p. 81). 
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preciso que reconheçamos a importância da teoria, ou seja, do conhecimento tanto da 

ciência/matéria que lecionamos como das questões pedagógicas mais amplas e de sala de 

aula. Assim sendo, o sentido da transformação na educação acontecerá a partir do 

conhecimento que promove a crítica à sociedade e para a emancipação humana. Nesse 

sentido, Pimenta (1994) explica que o professor, como agente de uma práxis transformadora, 

necessita assim de sólida formação teórica e de uma reflexão crítica sobre sua ação 

pedagógica. 

A formação contínua precisa ser assumida como uma atitude, um valor 

constantemente presente de maneira articulada entre pedagógico e político social. O trabalho 

do professor-formador inclui um conhecimento das questões pedagógicas e do 

desenvolvimento profissional que abrange o coletivo dos professores como categoria 

profissional, políticas de valorização do magistério e o respeito pela formação contínua do 

professor, como um direito.   

O trabalho do formador inclui ainda as questões metodológicas. Quando se fala em 

metodologia, a maioria dos alunos e professores pensa em como fazer, em como elaborar e 

aplicar as técnicas de ensino. Sem a visão pedagógica de que, na metodologia, estão presentes 

os conceitos, o entendimento de mundo, os valores e a ética profissional do professor, o 

formador se transforma em um técnico, repassador de fórmulas para ensinar. Assim, este 

profissional precisa assumir a superação do como fazer, para a compreensão do todo fazer 

pedagógico, ou seja, de uma posição metodológica que considera a vida dos professores, suas 

reais necessidades, suas esperanças, seu trabalho, dificuldades, e ousadias. 

Quando assumimos a idéia de ter o professor como um intelectual em contínua 

construção de sua identidade profissional, a universidade assume importância e papel 

fundamental na formação contínua e no desenvolvimento profissional docente, em especial 

nesse momento histórico em que a certificação é exigida na legislação de ensino, como 

condição de ingresso e promoção no magistério. Outra responsabilidade do formador estaria 

ligada a contribuição em atitudes de respeito ao crescimento vertical do professor 

(especialização, mestrado, doutorado), incluído no projeto pedagógico da escola ou da 

universidade.  

Entendemos que a as ações de formação contínua precisam ser pensadas junto ao 

professor, como reais sujeitos do processo e agentes das transformações no campo da 

educacional. Libâneo (2001b) assinala que a formação docente seja realizada dentro da 
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jornada de trabalho e nas ações promovidas pelas Secretarias de Educação, no entanto, 

acrescentamos a estas, a proposta de que os sistemas de ensino incluam em suas políticas as 

ações de desenvolvimento profissional e qualificação docente, realizadas, tanto na graduação 

como na pós-graduação, o que pode representar uma modalidade de formação muito 

importante para a valorização do magistério. Ao mesmo tempo, o formador não pode perder 

de vista a escola, como pontos de partida e chegada para a formação contínua de professores.                

3. O formador e a ação didática 

De acordo com Severino (2000), a Didática é uma das áreas de pesquisa que trabalha a 

realidade educacional e a educação é um processo individual e coletivo de constituição da 

realidade histórica da humanidade. Para o autor todo o saber é resultado de uma elaboração de 

conhecimento, resultante de uma investigação humana, sendo, então, a pesquisa o princípio 

formativo da docência. A formação dos professores deve acontecer mediante o trabalho 

integrado, envolvendo os diferentes campos disciplinares com a participação colegiada dos 

formadores.  

Josso (2004) traz alguns ensaios conceituais sobre a experiência formadora. Entre as 

experiências vivenciadas faz destaque para duas vertentes: aquelas vividas coletivamente e as 

que são individuais, inerentes a cada pessoa, Isso acontece porque a experiência comporta as 

dimensões psicossociais e as socioculturais, que transitam na emoção e na razão.  

A crença e a confiança de que o conhecimento realizado no conjunto dos professores 

em formação em sala de aula chegará aos lugares mais distantes da comunidade dá a este 

formador a consciência do dever cumprido junto à sociedade. Cunha (2006) lembra que todos 

os formadores também já tiveram seus mestres, que sugeriram ou orientaram na prática 

docente; da mesma forma que Barreto (2006), lembra os professores que estiveram presentes 

nas histórias de formação dos formadores.  

Todos os professores foram alunos de outros professores e viveram as mediações de 
valores e práticas pedagógicas. Absorveram visões de mundo, concepções 
epistemológicas, posições políticas e experiências didáticas. Através delas foram se 
formando e organizando, de forma consciente ou não, seus esquemas cognitivos e 
afetivos, que acabam dando suporte para a sua futura docência. (BARRETO, 2006, 
p. 259). 
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Pimenta (2000), no entanto, defende o alargamento intencional dos saberes da 

experiência, que devem ser tomados como ponto de partida, devendo receber a mediação da 

teoria para retornar à prática.  

Entendemos que o estudo da educação como prática social é um fenômeno complexo, 

histórico, situado e que expressa as múltiplas e conflitantes determinações das sociedades 

humanas nas quais se realiza. Dessa forma, não se esgota apenas na Pedagogia, pois necessita 

do aporte de outras ciências, como Sociologia, Psicologia, Filosofia, História, entre outras. 

Em síntese, o objetivo da ação pedagógica se concretiza na relação entre os elementos da 

prática educativa: o sujeito que educa o educador, o saber e os contextos onde estes 

movimentos ocorrem.  

O objetivo da Didática é promover a reflexão sobre a docência, tendo a prática como 

ponto de chegada e partida, na constante busca do desenvolvimento de um trabalho que alie o 

conhecimento científico e o conhecimento pedagógico, em determinada área de 

conhecimento. Para tanto, faz-se necessário que sejam considerados: a cultura organizacional, 

os saberes dos professores, o campo em que se desenvolvem as questões do coletivo docente, 

que impregnam as práticas e constituem um conjunto de representações mentais e de ações 

que se configuram como a cultura escolar, com seu complexo definido de saberes.  

A Didática começou a ganhar especificidade no século VII, com José Amós Comênio 

(1562-1670) com a arte de ensinar tudo a todos. Na Didática Magna, Comênio fundamenta a 

necessidade de uma organização escolar, de forma que respeite a vida dos alunos ao tempo 

que os alunos passam na escola. Para ele era preciso que o ensino tivesse condições 

adequadas para haver um bom resultado (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002).  

Entre a arte de ensinar e a reflexão sobre a prática, a Didática passou pelas idéias de 

Rousseau, ressaltando o novo conceito de infância. Passou, ainda, pelas ideações da Escola 

Nova no Brasil e as inovações trazidas pelo tecnicismo. Dessa forma, foi identificada uma 

perspectiva normativa e prescritiva de métodos e técnicas de ensinar. Esta marca ainda 

permanece arraigada no imaginário dos professores. Quando indagados sobre o que esperam 

da Didática, os professores de um modo geral apontam para as técnicas e métodos de ensinar. 

Muitos profissionais da educação não se apropriam dos estudos sistemáticos, sobre a 

educação, realizados pela Pedagogia, nem se interessam em conhecer a teoria pedagógica.  

Para Pimenta (1997a), a Didática possibilita que os professores das áreas específicas, 

pedagogizem as Ciências, as Artes, a Filosofia; isto é, convertam-nas em matéria de ensino, 
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colocando os parâmetros pedagógicos (da teoria da educação) e didáticos (da teoria do ensino) 

na docência das disciplinas, articulando esses parâmetros aos elementos lógico-específicos 

dos conhecimentos próprios de cada área; aí será possível configurar e compreender o campo 

das didáticas específicas. Teoria e prática são termos que chegam até nós vindos do grego e 

são, ao longo da história, considerados como dimensões antagônicas do conhecimento. Um 

dos principais motivos desta separação é a estrutura social que privilegia a divisão entre 

trabalho intelectual do manual. A uns é dado o direito de observar, contemplar, refletir, isto é, 

teorizar; a outros compete agir, fazer, isto é, praticar.  

4. O formador e a pesquisa 

De acordo com Formosinho (2006)3, o que identifica um professor-formador é o seu 

envolvimento com a pesquisa sobre formação docente. 

A atividade docente vincula-se à ação educativa que acontece na sociedade, por 

ocasião do processo de ensinar na sua atividade prática. Dessa forma, o professor em 

formação precisa superar as atividades técnicas e de modelos práticos, mas seja capaz de 

desenvolver a atividade material no sentido de transformação humana. Concordamos com 

Pimenta (2006, p. 27) quando reafirma que: 

A importância da pesquisa na formação de professores se dá no movimento que 
compreende os docentes como sujeitos que podem construir conhecimento sobre o 
ensinar a reflexão crítica sobre sua atividade, na dimensão coletiva e contextualizada 
institucional e historicamente. 

Para que a universidade não perca a característica de ser uma instituição social 

multissecular, ligada permanentemente à sua época histórica, política e social, precisa que sua 

comunidade tenha uma visão crítica, denuncie os anacronismos do passado e enfrente as 

ousadias do presente, sem renunciar o seu caráter público (TRINDADE, 2002). Para tanto, a 

pesquisa tem a possibilidade de pôr a atividade docente como objeto da nossa investigação; 

podemos entender o cotidiano da escola (PIMENTA, 2006) e dos demais espaços da educação 

e dos fenômenos que nela acontecem dela decorrentes.  

                                                           

3 Entrevista realizada em dezembro de 2006. 
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Verificando o que diz Pimenta (2006.) sobre a pesquisa no cotidiano docente, 

verificamos que em seus estudos sobre os egressos da USP ela revela a necessidade de que o 

objeto de estudo seja visto em sua totalidade: 

[...] necessário se faz compreendê-la em suas investigações com a prática social na 
sua historicidade. Assim, um estudo da atividade docente cotidiana dos egressos 
envolveu o exame das determinações sociais mais amplas, bem como da 
organização do trabalho nas escolas. (PIMENTA, 2006, p. 38). 

Comparando com a explicação de Pimenta (2006) e Formosinho (2006), o formador é 

caracterizado por suas pesquisas na área da formação docente, podemos verificar que em 

ambos os estudos, o professor é um ser pensante e não um técnico apenas. 

Considerações finais 

Esse momento histórico vivenciado pelos profissionais da educação, quando se fala 

tanto em práxis e em reflexão o estudo mais aprofundado sobre os conceitos e fundamentos 

da práxis se faz necessário. É preciso que o chamamento à ação refletida seja um eixo 

formativo que tem a docência como ponto de partida e de chegada. Ao professor-formador 

caberia ter como objeto de investigação e de trabalho  as ações de formação que os 

professores vivenciam.  De acordo com (Lima, 2001b), a formação contínua e o 

desenvolvimento profissional do professor não podem ser programados ou analisados de 

maneira isolada, e sim dentro do contexto educacional que atravessamos e fazendo parte da 

mesma luta pela valorização do magistério e a justiça social. Dessa forma, o papel do 

formador se alia estas propostas com algumas reflexões: 

• Diante da recomendação: é preciso saber que a formação 

contínua deve considerar as condições de vida, trabalho e tempo livre que o 

professor precisa ter para o acesso ao enriquecimento de experiências e 

bens culturais. O problema consiste em que a qualificação exigida pelo 

sistema de ensino é feita em condições precárias e à custa do trabalhador, 

(LIMA 2001) ao formador caberia a postura de observação atenta e o 

respeito pelos alunos, do curso, da realidade onde estão inseridos;  

• Quanto à proposta: o professor precisa ser um sujeito que 

elabora conhecimentos e tem que ser habilitado na capacidade de fazer 
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análise da sua prática, fundamentado em um referencial teórico que lhe 

permita como resultado, a incessante busca de uma educação de qualidade, 

que necessita de professor qualificado; ao formador caberia a 

responsabilidade, tanto com a própria formação e com as questões 

especificas do conhecimento pedagógico histórico e crítico específico para a 

docência na universidade. 

As reflexões aqui trazidas remetem à compreensão de que a práxis docente está 

presente no horizonte da atuação do professor que se propõe a contribuir na formação de 

outros docentes. Caberia, portanto, ao formador a consciência de que a experiência docente 

constitui-se como espaço de produção de conhecimento e isso só será possível mediante uma 

sistematização e uma postura crítico-reflexivo do educador a respeito de suas próprias 

experiências, das leituras sobre teorias pedagógicas e de uma leitura de mundo que favoreça a 

propostas de atividades que tenham a prática como ponto de partida e de chegada. 
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