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	Breve histórico sobre o envolvimento do governo na formação continuada  

Em recente artigo, Sheibe (2004) diz que na década de 90 viveu-se um quadro de reformulação política e econômica do sistema e, conseqüentemente, de ajuste nas políticas sociais e educacionais. Apesar da redução do papel do Estado, intensificou-se seu papel controlador e regulador dos sistemas sociais. 
No tocante à elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, aprovada em 1996, as formulações e as propostas, fruto de um longo processo histórico de participação dos educadores, foram rejeitadas pelo grupo governamental. Por fim, instaura-se uma reforma mais afinada às políticas de ajuste assumidas pelos idealizadores do modelo imposto pelo Banco Mundial. Para Sheibe (2004) a educação, direito social e subjetivo de todos, passa a ser encarada cada vez mais como um serviço a ser prestado e adquirido no mercado, ou oferecido como filantropia. Há um predomínio do pensamento privatista como diretriz educacional e freqüentes campanhas filantrópicas vêm substituindo políticas efetivas de educação. 
Nesse contexto, Sheibe (2004) considera que a Portaria n.1403, que trata, entre outros aspectos, da certificação do professores, soma-se ao movimento que já vinha marcando as políticas desenvolvidas pelo governo anterior tanto pela forma com que foi produzida, sem discussão mais ampla com membros da área, como pelo seu conteúdo, que recebe sérias críticas nas discussões organizadas pelas diversas entidades educacionais, tais como Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação(ANFOPE), Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação( ANPED), Fórum de Diretores das Faculdades de Educação( FORUMDIR). A elaboração do documento contou apenas com a consulta à Confederação Nacional de trabalhadores de Educação(CNTE), ao Conselho Nacional de Secretários de Educação(CONSEd) e à União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação( UNDIME). 
Em sua análise, a autora afirma que a certificação dos docentes em exercício por meio de um Exame Nacional não-obrigatório e o aceno de uma bolsa para os que forem aprovados poderiam gerar um clima de individualização de responsabilidades, acirrando a competitividade nas escolas. Tal tipo de premiação insere-se em uma medida de desempenho docente fortemente meritocrática.
Com a criação da CAPEMP – Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Professor do Ensino Médio e Profissional –, organizada de forma semelhante à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES), e com o objetivo de oferecer bolsas a professores desse nível de ensino, orientados por professores universitários, para o desenvolvimento de projetos e pesquisas, se estaria acentuando a diferença discriminatória no interior da categoria.
A Portaria já citada referia-se também a uma Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, formada por centros de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços para as redes públicas de ensino, em uma ou mais áreas de especialidade, instalados em instituições universitárias brasileiras. As universidades seriam selecionadas por meio de edital público e apoiadas pelo MEC por meio de convênios  em que se encontram instalados centros de pesquisa. Estava previsto que o MEC apoiaria ao menos dois centros de pesquisa e desenvolvimento em cada área de certificação dos profissionais da educação.
A criação desses Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação tinha como diretriz a ênfase em “novos meios de formação" e não apenas a instituição de  programas e/ou cursos de formação inicial e continuada, o que  parece ser um indício de que se aprofundarão, como política, as propostas de educação a distância e de produção de material didático. 
Segunda a autora, no bojo dessas decisões não estão contempladas as propostas pelas quais luta o movimento docente, como a formação de qualidade, o incentivo às faculdades e centros de educação como espaços privilegiados de formação de professores e a construção da profissionalização, da autonomia e do desenvolvimento intelectual do docente. Além disso, a valorização dos professores supõe formação continuada, condições de trabalho dignas e adequadas e um plano de carreira responsável e motivador, dimensões indissociadas do trabalho docente e de sua profissionalização. Nesse sentido, cabe questionar qualquer proposta de avaliação que desconsidere a realidade concreta na qual se insere o professor e o funcionamento da instituição escolar. Até que ponto pode se afirmar que o Exame Nacional de Certificação de Professores da Educação Básica estaria a serviço de uma política de efetiva e substancial valorização do professor?
No arrolamento de suas propostas, a autora, diante do papel assumido pelo governo como promotor e gestor de estratégias de avaliação do sistema escolar, em especial pela adoção de políticas de exames nacionais, indica que se tenha uma abertura para a revisão do que já foi implementado,  de maneira a fazer com que se estabeleça uma nova forma de relacionamento com os sistemas de ensino, com as unidades escolares e com os próprios professores. 
Cabe ainda destacar que a avaliação da formação de professores deve ser parte de um processo democrático no qual os próprios envolvidos no trabalho docente atuem como parceiros e interlocutores. Ainda segundo Sheibe, um sistema de avaliação para certificação de docentes não pode constituir-se como mecanismo de desestímulo, estigmatização ou culpabilização do professor pelo quadro de insuficiência no desempenho de alunos matriculados nas redes de educação básica. Espera-se que um sistema de avaliação conduzido pelo Estado supere uma característica agora predominantemente classificatória, como a dos exames nacionais conduzidas pelo governo federal, e que tem contribuído para o estabelecimento de listas de ranqueamento e conseqüente competição entre instituições e sistemas de ensino. 
Por fim, a autora encaminha, entre outros aspectos, a necessidade de intensificar o diálogo entre entre governo/órgãos deliberativos e as diversas entidades organizadas, como ANPAE, ANFOPE, ANPED, Fórum em Defesa da Escola Pública, ANDES, FORUMDIR, CNTE; de investir verbas públicas na educação pública; de revisar a política de formação de professores, modificando a legislação sempre que se fizer pertinente, e de revogar a Portaria nº 1.403, de 9 de junho de 2003, que institui o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores, ampliando-se o debate com as entidades ligadas à educação.
Do ponto de vista do governo,  ainda durante a gestão  do Ministro Cristovam Buarque, o projeto avançou até a portaria ser revogada em 2004. Em todos os 27 estados, ocorreram  reuniões que tiveram como objetivo discutir as matrizes de referência  do programa de certificação. O ponto de partida para o processo foi considerar os resultados  do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB), que  identificou que 60% dos alunos matriculados na quarta série não sabem ler ou, se lêem, não identificam a informação explícita no texto ou  ainda não conseguem interpretá-lo. Com relação à Matemática, 52% desse público não consegue utilizar as quatro operações básicas. 
Diante disso, restou ao governo definir e adotar medidas emergenciais, tais como a criação do projeto “Toda criança aprendendo”, que ampliou o atendimento escolar, aumentando a jornada e a duração do Ensino Fundamental, e o estabelecimento  da política de valorização da formação continuada e da certificação. 
Freitas (2004)ao analisar o I Encontro do Sistema de Formação Continuada e Certificação de Professores, realizado em Brasília em setembro de 2004, constata que representantes de quinze estados apresentaram relatórios críticos sobre o próprio Encontro, manifestando discordância em relação a várias questões, dentre as quais se destacam os curtos prazos de tempo para discussão; a ausência de várias Instituições de Ensino Superior, entidades científicas e sindicais dos estados, que não foram convocadas para a discussão; a pressa da Secretaria de Educação Infantil e Fundamental(SEIF) na aprovação da Portaria 1403/03 e na definição do exame como instrumento de avaliação docente; a concepção de certificação/exame/premiação que leva à exclusão dos professores e não a seu aprimoramento; a necessidade de discussão da política de valorização do magistério contemplando a formação inicial e a formação continuada e melhores condições de trabalho, salário e carreira, entre inúmeras outras contribuições.
Segundo a autora, tal reação levou a Secretaria a realizar três flexões táticas, já antes do Encontro Nacional:Inverter a ordem das palavras do programa “Toda criança aprendendo – Sistema nacional de certificação e formação continuada de professores , alterando-o para “Sistema nacional de formação continuada e certificação de professores”;  apresentar as matrizes não como referências para o Exame de Certificação, mas como matrizes para a formação continuada e aproximar-se das entidades acadêmicas buscando construir consensos que lhe permitissem encaminhar a proposta das matrizes. 
Em maio de 2004, por meio do Parecer nº 1179 – que revoga o Parecer 1403, o MEC define como política para Educação Infantil e Ensino Fundamental a instituição do Sistema Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, tendo como seus principais componentes os programas de incentivo e apoio à formação continuada de professores, implementados em regime de colaboração com os entes federados e a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, que objetiva o desenvolvimento da tecnologia educacional e a ampliação de oferta de cursos e outros meios de formação docente. Em seu artigo 2° o documento esclarece que a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação será formada por centros de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços para os sistemas oficiais de ensino dos estados e municípios, instalados em instituições universitárias brasileiras, abrangendo uma ou mais das seguintes áreas de especialidade: Educação Infantil; Ensino Fundamental: anos iniciais; Língua Portuguesa; Matemática;  Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza; Línguas Estrangeiras; Educação Física; Artes e Gestão.
As políticas de formação de professores dos anos 90 também podem ser caracterizadas pelo fato de não terem alcançado os resultados almejados, situação atribuída principalmente à persistência de investimentos realizados de forma isolada, fragmentada e desarticulada. Durante a década de 90 prevaleceu a organização de programas de formação profissional pulverizada em múltiplas atividades, de forma descontínua e desvinculada da prática dos educadores. 
Na tentativa de superar essa desarticulação, o Ministério de Educação criou a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e de Desenvolvimento da Educação que pretende estreitar os laços entre a universidade e os sistemas de educação básica, entre a formação inicial e a formação continuada, entre os saberes e os fazeres no exercício da docência. Os responsáveis pela elaboração do projeto são as universidades federais, estaduais e comunitárias. Para executar este plano, o MEC em seu primeiro Edital recebeu 156 propostas das universidades e, entre elas, foram recomendados 20 projetos de Centros de Pesquisa. 
Entretanto, com todo esse processo o governo parece desconhecer que a formação continuada de professores nem sempre esteve atrelada aos centros de pesquisa instalados nas universidades, já que, de modo geral, os centros de pesquisas existentes em seus programas de pós-graduação não têm se destacado por projetos de formação continuada.  Os sistemas de ensino público estaduais e municipais se valeram e se valem, em grande parte, de outras instituições presentes tanto na sociedade civil - fundações, ongs- ou mesmo  contam com equipes internas para realizarem ações formativas. Nos poucos momentos em que se envolve com a formação de professores a universidade pública o faz por meio de suas atividades extensionistas que se caracterizam pelo seu caráter particularmente atrelado a projetos individuais de professores e sem grande capacidade de atender um grande número de membros da categoria. Em outras ocasiões, ainda pela via da extensão, emergem projetos que procuram atender a demanda de secretarias municipais e estaduais e que possibilitam uma contrapartida financeira. 
Nesse contexto, o objetivo de apoiar/consolidar uma rede nacional de centros de pesquisa para a elaboração de cursos de formação continuada utilizando a educação a distância precisa considerar  as reais  condições com que as universidades contam para realizar a tarefa, bem como as experiências que a rede publica de ensino reuniu nos últimos anos. Por essas razões, é necessário  conhecer as experiências desenvolvidas no sistema público de ensino em suas relações com instituições  que atuam  no cenário da formação continuada no município do Rio de Janeiro, afinal, como a Rede está em processo de estruturação, tudo parece indicar que, pelo menos por algum tempo, a formação continuada de docentes será desenvolvida, principalmente, por instituições que já vinham realizando tal atividade. 
Dessa forma, espero, com este trabalho, contribuir para o debate sobre o assunto, investigando as características dos estabelecimentos que têm se incumbido da formação continuada no município do Rio de Janeiro identificando e analisando as concepções que os orientam e os objetivos que esperam cumprir ao se dedicarem à formação de professores. Que conhecimentos estas instituições acumularam sobre a formação continuada? De que forma os professores participam dos projetos de formação continuada? Já existem experiências de EAD nessas instituições? Ao demandar à universidade a formação de professores sob a forma de redes constituídas principalmente para a oferta de cursos a distância, as políticas públicas  incitam a realização de  tais análises.

	Sobre as experiências das instituições que se dedicam à formação continuada no Rio de Janeiro

Para compreender a realidade sobre a formação continuada de professores praticada  em instituições não–universitárias partimos de duas premissas: 1a) a universidade não tem sido a única instituição responsável pela formação continuada de professores, quando muito ela se incumbe de alguns projetos de pequeno alcance em termos de número de docentes atendidos,  de curta duração, de caráter pontual e sem garantia de continuidade; 2a) um conjunto de instituições não-universitárias tem mantido programas de formação de professores, porém, pouco sabemos sobre suas características. 
De forma a buscar informações pertinentes e argumentações necessárias para o debate acerca da formação continuada, iniciou-se o processo de entrevistas semidirigidas em três instituições reconhecidamente orientadas para a formação de professores – uma fundação, uma ONG (Organização não-governamental) e uma secretaria de educação. As duas primeiras instituições desenvolvem projetos de formação continuada em parceria com o poder público e a última estrutura suas atividades de formação estabelecendo convênios com várias instituições universitárias ou não. A análise das entrevistas teve como foco a apreensão das propostas de formação continuada nos seguintes aspectos: atendimento às necessidades dos problemas educacionais locais, concepções de formação elaboradas e níveis de participação  docente nos programas.

	Os programas de formação nas instituições: origem, propósitos, concepções, processos, acompanhamento e avaliação.


 Os programas de formação continuada em duas das instituições não-universitárias nas quais foram realizadas as entrevistas nasceram da necessidade de defenderem suas propostas de educação, isto é, para tais estabelecimentos havia uma problemática de educação:  a educação de jovens e adultos para uma,  e um ideal de  escola integral para outra, o que justifica a necessidade de formar professores.  Do mesmo modo, o responsável pelas informações coletadas na secretaria de educação relaciona a origem de programas de formação à implantação de projetos educacionais, no caso, a reforma curricular, justificando também que a “Formação continuada de professores era quase uma continuação da formação inicial, porque os professores não eram bem formados com relação a metodologia a ser implantada. O entrevistado na ONG analisa que a formação continuada decorre do despreparo do professor para o trabalho com jovens e adultos.
A elaboração e o desenvolvimento de projetos no órgão público ficam a cargo de especialistas da própria instituição, mas, freqüentemente, contam com o auxílio de profissionais das várias universidades públicas, privadas, fundações e ONGS  localizadas na cidade. Na fundação e na ONG, os projetos também são concebidos por especialistas da própria organização e são realizados sob a  forma de convênios para atender demandas encaminhadas pelos órgãos públicos que atuam na gestão da educação básica. 
Um aspecto peculiar foi observar o esvaziamento de coordenações de formação continuada em setores públicos, segunda a entrevistada, “ em 97, nós tínhamos 53 pessoas nessa equipe, hoje, a equipe de coordenação do Ensino Fundamental é composta por duas pessoas pois delegamos a outras entidades o papel que nós exercíamos”. De modo geral, a secretaria assume a parte gerencial do processo e contrata instituições que se incumbem de elaborar os projetos de formação continuada. Tudo isso se deu a partir dos anos 90,  período em que essa secretaria, em particular, estabelece um novo modelo administrativo, no qual  as equipes destinadas à formação de professores com membros das várias áreas do conhecimento foram substituídas paulatinamente por grupos menores incumbidos de formular políticas para área e contratar instituições para esse fim. A formação continuada no âmbito público passou a ser feita por novas agências – fundações, ONGs, empresas privadas e universidades públicas e privadas. Tais instituições também são responsáveis pela elaboração do material didático a ser distribuído pela rede de ensino. Concorreram para esse aspecto as políticas de financiamento da educação básica definidas pelo FNDE ( Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) que fixam percentuais para a formação continuada de professores.
A fundação, por sua vez, conta com uma equipe técnico-pedagógica que concebe e elabora os projetos destinados tradicionalmente à rede pública estadual e municipal de ensino: “o nosso trabalho tem sido fundamentalmente com a escola pública”. A ONG conta com profissionais para a formação continuada, mas não elaborou seu projeto e sim o recebeu de uma outra fundação e o está aperfeiçoando.
Tal cenário revela como se construíram os projetos de formação continuada nos últimos dez anos no estado do Rio de Janeiro: os órgãos públicos viram minguar suas equipes e passaram a agenciar instituições que tivessem esse objetivo.  Por sua vez, novas agências foram construídas voltadas para atender a educação pública. 
Uma das críticas elaboradas pelo órgão público quanto ao financiamento da formação continuada refere-se à forma com que são definidas as prioridades, “conforme a disponibilidade da verba se vai atender o que o Ministério da Educação considera prioridade, o que complica a situação da secretaria, porque nem sempre o que é prioridade para eles é para a secretaria. Por exemplo, nós não temos verba agora para o programa de aceleração da aprendizagem, mas ainda tem alunos que precisam de atendimento, então a secretaria está bancando um projeto para isso”. De modo geral, “os projetos tem a ver com a demanda ou  com  os critérios do MEC/FNDE”. Os órgãos públicos têm então um leque limitado de escolhas no que tange a áreas que mereceram a liberação de recursos para a formação continuada. 
Com relação ao levantamento das demandas, o responsável pela  secretaria entrevistada relata que contava com um programa de avaliação externa, e menciona a consulta realizada às coordenações regionais para o desenvolvimento de seus programas de formação continuada. As demais instituições –  a fundação e a ONG –   ficam a reboque das demandas apresentadas pelo poder  público. A ONG, entretanto, por destinar-se à formação de jovens e adultos, também pode contar com o financiamento de empresas que a solicitam para esse fim.
De um modo geral, os projetos são elaborados de acordo com as normas que o  FNDE publica a cada liberação de verba. Grande parte dos cursos quando financiados ocorre por meio de instituições como fundações, universidades privadas e universidades públicas. 
Com relação à concepção sobre a formação contínua de professores parece-me que nem mesmo a imagem dos docentes como profissionais reflexivos  tem sido o norte para a idealização de programas. A lógica que impera é a de atualização dos professores organizada  por diversas entidades organizadoras, desde ONGs até estabelecimentos de ensino superior que assumem um caráter pontual e disperso. Nas entrevistas, as instituições reconhecem que os professores têm se esforçado em busca do desenvolvimento profissional. O entrevistado da  secretaria analisa que  “hoje, dois terços dos que entraram só com o normal já tem pós-graduação. Então encontraremos os que diriam que ele faz isso porque progride na carreira, mas esse percentual é mínimo...  o que ele investe no curso de graduação com o retorno que ele tem no salário... eu acho que não se explica por aí...se fosse só pela questão da busca da graduação, veríamos que procurariam por profissões que não estariam relacionados com o fazer pedagógico. Mas ou vão para a Licenciatura ou vão para a Pedagogia, então eles investem muito para crescerem em sua carreira. Energia própria, recurso próprio, eles de alguma forma  investem muito para permanecer nessa carreira”.
Na perspectiva da ONG os professores são selecionados segundo algumas características: “o professor, para trabalhar no programa, precisa ter um perfil comunitário, porque ele vai trabalhar em comunidade. Ele tem que ser formado em Língua Portuguesa ou História para serem capacitados  para o uso de uma  nova tecnologia de educação”.
Para a fundação “os objetivos dessa formação continuada é justamente de você estar avançando nessas discussões... o que é educar hoje? Como é que você faz isso? Como é que você cria o espaço pedagógico?”.  Contudo, tais questionamentos não parecem sensibilizar os gestores para uma implicação dos professores na formação contínua passando desde  a análise  das necessidades à  gestão e avaliações das formações. Na fundação, a participação dos docentes no processo se dá da seguinte forma:“...quando encerramos um ciclo sempre colocamos para os professores o que  desejam para o ciclo seguinte. A secretaria de educação  tem uma atuação muito pequena sobre a escola.  As grandes equipes pedagógicas  foram sendo canalizadas para a escola por falta de professores.  Então hoje a parte pedagógica da secretaria é composta por um ou dois professores que não têm  possibilidades de estarem fazendo grandes investidas nessa área de formação de professores”. 
Perpetua-se uma lógica de formação continuada de professores articulada aos objetivos do sistema educativo, ao que se prescreve como importante para sua formação em detrimentos de objetivos de desenvolvimento da profissão docente , ou seja, a formação entendida como “o que nos ajuda a decidir o que fazer”  (Steadman, Eraut, Fielding e Horton, apud Day, 2001, p.204). Para os autores a formação difere do treino entendido como o “que nos ajuda a fazer o que é necessário fazer, de uma forma mais consistente, eficaz e eficiente.” 
Quanto ao monitoramento e à avaliação, as instituições  têm níveis de desenvolvimento distintos. O entrevistado pela ONG  afirma que por implantar uma formação condicionada à aplicação de uma metodologia de ensino, desenvolve um processo próprio: “ nós temos dentro de qualquer programa de educação que fazemos um setor, aqui dentro, de monitoramento e avaliação que mensalmente apresenta à área de educação estes resultados. O setor de estatística faz este resultado baseado em informações passadas por supervisores pedagógicos que são profissionais que visitam as salas de aulas  dando apoio ao professor e ao aluno que estão em sala.” 
Alem desses aspectos, a ONG segundo seus propósitos de “treino” dos professores, “o supervisor faz um acompanhamento, nós temos uma comunicação virtual, o supervisor está constantemente se comunicando com eles, cobrando atividades e o professor responde, virtualmente, a ele o que está realizando,  e imediatamente responde à  coordenação do programa, ... estamos sempre em contato com o SAP,  Sistema de Apoio ao Professor, que é um meio virtual.  E com as capacitações continuadas que ocorrem quinzenalmente aos sábados, o professor nesse bate-papo, nessa troca de experiência com o seu grupo ele avalia. A avaliação é constante, e ele está formando e informando esse professor  como devem ser trabalhadas essas aulas”.  Na medida em que os professores não correspondem às expectativas, eles são “convidados a se retirar do programa”.
A secretaria, por sua vez, considera a avaliação um assunto muito complexo:“essa é uma questão bem complicada mesmo porque temos uma série de dúvidas de quais seriam esses indicadores. Em educação é muito difícil você estar praticando a ação, se não for muito persistente, muito preciso, muito referendado... quem está fazendo é muito complicado avaliar. Eu mesma tenho sugerido nas reuniões, que os programas de mestrado entrassem nessa questão da avaliação, lá tem muita gente que não tem problema para resolver... muitos estudos se perdem por falta de uma informação mais concreta, de dados sistematizados, e que seria uma boa contribuição... porque tem gente com disposição acadêmica, com intenção de estudar... então essa tem sido minha sugestão porque eu acho que temos muito a receber”. Já na fundação, estabelece-se um processo no qual “o professor faz relatórios constantes de como aquilo está empregado na sua prática. E no final apresentam um memorial de como foi a sua passagem pelo curso de modo que a gente possa ter esse processo...”.
As iniciativas quando apoiadas na educação a distância, são utilizadas para um exercício de maior controle sobre o professor em função da concretização dos objetivos esperados, como expresso pela ONG.  Em relação ao acesso dos docentes aos métodos de ensino não presencial a fundação relata que “esse ano a gente teve uma linha de trabalho através da internet, fizemos um chat, umas salas de conversa, tivemos poucos, um grupo de 290 professores que correspondeu a dez por cento dos 2.900 inscritos no curso presencial. Mas a gente sabe também que isso aí se deve às limitações dos professores de acesso ao computador, à internet. Algumas escolas possibilitam isso, outras não, mas o maior acesso é doméstico.  Muitos dos acessos são à noite e aí a gente avalia que esse trabalho tem se ampliado”. A opção do MEC pelo fortalecimento da formação continuada a distância deve levar em conta o acesso e  a apropriação do tempo do professor.
Por fim, resta-nos reconhecer que os programas, de modo geral, são concebidos como fim em si mesmo, estruturados sem uma análise das necessidades locais, ou mesmo servem para atender as demandas da educação básica, definidas por órgãos federais de financiamento da formação continuada.   Além de ser mais comum a incidência sobre políticas estabelecidas pelas prioridades nacionais, os projetos organizam-se sem uma elaboração conceitual sobre como concebem e defendem a formação dos professores e como esperam a posteriori acompanhar e apoiar os docentes em suas experiências educacionais. As concepções de formação elaboradas pelas instituições mesmo imbuídas dos mais nobres fins são marcadas por arrolar conhecimentos definidos por especialistas e destinam-se a professores vistos como um grupo homogêneo. A prevalência de uma atitude prescritiva e normativa para a formação revela a opção pelo emaranhado de idéias consideradas necessárias para torná-lo um melhor profissional, em que os professores são vistos como meros executores.   

	A busca da autonomia como desafio para a formação dos professores. 


Ao iniciar esse trabalho, pensei em como poderia ultrapassar a perspectiva de apresentar alguma solução para os problemas que afetam a formação continuada de professores. Pareceu-me mais coerente, então, realizar um esforço em buscar algumas interações entre os tantos trabalhos que se complementam sobre o tema, o que poderia trazer contribuições mais úteis. Sendo assim, nesse fim de artigo, procuro esboçar, por meio de alguns contatos com trabalhos que se dedicam à formação continuada elementos que possibilitem o redimensionamento da concepção dos centros de referência dentro das políticas públicas, sendo, desta forma, útil, também, àqueles que intencionam contribuir para a formação de professores.
Um dos aspectos que me chamou a atenção nos relatos foi a constatação de que as universidades públicas não são as instituições de referência para a formação continuada de professores, mas coadjuvantes entre tantas outras. Contudo, é para esses estabelecimentos de ensino que convergem certas expectativas como a descrita pela secretaria quando interpelada sobre processos de acompanhamento e avaliação de cursos “que os programas de mestrado entrassem nessa questão da avaliação, lá tem muita gente que não tem problema para resolver... muitos estudos se perdem por falta de uma informação mais concreta, de dados sistematizados, e que seria uma boa contribuição... porque tem gente com disposição acadêmica, com intenção de estudar... então essa tem sido minha sugestão porque eu acho que temos muito a receber.” Mais tarde, acrescenta: “ao mesmo tempo em que a universidade faz a formação continuada de professores ela também faz a inicial, então ela precisa conhecer essas coisas novas, nem tudo é tão ruim quanto a mídia noticia, nem tudo é tão bom como a gente gostaria que fosse. Então precisa de alguém com o olhar crítico, como alguém da universidade, para ver o que é bom e o que não é, o que agregou valor e o que não agregou” . 
Nessa análise, a entrevistada nos alerta sobre o papel em que presumidamente a universidade teria que reunir alguma expertise, a análise de programas de formação de professores, inclusive de suas propostas de acompanhamento e avaliação de forma  que pudesse contribuir para a gestão da formação contínua. 
Uma outra dificuldade que localizo na formação de professores é a pouca referência a um ideal de profissional que se queira alcançar mediante processos formativos. O trato com a formação continuada, embora não explicitado, pauta-se em uma relação entre empregadores e professores proletários, que se vêem separados da concepção do seu trabalho sendo meros executores de tarefas pré-definidas, o que os obriga a apoiarem-se nos especialistas e naquilo que definem que deve ser feito. A organização dos projetos se faz pela lógica da racionalidade científica e técnica que impõe aos professores o aprender de novos saberes científicos e, muitas vezes, a crença de que seus problemas são meramente instrumentais.  Os programas são elaborados de forma padronizada aplicada a diversos grupos de professores.  Todo o processo se instala em função da perspectiva de que o professor “não sabe”. A formação se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos e técnicas e não pelo desenvolvimento de uma práxis reflexiva sobre as práticas que os professores tem no seu dia a dia. Falta aos projetos de formação contínua a dimensão da profissionalização como processo por meio do qual se pode alcançar a  melhora do status docente, a elevação de  rendimentos  e o aumento da autonomia. 
Para Nóvoa (1991) 
“importa valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na implementação de políticas educativas.” (p. 25) 
Não se trata também de cometer o equívoco de conferir à formação um caráter onipotente a ponto de atribuirmos, unicamente a ela, a mudança do sistema educativo, afinal, ela, em conexão com outras áreas de  intervenção, é apenas um dos componentes necessários para essa alteração. Nesse sentido, é preciso zelar para que a organização das escolas encoraje o desenvolvimento de experiências de trabalho partilhado, ainda pouco mobilizadas em nosso cotidiano. O autor recomenda que práticas de formação contínua devem ser organizadas tendo como referência as dimensões coletivas  o que contribui para a emancipação profissional e a consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e valores. 
A formação continuada remete a mudanças de contexto de realização do próprio trabalho docente nas escolas, ainda constituído pela racionalidade instrumental com inúmeros dispositivos de controle das práticas do professor. Conceber projetos de formação não pode estar alheio de uma  intervenção no terreno profissional, no  contexto em que os professores atuam, como também não pode dissociar-se da produção do saber. As situações que os docentes enfrentam apresentam características únicas exigindo respostas genuínas. Frente a situações diferentes, os professores constroem novas soluções, novos caminhos, o que se dá por um processo de reflexão na ação. No entanto, esse repertório não contempla situações que possam exigir um diálogo com diferentes perspectivas, uma investigação teórica, o que Schön (1998) denomina reflexão sobre a reflexão sobre a ação. Tomar o ensino como prática reflexiva introduziu no processo de formação continuada alguns desafios e novos questionamentos.
Zeichner (1993) alerta que a concepção de intervenção reflexiva proposta por Schön, a partir de Dewey, é uma forma de sustentar a incoerência em se identificar o conceito de professor reflexivo por meio de práticas de treinamento, que possam ser consumidos por um pacote a ser aplicado tecnicamente. No entanto, é preciso evitar um possível “praticismo” em que a perspectiva da reflexão seria suficiente para resolução de problemas da prática. Por outro lado, a reflexão desenvolvida por Schon(2000) é criticada  por estar circunscrita  às situações de sala de aula, não especificando a linguagem, os sistemas de valores, os processo de compreensão e a forma com que se define conhecimento,  o que dificulta o engajamento dos professores em práticas mais críticas. 
Alguns autores ( Giroux, 1997, Contreras, 2001)  apontam para o fato de que o saber docente não é formado apenas pela  prática, sendo também necessária uma compreensão teórica dos elementos que a condicionam.  Zeichner (1993) a partir de suas pesquisas afirma, entre outros aspectos que a prática reflexiva, como prática social, só pode ser realizada em coletivos, o que leva as escolas a se transformarem em comunidades de aprendizagem nas quais os professores se apóiam e se estimulam mutuamente. Nesse sentido, os projetos de formação continuada devem fundamentalmente ultrapassar a inclusão da reflexão sobre o exercício profissional  e  abrir-se em direção à análise crítica dos contextos escolares, das condições concretas das escolas, da organização do trabalho docente e das  práticas que desenvolvem e que expressam um compromisso emancipatório de transformação das desigualdades sociais. 
Para que mudanças em concepções e práticas educacionais de professores ocorram, seria ingênuo apenas destinar recursos financeiros, é necessário estimular  nos programas haja um entrelaçamento concreto com o ambiente em que esses profissionais trabalham e vivem. Os projetos devem ser concebidos tendo em vista a construção nas escolas de espaços   nos quais os professores se profissionalizem de forma interativa, questionando suas práticas e também identificando objetivos comuns. Importa trazer para o debate sobre educação, o sentido da educação, ajudando, assim, a sociedade, descobrindo de que cultura ela precisa e como ela quer reparti-la, incrementando,ainda mais, a discussão política sobre a educação.
 Formar professores “ para ajudá-los a decidir o que fazer “ nos programas de formação continuada não se faz sem  escolhas ideológicas de acordo com o modelo de sociedade e de ser humano que defendemos.  Se o que interessa é formar profissionais para democratizar a cultura e criar indivíduos autônomos em sociedades democráticas, os programas não podem estruturar-se de forma a  negar essa finalidade.  É imperioso que professores não sejam vistos como passivos, meros executores compondo uma classe homogênea, nem tampouco é  possível aceitar programas que  se sustentam sem instaurar um reflexão coletiva sobre seu planejamento, desenvolvimento e avaliação com os docentes participantes. Não basta garantir que os  programas estejam  a cargo das universidades públicas, a questão central será qualificar nas diferentes instituições que vêm assumindo a formação continuada de professores o grau de compromisso com uma formação emancipadora e voltada para a autonomia dos professores. 
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