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Introdução

O presente texto se circunscreve no campo científico da educação e é resultado de uma pesquisa de doutoramento. O objetivo central foi o de estudar a história da formação docente das primeiras séries do Ensino Fundamental no Brasil e na Escola Geral Básica na Argentina, com vistas a compreender as reformas de formação no contexto político das reformas educacionais nos anos de 1990. De acordo com esse objetivo centramos a atenção no estudo de cada país, identificando, em perspectiva histórica, questões relevantes e pontos de inflexão que constituíram e constituem os debates atuais em torno das últimas reformas de educação e de formação docente nessa década.
As novas propostas de reformas educacionais e de formação docente devem ser compreendidas em suas várias dimensões – política, jurídica, cultural e acadêmica –, combinadas com as propostas e o espírito das políticas de ajuste econômico para a América Latina e para o mundo. Um processo cuja dinâmica é a profunda e constante reestruturação das relações de produção e reprodução capitalistas que geraram altos índices de desemprego, crescente marginalização social e o surgimento dos “novos pobres” hierarquizados pela “flexibilização econômica”. 
	Algumas das indicações para a educação e para a formação docente foram oferecidas pelos diferentes órgãos multilaterais, em especial, na década de noventa. Por exemplo, a Unesco e a Orealc (1996, p. 5), em seu Boletim n.º 41, “Projeto Principal de Educação na América Latina e no Caribe”, apontam que os anos de 1990 podem ser caracterizados por um “[...] maior valor destinado à educação, uma melhoria econômica ao setor, bem como uma revisão do novo papel dos professores e uma atitude mais positiva para com eles [...]” Todas as citações em língua espanhola, até três linhas, foram traduzidas pela autora., ressaltando que a formação inicial deveria ter um “autêntico nível universitário” Esta idéia é reforçada na Declaração de Nérida, em 1996, na VII Conferência Ibero-Americana de Educação, “A Educação e os valores éticos para a democracia”. Ressaltou-se, então, a importância de confiar no professorado e nos responsáveis da direção e da supervisão educativa, e em uma educação para a democracia e os valores éticos que favorecessem uma maior profissionalização e reconhecimento acadêmico e social de suas competências In: OEA. La educación en Iberoamérica. España: Madrid, OEA, 1998, p. 425.. Nesse documento o conceito de descentralização aparece ligado a uma maior autonomia dos docentes e dos centros educacionais em suas diferentes dimensões, federal/estadual, estadual/municipal e, neste marco, se pontua a necessidade de professores mais capacitados e preparados para tomar decisões nas instituições (projetos institucionais) e na organização curricular. Salienta-se, também, que a noção de competências deve ocupar um espaço significativo no processo de formação, balizadas pelo aprender a trabalhar em equipe, aprender a fazer, entre outros “aprenderes”. 
	Em 1992, a Cepal e a Orealc anunciavam esta perspectiva para a formação docente em seu conhecido documento Educação e conhecimento: eixo da transformação produtiva com eqüidade. Nele apregoavam a demanda por “um sistema eficiente de formação de recursos humanos”. Para tal fim, o documento destacou duas exigências para construir um sistema eficiente de formação de recursos humanos docentes: responsabilizar-se por uma educação de qualidade e adquirir capacidades para administrar de forma autônoma as instituições. Assim, a função docente aparece delineada em torno da necessidade de profissionalizar o professor que, em um ambiente de descentralização das instituições, seja “[...] receptivo às mensagens e demandas externas e estejam dispostos a trabalhar em equipe com pessoas de outras áreas profissionais” (CEPAL-UNESCO, 1995, p. 294; 1992, p. 182). 
	Nesse clima, a Unesco criou uma Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI que elaborou, em 1996, o “Relatório Delors”. Este documento acentua esta perspectiva, assinalando que a educação é a “chave para entrar no século XXI”, com seus quatro pilares: aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser. Semelhante às orientações que lhe antecederam, o documento destaca a participação ativa dos docentes, a descentralização inteligente e a inovação das instituições, como eixo central das transformações DELORS, Jaques. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: Unesco, 1998..
	A maioria das orientações educacionais para a América Latina e o Caribe oscilaram entre a “construção da cidadania moderna” e a “competitividade internacional” CEPAL-UNESCO Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade. Brasília, DF: IPEA. Rio de Janeiro: IPEA, 1995. Capítulo V. p. 198. CEPAL-UNESCO Educación y conocimiento: eje de la transformación educativa. Santiago de Chile, 1992. Capítulo V. p. 126. . Na primeira premissa se incluem conceitos tais como eqüidade social (igualdade de oportunidades, compensação das diferenças), participação, democracia, eficiência e afetividade, tanto para as instituições como para os indivíduos. Em relação à competitividade internacional as orientações incentivam o uso e o conhecimento da tecnologia para aumentar a produção de conhecimento, salientando que este aumento poderia assegurar o desenvolvimento sustentado no contexto da globalização econômica. Estas idéias e novas estratégias geraram a ideologia da chamada “sociedade do conhecimento”, configurada, segundo as expressões da VII Conferência Ibero-Americana de Educação (1998, p. 431), pelo “[...] alto ritmo de progresso científico e tecnológico e os desenvolvimentos que estão produzindo as tecnologias da informação”. Nesse contexto, a educação é vista hoje em dia como o “[...] âmbito privilegiado para transformar a informação em conhecimento”.
Não é novidade que o presente panorama apresentado para a formação é complexo e, em muitos momentos, ambíguo. Capturar as demandas e as propostas explícitas e implícitas nas regulamentações para os docentes e suas instituições requer cuidado. Não somente porque a reforma na formação trouxe à tona problemas antigos, tornando-os mais evidentes, mas também porque a dinâmica e as contradições na elaboração das leis, suas sanções e implementação explicitaram outras preocupações que aumentaram as incertezas no campo educacional. 
As idéias sobre a reforma jurídica/política/educativa – expressas em documentos, processos de implementação, programas específicos, redes de formação, atingindo um maior ou menor controle, uma maior descentralização no financiamento e até mudanças na obrigatoriedade escolar, entre outros aspectos –, a nosso ver, só ganham inteligibilidade se articuladas ao processo de exclusão social dos países da América Latina que se opõe cruamente a muitas das propostas reformistas. Devem compreender-se também, na perspectiva de que as intenções discursivas não só são impotentes para modificar a práxis, como velam e ocultam outras possibilidades e alternativas fechando, assim, um círculo aparentemente sem saída. Pereyra (1998, p. 30), questionando as reformas como slogan, salienta que:

[...] las reformas educativas de nuestra época se convierten en una retórica más bien vacía, a pesar de presentarse saturadas de un desquiciado sistema de eslóganes o conceptos crepusculares de contenido pretendidamente atractivo para el profesorado y la ciudadanía en general, sus destinatarios.

A finalidade deste estudo foi o de transpor as “sedutoras” propostas de mudanças e compreender a história das reformas educativas articuladas ao contexto socioeconômico. Buscou-se mergulhar na própria “identidade” educativa para encontrar algumas das respostas às tantas perguntas surgidas no processo, mas sempre cultivando a lembrança de que a questão fundamental permanece a mesma: os seres humanos e a possibilidade de produção e reprodução de sua vida. 
As múltiplas relações sociais, em determinado momento histórico são as que constituem e instituem as reformas em questão. Em última instância, são projetos de sociedade que homens e mulheres não somente querem conhecer, mas também influenciar em seu processo de efetivação. Assim, compreendemos a reforma como um movimento com contrapontos, com elementos contrários, como um conceito normativo-ideológico que contém uma função social em uma específica época histórica. 

A formação docente no Brasil e Argentina: entre o ajuste e a “transformação”

A importância da formação docente, hoje em dia, em especial a dos docentes priorizados neste estudo, requereu um olhar para o passado. Dito de outro modo, as relações mais complexas postas pelo tempo presente provocaram as indagações acerca do tema e aguçaram a curiosidade em acompanhar o processo histórico da formação docente nos dois países. A história não é aqui concebida como mera cronologia de acontecimentos, mas como destaque de aspectos do passado que importam para a compreensão do presente. Dessa maneira, a história dos acontecimentos contribuiu para um melhor entendimento de como se moldaram as condições e as mediações que possibilitaram, em um momento específico, que as reformas e suas leis, neste caso, a educacional, se concretizassem.
O tema formação docente é muito amplo e requer, por sua abrangência, recortes necessários. Optamos por centralizar a análise do objeto realizando um recorte em relação aos níveis da formação: optamos pelas primeiras séries do Ensino Fundamental no Brasil e os dois primeiros ciclos da Escola Geral Básica na Argentina. Esta escolha não desconsiderou a importância de outros níveis de formação. Ao contrário, as concepções que defendemos não são estritas nem se restringem a um nível. Nossa opção se deve ao fato de que a última reforma da formação em ambos os países assinalaram de maneira preferencial a problemática da formação de professores para as primeiras séries do Ensino Fundamental, incluindo a formação em serviço e a formação inicial, premissa que corresponde à tendência que prioriza a universalização da educação básica Note-se que o novo documento da CEPAL se refere, ademais da univerlização do ensino primário, “o aceso universal das crianças entre 3 e 6 anos de idade a uma educação pré-escola de qualidade” e “promover o aceso e permanecia dos adolescentes na educação secundária para completar os 12 anos de escolaridade” (CEPAL-UNESCO, 2005, p.25). CEPAL-Unesco. Invertir mejor para invertir más. Financiamiento y Gestión de la educación en América Latina y el Caribe.  Serie Seminarios y Conferencias. Enero. 2005.. 
O pressuposto do qual partimos foi de que existe uma centralidade nos docentes e uma descentralização na formação, observando, dessa maneira, uma dicotomia entre o ser docente e sua formação. Perguntamo-nos: é possível centralizar e descentralizar dois aspectos que essencialmente devem estar unidos? E em caso de ser possível, como se produz esta separação? Partindo desse pressuposto defendemos a tese de que existe uma tendência de desqualificação e desvalorização da formação docente, que se apresenta de formas diferentes na história, e em especial nas reformas educacionais dos anos de 1990, consolidando uma concepção de formação que, paradoxalmente, contradiz o que apregoa.  
A perspectiva onto-metodológica abordada por G. Lukács requer um compromisso intelectual abrangente. Lukács, ao definir a ontologia, explica que seu objeto “[...] é o realmente existente. E sua tarefa é a de examinar o existente a respeito de seu ser e encontrar as diversas fases e transições dentro do existente” (HOLZ, 1971, p. 21). Nesse contexto, os processos sociais são analisados a partir de uma base científica e filosófica para a compreensão de seu complexo e contraditório movimento. A ontologia proposta pelo autor, inspirada fundamentalmente em Marx, permite uma compreensão mais acurada do complexo educacional e sua articulação com a realidade social. A aproximação teórica à perspectiva ontológico-crítica proposta por Lukács significou, também, compreender a complexa relação dos fenômenos sociais, as mediações entre o fenômeno que aparece, o imediato, e aquilo que está além do campo fenomênico mediante os processos de objetivações e de apropriação da realidade. Assim sendo, a perspectiva ontológica é histórica. Ontologia e história não podem ser separadas, pois a história é constitutiva do ser social e não uma qualidade que lhe possa ou não ser atribuída. 
Nessa perspectiva, as primeiras “abstrações razoáveis” sobre as reformas educacionais e a formação docente eram conceitos dispersos, neles tudo cabia, tudo era possível.  Consideramos as “abstrações razoáveis” como ponto de partida, como um processo de aproximações. Poderíamos, também, definir como um “caos necessário” que se retoma no caminho de regresso, no final da investigação, como uma nova objetividade.    Este aspecto vai ao encontro do que Lukács assinala quando explica que o campo do desconhecido, ao contrário do que comumente se pensa, se dilata. O “ignorado” ao ser conhecido não se esgota, mas abre caminhos a uma diversidade de questões. Assim, as reformas educacionais como singularidades inseridas nessa complexidade estruturada estão determinadas na articulação constante da universalidade e da particularidade. Estas três categorias  singularidade, particularidade e universalidade  não são “pontos de vista” a partir dos quais se contempla a realidade, ao contrário, são “[...] manifestos e destacados traços essenciais dos objetos da realidade objetiva, de suas relações e vinculações, sem cujo conhecimento o homem não pode sequer se orientar em seu mundo circundante [...]” (CHASIN, 1982, p. 7). Desse modo, a conexão e articulação dessas categorias foi fundamental, sobretudo para a compreensão e efetivação dos estudos comparativos.
Deste modo, sem desconhecer a complexidade do tema da educação comparada, pretendemos, na comparação, reconhecer algumas tendências em relação à formação docente, em especial as que surgiram a partir da promulgação das duas leis de educação, na Argentina e no Brasil, na década de noventa, e como essas tendências no campo formativo se apresentaram efetivando uma concepção de formação docente específica.
As regularidades e as diferenças, as continuidades e as descontinuidades foram procuradas no campo de mediações sociais concretas de cada país. Parafraseando Lukács, buscamos “os traços irrepetíveis da singularidade” na medida em que aprofundamos a análise (LUKÁCS, 1978). Como afirma Franco (2000), a diferença implica a comparação “de si próprio com aquilo que se vê no outro”, para o confronto de idéias, de perspectivas, sem negar assimetrias possíveis, nem realizar simetrias apressadas. Enfim, o processo de conhecer e reconhecer nas diferenças aquilo que pode ser uma indicação relevante em relação ao tema de estudo. 
Assim, compreendemos a comparação como um método científico e procurando uma aproximação cuidadosa com uma metodologia que não se dissocie da perspectiva histórica, e para os fins deste estudo consideramos três dimensões analíticas:
1) O contexto das Reformas Educacionais na América Latina: as duas reformas educacionais no Brasil e na Argentina, consolidadas nos anos de 1990 no contexto de mundialização do capital e suas conseqüências. Concentramos a análise nas políticas de ajuste, com o intuito de apreender o sentido das reformas desses anos em um contexto de reestruturação da organização das relações de produção capitalista. Nossa intenção foi compreender essas políticas inseridas na reestruturação produtiva, entendendo que a forma capital financeiro não significou nem significa uma mudança estrutural do capitalismo. Seus elementos essenciais e sua dinâmica estabeleceram tão-somente novas formas para um processo que, em seu sentido lato, é sempre o mesmo. Com essa orientação, as recomendações internacionais para o campo da educação foram gradativamente sendo incorporadas pelos países da América Latina, com suas especificidades e com suas variantes, nas quais cada país contornou e efetivou suas políticas e reformas educacionais. 
2) As singularidades das reformas educacionais na Argentina e no Brasil: entre o ajuste e a “transformação”. Nesta dimensão, trabalhamos a particularidade de cada país e a singularidade das reformas que os dois paises efetivaram nessa década. O interesse foi o de descrever e localizar a construção e a gênese destas reformas, os antecedentes, os movimentos e fenômenos que aconteceram na história para que elas pudessem, em um momento específico, se efetivar. A aproximação à particularidade de cada país objetivou as especificidades, continuidades e descontinuidades dos movimentos e das relações no qual o campo da formação – dos docentes das primeiras séries do ensino fundamental e da escola geral básica – foi adquirindo forma. A história do processo de elaboração das duas leis de educação mostrou as diferentes posições e lutas dos distintos setores sociais e educacionais. Também verificamos as mediações que permitiram desmistificar as leis de educação e sua aparente forma de se apresentar como um bloco homogêneo, característica própria da norma, que prescreve e ordena. 
A objetivação das continuidades e descontinuidades nos antecedentes que sustentaram as novas leis de educação e os recuos estratégicos percebidos no vaivém das leis, das cooptações e apropriações de conceitos, mostraram os elementos essenciais pretendidos a partir dos documentos, e como “o pretendido” nos interstícios da norma, da lei, muitas vezes se tornou resistência. Nos desdobramentos destas leis localizamos a reforma da formação docente que não fugiu deste movimento sócio-jurídico. 
Com esta compreensão identificamos, questões relevantes e pontos de inflexão em relação à formação docente da 1.ª a 4.ª séries e primeiros ciclos da escola geral básica de ambos os países. Para tal fim, acompanhamos os diversos momentos históricos da formação docente da educação primária, concentrando nossa análise em três eixos, assinalando os pontos mais relevantes em relação à reforma proposta para a formação dos maestros e maestras, na Argentina e, dos professores e professoras para as primeiras séries do ensino fundamental, no Brasil: 1) o surgimento das escolas normais (1870); 2) as transformações pelas quais passaram (1970); 3) as mudanças propostas para a formação de docentes a partir dos desdobramentos jurídicos emanados das duas leis de educação: Lei Federal de Educação (1993) e a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (1996). 
As etapas trabalhadas permitiram capturar os períodos relevantes e típicos no campo da formação, bem como os movimentos de mudanças, de consolidação e de reformulações pelos quais os cursos de formação e suas instituições passaram. Em cada período surgiram propostas diferentes de organização curricular, de espaços e tempos, de níveis, um vaivém de possibilidades, nos quais sempre os destinatários, os docentes, deviam adotar – não sem contradições – o “novo”. As últimas recomendações e regulamentações para a formação mostraram um fecundo debate sobre estas questões.
	Tendo como orientação os eixos assinalados visualizamos continuidades e descontinuidades da formação. Por exemplo, constata-se que os processos formativos e suas instituições constituíram, desde a gênese do normalismo no século XIX, uma parte importante na emergência dessa nova sociedade e do Estado-nação. Também, a década de 1970 foi relevante tanto na Argentina como no Brasil, embora com diferenças, identificando nela um movimento em relação à formação de docentes. A Argentina realizou a mudança de nível das escolas Normais, localizando-se assim, a gênese dos Institutos Terciários não Universitários, ficando no Ensino Médio a habilitação pedagógica. No Brasil, na mesma década, e mediante a promulgação da Lei. n.º 5.692, de 1971, se efetivou a transformação do curso Normal em uma habilitação de 2.ª Grau. Em ambos os países se identificaram a expansão da esfera privada. Cabe destacar que neste ponto ficaram algumas perguntas e dúvidas, em especial, quando destacamos que a Argentina não privilegiou, nesse momento, a passagem da formação docente à universidade, criando os institutos terciários, e no Brasil, a mudança em relação a esta formação permaneceu em nível médio. 
Na década de 1980, contatamos, de maneira geral, uma inconformidade com a formação, e em conseqüência se revisaram os conteúdos e os planos curriculares nos dois países. O Brasil acentuou a discussão sobre a necessidade de uma base comum nacional, colocando a docência como base da formação docente, desencadeando uma questão importante: a reformulação dos cursos de Pedagogia nas universidades e a incorporação em alguns desses cursos à formação dos docentes para a educação infantil e as séries iniciais do Ensino de Primeiro Grau. Na Argentina surgiram programas de formação com o objetivo de reorganizar os conteúdos e a organização curricular, sem cogitar a idéia de pensar a formação em nível superior universitário. 
3) As demandas e concepções de formação docente que as novas leis de educação, em 1990, efetivaram. Para analisar esta dimensão recorremos a algumas categorias que permitiram organizar a leitura das propostas para a formação: locus, níveis e tempo da formação docente, organização e credenciamento institucional, avaliação das instituições. Nessa conformação as tendências históricas de cada unidade de análise foram importantes para melhor perceber a concepção de formação consolidada e em vias de consolidação na década dos anos noventa e início do século XXI. 
Em 1990, com a consolidação das reformas educacionais, as leis gerais de educação, foram surgindo e efetivando reformas de formação docente com traços específicos. As categorias utilizadas permitiram compreender que, por exemplo, na Argentina, a questão do locus, se centrou no conceito da articulação, mais do que em um lugar específico. A Lei Federal de Educação (1993) e a Lei de Educação Superior (1995), reforçaram a idéia de articular as universidades e os institutos com o objetivo de superar a dicotomia existente entre ambas as instituições. 
Esta questão de “assimilação” por parte dos institutos do ethos universitário trouxe um acúmulo de problemas e debates, em especial, porque a tendência é a de que nos Institutos Terciários de Educação se concentre a formação da maioria dos professores e professoras do sistema educacional com exceção dos docentes universitários. No Brasil, a definição do locus para a formação tornou-se um tema polêmico. A criação dos Institutos Superiores de Educação, considerados no artigo n.º 62 da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação de 1996 (LDBEN) e regulados pela Resolução CNE 1/1999, se configurou em um contexto de mudança no Ensino Superior. Vimos que existiram diferentes instâncias e tentativas por parte do governo, nesse momento, de retirar a formação das universidades, admitindo como instância exclusiva, logo preferencial, a formação nos institutos. Por detrás destas questões, se objetivou a distinção entre a universidade de pesquisa e a universidade de ensino, surgindo uma tipologia inédita, parafraseando Scheibe (2003), do ensino superior universitário e não universitário. Tipologia, aliás, conhecida na Argentina desde a década de 1970. 
Este movimento, universidade versus institutos, institutos articulando-se com as universidades, além da tendência da privatização do espaço público, instaurou no campo educacional confusão e “atrasou” os debates para vitalizar e discutir temas relevantes que concernem a formação dos docentes: definição da identidade e do perfil do professor e da professora, a produção do conhecimento e formas de apropriação e sistematização a luz de demandas concretas, as características dos cursos de formação e as mudanças necessárias para qualificar socialmente melhor seus docentes, entre outras questões. Nesse sentido, a finalidade do espaço se define e se complementa por seu conteúdo. Os termos de argumentação para o nascimento dos institutos desmancharam e desvalorizaram uma história da formação consolidada (não por isso inquestionável) em consonância com a desvalorização da educação pública. 
Quanto os procedimentos da pesquisa, as fontes primárias e secundárias analisadas foram múltiplas, uma grande quantidade de documentos, leis, decretos, pareceres, resoluções, acordos, entre outras. Foi necessário, no processo do estudo, realizar uma “garimpagem” procurando afunilar as referências necessárias para a construção do objeto. Nesse processo, muitas das fontes ganharam status de evidência por meio das perguntas formuladas que revelaram algumas respostas. Outras fontes se tornaram secundárias na medida em que o objeto assinalava outros rumos, não por isso menos importantes. Cabe destacar que o vocabulário “jurídico” é muitas vezes circular, e seu caráter prescritivo, de dever ser, além da quantidade de informação vertida no corpus das leis, dificultou, em algumas circunstâncias, a organização e a sistematicidade dos dados.

		Palavras Finais

As trajetórias históricas dos países mostraram aspectos diversos que informam acerca da “transformação e a profissionalização” dos docentes. Como vimos, diferentes processos de objetivação das leis transitaram por dimensões mais amplas, explicitando, em seus desdobramentos, conteúdos específicos e pontuais para que a finalidade da reforma – tanto em instâncias de consenso como de imposição – fosse cumprida. 
Assinalamos que as reformas educacionais responderam e respondem à dinâmica social e ao complexo intercâmbio entre os interesses hegemônicos, às lutas internas entre eles e aos setores organizados da sociedade civil. Assim, o empreendimento de uma reforma em um momento histórico determinado apresenta múltiplas dimensões e sentidos. Ao estudar essa complexidade nos dois países, percebemos a riqueza da história de cada uma das particularidades – Argentina e Brasil –, que orientou a compreensão das reformas singulares, em cada país, e como se determinaram e sofreram impactos de campos que transcendem o educacional. 
Ao serem trabalhados os aspectos que privilegiamos nas reformas educacionais nos dois países, as tendências postas para a formação docente já indicavam uma configuração nada simples. Argentina e Brasil enfrentaram e enfrentam, em suas particularidades, a crise do capital e a crise do sistema educacional e, portanto, das instituições e da formação de seus docentes. Neste contexto, surgiram os argumentos defendendo a implantação de uma outra escola, um perfil diferente e um modelo pedagógico capaz de atender e adaptar-se às demandas das novas bases materiais de produção. Para esta escola da “economia do conhecimento”, também é urgente e imprescindível um outro docente. 
As reformas educacionais e de formação destacam a centralidade dos docentes. Esta centralidade está onipresente nos documentos, mas não se articula com a dimensão formativa necessária para qualificar o docente como um profissional da educação. A formação está orientada pelas competências, gerando uma desvalorização de aspectos centrais que compõem o processo formativo. A produção de conhecimento, desenvolvida nas instituições formadoras de docentes, requer discussões sobre os aportes pedagógicos -didáticos que constituem o centro da formação junto co aqueles que referem as problemáticas das disciplinas, áreas ou campos de conhecimento. Esta contribuição pedagógica perde seu ethos epistêmico quando é colocada e apresentada como apêndice da pesquisa, e quando se pretende subsumir os conhecimentos em competências, e apresentar a complexidade da prática docente em instâncias aceleradas de formação. 	
Sacristán (1999, p. 8) explica que é difícil compreender uma educação sem um projeto que aspire a melhorar a condição humana, com a apropriação de conhecimentos. Esta questão, para o autor, é fundamental para estabelecer os currículos, mas foi deslocada de seu sentido ao perder seu valor diante dos conhecimentos profissionalizados e a voragem do consumo de títulos e diplomas. O autor acrescenta que o pragmatismo e a ideologia da eficiência favoreceram o ocultamento de outros sentidos para a formação. Ele localiza o gérmen da ideologia utilitarista na pragmática e progressista frase de “educar para a vida”, na qual ainda falta “conquistar a dimensão formativa do saber”. 
Consideramos que a perda dessa dimensão formativa para o docente vem sendo construída por complexas dimensões. As categorias de espaço e tempo, níveis da formação, avaliação, credenciamento, organização curricular e conhecimento, entre outras, que orientam a concepção de formação na contemporaneidade, permitiram visualizar a prioridade de uma formação na prática, mas uma idéia de prática imediata que retira dela o complemento balizador da teoria. 
Nessa concepção, a urgência da formação, o tempo e o espaço são coerentes, como também é coerente reforçar o construto da sociedade do conhecimento, da sociedade cognitiva, porque nela se sustentam as mais variadas possibilidades de ensino-aprendizagem, learning by doing. Adaptar-se, nessa perspectiva, não requer conhecimentos mais aprofundados nem comprometidos com a intervenção e a emancipação social. Silva Jr. (2003, p. 308) assinala que a instituição escolar, “[...] deveria ser o locus privilegiado da não cotidianidade, o momento de tensão entre o útil e o verdadeiro por meio das práticas escolares, promovendo a elevação da condição humana”. Com essa compreensão, essa escola também deveria demandar docentes em harmonia com essa concepção de instituição. Não por meras analogias curriculares ou experiências, mas por uma concepção ontológica de que conhecer é superar o cotidiano, sem por isso prescindir de sua riqueza. 
	Esta “simetria” pode ser um dos problemas encontrados. As diretrizes e os conteúdos básicos comuns postos para a formação apresentaram as múltiplas competências (saberes competentes) a serem desenvolvidas para a resolução dos problemas da prática docente, tendo os docentes que aprimorar habilidades necessárias para ser um profissional resolutivo e reflexivo. A reflexão sobre a prática é necessária, porém insuficiente (SHIROMA, 2002; MORAES e TORRIGLIA, 2003; CAMPOS, 2001). 
	Kuenzer (1998, p. 6) explica que se nega à educação o estatuto epistemológico de ciência, 

[...] descaracterizando o profissional de educação como intelectual responsável por uma área específica do conhecimento, atribuindo-se a ele uma dimensão tarefeira, para a qual não precisa se apropriar dos conteúdos da ciência e da pesquisa pedagógica; portanto qualquer outro profissional pode ser educador.

	A nosso ver, em qualquer espaço do campo formativo a discussão sobre a formação não pode prescindir dos aportes pedagógico-didáticos que são o centro da formação, mas devem ser concebidos como conhecimento e não como apêndices da pesquisa acadêmica. Possivelmente, esta questão é uma das múltiplas desvalorizações percebidas no processo formativo, e, embora não seja abordada explicitamente, está presente em diversas entrelinhas, e em especial quando nos perguntamos qual é o sentido e a concepção de formar docentes.
	O conhecimento da formação docente é subsumido à construção de competências, que, por sua vez, são pensadas de modo a abranger “todas as dimensões da atuação profissional”. A nosso ver, este é o novo âmbito epistemológico em questão: não mais o da produção de conhecimento, mas o do desenvolvimento de competências para “usar, fazer e interagir”, como recomenda o documento da Cepal/Unesco CEPAL/UNESCO. Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad. 1992. . 
	Consideramos que a relação entre a reflexão sobre a docência e a prática tem se transformado em um “tecido desgastado”, objetivado em um excesso de ênfase na experiência acumulada nos cursos de formação, e as conseqüências no relevo atribuído à polissêmica “prática reflexiva”. O interesse é defender a articulação entre a teoria e a prática, “[...] a configuração de um espaço efetivo da práxis e, portanto, do conhecimento e do agir humano” (MORAES e TORRIGLIA, 2003, p. 47).
	A empiria não basta nem é suficiente para dar conta da complexidade do ato educacional, do ensino e aprendizagem e da formação. A atividade do conhecer, elemento vital para formar docentes, não pode se prender ao campo do imediato. Para conferir compreensibilidade à experiência é necessário considerar o caráter estruturado dos objetos e do mundo. A conjunção constante de eventos no campo da empiria, por mais rica que seja, pressupõe um mundo fechado para mudanças e para a intervenção da ação humana.
	Bhaskar (1994) explica que a realidade é multidimensional, constituída por três domínios: empírico, efetivo e real. O domínio do empírico abrange nossas impressões, a experiência sensível. O domínio do efetivo compreende o fenômeno em um outro âmbito, o de sua efetiva ocorrência, incluindo os percebidos, os percebíveis, mas não-percebidos, e os impercebíveis. O domínio do real engloba as estruturas, os mecanismos, os poderes e as tendências, que existem, quer os conheçamos, quer não, e são determinantes para a ocorrência dos fenômenos. Nessa imagem multidimensional, o mundo é visto como estruturado, diferenciado e em permanente mudança. Composto por coisas extremamente complexas, sua estruturação estabelece poderes que, quando acionados por determinados mecanismos, múltiplos e freqüentemente contrapostos, agem na determinação dos fenômenos que podem ser percebidos ou não. Os eventos, por conseguinte, são produto da conjugação desses mecanismos, e as tendências são sua manifestação possível, mas não necessária (MORAES e TORRIGLIA, 2003, p. 58). 
	Pensar na centralidade da formação de docentes é pensar o campo educacional além das empirias compartilhadas, dos relativismos, dos culturalismos, ou dos construtos discursivos. É pensar e compreender que os dois níveis de práticas ou atividades de formação, a que se constitui no próprio processo de formação e a prática dos que vivem a realidade escolar, só são compreensíveis no contexto em que os sujeitos se separam da imediaticidade, percorrem o processo de abstrações sucessivas que se distanciam do real e a ele retornam, efetivando um mergulho em sua dinâmica concreta. A experiência docente se consolida com a dimensão formativa, e talvez a centralidade nos docentes possa ter um outro sentido. 
Com a idéia de que a gênese humana é no fundo a gênese da necessidade e o “fato histórico” é a criação de necessidades sempre novas, ficaram em aberto alguns eixos de questões que não pudemos desenvolver ao longo desta investigação e que poderão compor uma outra pesquisa no futuro. 
Nesse sentido, interessa aprofundar: 1) que ou como se constitui esta desvalorização do conhecimento pedagógico-didático? 2) Por que se nega à educação o status epistemológico de ciência? Se nas diferentes dimensões pedagógico-didáticas, em sua inter-relação com as múltiplas áreas de conhecimento e práticas institucionais não se reconhece nem se valoriza o conhecimento pedagógico, como é possível construir um profissional da educação? 3) Quais são os aspectos ou elementos que fazem, além dos mencionados, emergir a falta ou as faltas que não permitem a consolidação da profissionalização docente, quer dizer, que o ser docente seja uma profissão valorizada? Se a pesquisa em educação é colocada em um lugar de desprestígio, banalizada por simples procedimentos, como se pretende a emergência de professores e professoras de excelência?
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