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A universidade tem sido crescentemente chamada a atuar em processos de formação continuada dos profissionais da educação, através de parcerias com os sistemas de ensino público estaduais ou municipais. Tal tarefa não é nova. Como observa Candau (1996), a preocupação com a formação continuada dos professores tem estado presente em todos os esforços de renovação pedagógica e as universidades vêm participando desses esforços, seja oferecendo vagas em seus cursos para professores em exercício, seja através de programas específicos de formação, em convênios com secretarias de educação.
Essas formas de atuação têm sido, no entanto, orientadas por uma perspectiva que coloca a universidade como instância produtora e divulgadora de conhecimentos às escolas e professores, que deveriam então se apropriar desses conhecimentos e utilizá-los na sua prática. Daí as dificuldades nas relações entre a academia e os professores, que se observam em muitos programas de formação (GATTI, 1992; CANDAU, 1996). Nos últimos anos, vêm se registrando avanços nessas relações, em parte pela própria ampliação da atuação das universidades nos processos de formação continuada, o que amplia também as oportunidades de convivência e conhecimento mútuos. Esse conhecimento, por sua vez, é favorecido pelo desenvolvimento das pesquisas em torno do saber docente, que buscam compreender os processos por meio dos quais os professores constroem seus conhecimentos (TARDIF, 2002) e pelo reconhecimento da escola como espaço privilegiado na formação de seus profissionais, tornando-se um local no qual os saberes podem ser produzidos e partilhados, num processo formativo permanente e integrado à prática docente (NÓVOA, 1992). 
Atuar em processos de educação continuada coloca novos desafios à ação formadora da Universidade. O professor que  participa desses processos  não é um aluno, mas um profissional que já possui, na maior parte dos casos, vários anos de experiência, que é detentor de um saber docente, construído na sua prática cotidiana.
Assim, acreditamos que desenvolver programas de formação é tarefa que só pode ser realizada se assumir um caráter de parceria com os professores, reconhecendo-os como sujeitos produtores de conhecimento. 
Com base nesse pressuposto, o trabalho aqui apresentado teve como objetivo refletir sobre os desafios e perspectivas colocados à atuação da universidade na formação continuada de professores. Consideramos que essa reflexão é um exercício necessário a todos aqueles que, atuando na formação inicial de profissionais da educação, no espaço da universidade, vêm nos últimos anos desenvolvendo também ações de formação continuada em parceria com sistemas públicos de ensino.

Formando professores e investigando a prática de formação
Durante os anos de 2002 a 2004, uma equipe de professores universitários, em convênio com a Secretaria de Educação de um município do Litoral Norte paulista, desenvolveu um trabalho de formação continuada de professores do Ensino Infantil e Fundamental. 
O trabalho teve um planejamento inicial, elaborado a partir das demandas sugeridas pela Secretaria de Educação. Esta programação foi apresentada e discutida com os professores no primeiro encontro, abrindo-se a possibilidade de adequações ao longo do processo. Assim, os temas trabalhados voltaram-se inicialmente para a importância do projeto coletivo das escolas e posteriormente, foram sendo trabalhadas outras questões apontadas pelos próprios professores. 
A sistemática de trabalho comum a todos os encontros buscava estimular a investigação do cotidiano escolar, como base para a reflexão e discussão das questões levantadas pelos participantes e o planejamento de atividades a serem desenvolvidas nos locais de trabalho. A prática vivenciada pelos professores no espaço entre um encontro e outro, era relatada para o grupo no encontro seguinte, promovendo a troca de experiências e articulando-se à discussão teórica dos assuntos abordados.
Ao final de cada encontro, os professores faziam uma avaliação sobre as atividades do dia, apontando os aspectos considerados positivos, as dificuldades observadas e as sugestões para os próximos encontros. Esse material foi organizado e analisado pela equipe de coordenação dos trabalhos, subsidiando a organização e o desenvolvimento das ações de formação. Ao mesmo tempo, os registros dos professores ofereceram um rico referencial sobre a forma como perceberam e vivenciaram um processo de formação continuada, ao longo de sua trajetória, evidenciando o olhar destes profissionais sobre a atuação da Universidade nesse processo formativo. 
Esses dados, colhidos ao longo dos três anos de parceria, foram revisitados, constituindo a fonte para a reflexão ora apresentada. Para tanto, foram utlizadas as avaliações de duas turmas de professores do Ensino Fundamental, cerca de 1500 instrumentos.
O processo de análise constituiu-se de sucessivas leituras do material de forma a, progressivamente, penetrar seus significados. Buscou-se identificar, nessas leituras a percepção dos professores em relação ao próprio processo de formação e à atuação da Universidade nesse processo. 

Ouvindo o professor em formação: o papel da Universidade
Ao analisar as avaliações dos professores, pudemos conhecer e compreender melhor os interesses e necessidades do professor em formação. Os resultados dessa análise apontam um aspecto relevante a ser considerado num processo de educação continuada: dar voz aos professores, reconhecendo-os como sujeitos de sua própria formação e portadores de um saber-fazer construído na docência.
Assim, os processos formativos precisam se constituir como espaços de interlocução em que formadores e professores em formação se percebam como parceiros possuidores de conhecimentos válidos. Nesse processo, teoria e prática não são percebidos como instâncias isoladas ou contraditórias, mas constituem-se como uma unidade. A consciência de possuírem um saber construído no exercício docente e a possibilidade de dizerem esses saberes, num clima acolhedor, permitiu aos professores o estabelecimento de novas relações com os saberes teóricos, que passaram a ser entendidos como fontes de reflexão sobre a prática, ou, como foi colocado por um dos professores, “cada vez mais acredito que teoria e prática andam juntas”.
A interlocução desses sujeitos só pode ocorrer num espaço em que as relações afetivas sejam favorecidas, no qual se possam partilhar conhecimentos, valores, sentimentos, interesses e propósitos, num clima de confiança entre os parceiros. 
Almeida (2000, p.79), afirma que [...] quando alguém é ouvido (e compreendido), isso traz uma mudança na percepção de si mesmo, por sentir-se valorizado e aceito. E, por sentir-se valorizado e aceito, pode apresentar-se ao outro sem medo, sem constrangimentos.
Daí a necessidade de prever momentos que permitam a expressão de sentimentos e emoções, a manifestação lúdica, a brincadeira. Um processo de formação pode e deve ser um exercício de alegria e de prazer. 
Os dados analisados apontam também para a importância do exercício da reflexão coletiva em torno das questões concretas da escola, considerada não apenas como local de trabalho, mas também como espaço de formação profissional.
Na constituição desse espaço de interlocução é fundamental a figura do formador. Os professores atribuem grande importância à qualidade dos formadores, o que engloba a dimensão teórica – a segurança e o domínio do conhecimento trabalhado -, a dimensão prática – a experiência na realidade do ensino básico – e a dimensão afetiva – a emoção, as crenças e valores pessoais que informam sua postura e suas atitudes nas relações com os professores. O modo como olhamos para o professor, como falamos com ele e como o ouvimos, tem conseqüências muito amplas num programa de formação continuada. Isto implica numa escolha criteriosa dos formadores responsáveis pelo trabalho formativo, cuja vivência como professores do ensino fundamental mostrou-se de grande importância, conferindo-lhes legitimidade como interlocutores que podem partilhar com os participantes os desafios e dificuldades da atuação na sala de aula. Ao mesmo tempo, seu domínio dos fundamentos teóricos legitima-os, aos olhos dos professores, como pessoas capazes de confirmar e validar os saberes práticos produzidos na docência.
Várias outras leituras poderiam ser feitas a partir dos registros dos professores. No entanto, talvez possamos destacar um aspecto que perpassa os depoimentos, ao longo do projeto: os professores querem ser reconhecidos como atores e autores nos processos de educação continuada. Nesse sentido, seria preciso ir muito além de ouvir o sujeito da formação. 
Torna-se necessário pensar em percursos de formação nos quais as decisões sejam realmente partilhadas e o controle das ações não esteja nas mãos de universidades e secretarias de educação, mas nos quais as escolas e professores participem das decisões, tornando-se protagonistas de sua própria formação.
Tardif (2001, p.128) defende a unidade da profissão docente como elemento de afirmação política de uma categoria profissional que tem a missão de educar as novas gerações: Seremos reconhecidos socialmente como sujeitos do conhecimento e verdadeiros atores sociais quando começarmos a reconhecer-nos uns aos outros como pessoas competentes, pares iguais que podem aprender uns com os outros.
Essas considerações nos levam a refletir sobre o papel da universidade na formação continuada, a partir de uma perspectiva que concebe o desenvolvimento profissional como um continuum, que não se limita ao momento de formação inicial, mas que continua ao longo da carreira do professor, como instrumento privilegiado no processo de profissionalização docente (NÓVOA, 1991; TARDIF, LESSARD E GAUTHIER, s/d).
Nessa perspectiva, a atuação na formação continuada de profissionais da educação deixaria de ser uma tarefa eventual da universidade, executada a partir de demandas dos sistemas de ensino, passando a ser entendida como um processo articulado à formação inicial e integrado à prática profissional dos docentes nas escolas. Tal concepção estende a ação formadora para além do tempo dos cursos de licenciatura e dos espaços do campus universitário. Como observam Tardif, Lessard e Gauthier (s/d, p.29) a formação contínua exige um entrosamento muito mais estreito com a profissão (...) fundamentando-se nas necessidades e situações vividas pelos participantes. Nesse sentido, de acordo com os autores, o formador da universidade deixa de desempenhar um papel de transmissor de conhecimentos, tornando-se um parceiro, alguém que ajuda e apóia os professores no seu processo de formação e autoformação.
Essa não é uma tarefa fácil e traz aos docentes da universidade inúmeros questionamentos. Trata-se, como observa Gatti (1992, p.72) de 

[...] preparar a universidade para desempenhar o papel que corresponde a suas características – o de realizar pesquisas educacionais e didáticas, estudar modelos alternativos de formação, preocupar-se com a formação dos formadores etc. – porém alterando substantivamente seu modo de operar, integrando em todas essas atividades, como parceiros efetivos, os professores e os técnicos que estão na prática escolar, não só trazendo-os para dentro do campus como indo às suas regiões e locais de trabalho.

Não obstante as dificuldades envolvidas nessa empreitada, o diálogo entre a universidade e os sistemas públicos de ensino básico, pode se constituir uma oportunidade de reflexão sobre as práticas educativas da própria Universidade, tornando-se um processo fertilizador do ensino, da pesquisa e da extensão na instituição. O contato mais próximo com as escolas e professores da educação básica pode ser o caminho que levará a Universidade, do atual foco na formação inicial para uma atuação articulada entre formação inicial e continuada dos profissionais da educação e, da pesquisa sobre os professores para a pesquisa com os professores. 
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