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1. Introdução
Os constantes processos de mudanças e reformas educacionais presentes no panorama internacional, inclusive no Brasil, principalmente nos anos 90, têm destacado o papel dos professores como agentes fundamentais na materialização das políticas educacionais. Neste panorama, a formação docente tem sido destacada como um dos pontos significativos para o êxito das mudanças. Em realidade, esta temática tem emergido como uma das grandes problemáticas da educação nos últimos anos e como eixo de muitas contradições, sendo bastante investigada e alcançando uma importância de caráter transnacional (Escudero, 1998; Pérez Gómez, 1997).
Mesmo reconhecendo na formação um meio privilegiado de ação na transformação das práticas pedagógicas, também é necessário reconhecer seus alcances e limites (Perrenoud, 1997). Desta forma, não se pode atribuir aos professores o papel de responsáveis absolutos por erros e acertos no sistema educativo, pois ao abordar uma política de formação dos professores estamos diante do desafio de interatuar com uma grande diversidade de elementos como: poder, leis, saberes, escola, aprendizagem, currículo, entre outros. Todos estes elementos situam a formação no âmbito de mudanças profundas na sociedade e, conseqüentemente, a escola e seus profissionais vivem essas mudanças cercados por pressões e ajustes de natureza diversa (Imbernón, 1994a; Montero & Vez, 1992).
Considerando todo este cenário de mudanças e a complexidade das relações envolvidas neste processo, é fundamental a implementação de políticas educacionais assentadas em um contexto crítico, reflexivo, gerador de autonomia, emancipação e transformação social (Giroux, 1997). Isto é, políticas que situem a formação dos professores na perspectiva de seu desenvolvimento profissional, envolvendo aspectos pessoais, sociais, pedagógicos etc., que constituam um todo integrado, dimensionando a formação como um complexo e longo processo de interação teoria e prática, de desenvolvimento da capacidade de pesquisa, reflexão e tomada de decisões nas situações ambíguas e dinâmicas da vida nas escolas (Carr & Kemmis, 1988; Pérez Gómez, 1988). Inclusive, é preciso destacar que as constantes discussões específicas sobre a formação continuada, principalmente a partir dos anos 80, têm associado esta etapa formativa ao desenvolvimento profissional, algumas vezes referindo-se a ambos como sinônimos. No entanto, consideramos nesta pesquisa que o desenvolvimento profissional não envolve apenas a formação, mas a diversidade de elementos que integram a profissão docente.
Deste modo, a principal contribuição desta investigação foi buscar clarificar a política de formação continuada do Ceará, desde sua intenção até seu caráter de instrumento para desenvolver a formação docente na perspectiva de uma mudança institucional educativa mais profunda. Elegemos a realidade do Ceará considerando-a significativa em função do grande investimento na formação continuada de professores nos últimos dez anos, financiado principalmente pelo Banco Mundial através do Projeto Nordeste, e por outro lado, pelo grande número de ações desenvolvidas em todo o Estado incrementadas nos últimos seis anos. Importante ressaltar que esta pesquisa foi realizada em um período de dois anos na Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) para obtenção do Diploma de Estudos Avançados – título que precede o início da tese de doutorado.
Ao abordar uma temática tão ampla e complexa, fizemos alguns recortes e lançamos nosso olhar sobre aspectos específicos da formação continuada na realidade do Ceará. Deste modo, ainda há muitos pontos que estão sendo aprofundados com a ampliação desta pesquisa na nossa tese de doutorado. Inclusive, vamos estabelecer o confronto com a prática, pois analisamos a política educacional apenas do ponto de vista dos documentos. Portanto, nossa intenção com as críticas formuladas é contribuir para o debate sobre a formação continuada no Ceará, que é fundamental na busca de sua qualidade. Ademais, o quadro da política de formação a ser apresentado não é inerte e nem estanque, pois tem como pressuposto que a realidade é dinâmica e que as políticas são construídas e reconstruídas na trajetória histórica da realidade.

2. O Cenário no qual se Desenvolveu a Investigação
O sistema público do Estado do Ceará é gerenciado pela Secretaria da Educação Básica do Ceará (SEDUC), em nível central, e pelos Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDE’s), que são a extensão da SEDUC em nível regional. A SEDUC é responsável por 671.192 alunos atendidos na educação infantil, ensino fundamental e médio, 21.384 professores e 777 escolas estaduais, além de cooperar estreitamente com os sistemas educacionais públicos municipais (Ceará, 2000a).
A estrutura organizacional da SEDUC está constituída por um Secretário e um Subsecretário de educação e por quatro grandes coordenadorias, dentre as quais está a Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico-Pedagógico, composta pelo Núcleo de Desenvolvimento Curricular e pelo Núcleo de Formação Inicial e Continuada do Educador. Este último, foi o núcleo com o qual estabelecemos os principais contatos para a coleta de dados.
A política educacional vigente traz o lema: “Todos pela educação de qualidade para todos ”. Foi iniciada em 1995 pelo atual Secretário de educação, estando fundamentada em três grandes eixos: 1. A mobilização, participação e a contribuição de toda a sociedade à educação; 2. A permanência dos alunos na escola e seu pleno desenvolvimento e aprendizagem; 3. A democratização do acesso a escola. Esta política foi orientada pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará e pelo Plano Decenal de Educação.
Dentro do sistema educacional do Estado, escolhemos abordar apenas a formação continuada dos professores do ensino fundamental, porque este nível de ensino foi definido como prioridade nacional (Emenda Constitucional nº 14/1996), lhe sendo destinado recursos exclusivos, assim como definidas as responsabilidades do setor público federal, estadual e municipal frente a este nível.

3. Os Objetivos
A presente investigação teve como objetivo geral: analisar a política de formação continuada do Estado para compreender as idéias, as modalidades formativas e as linhas de ações propostas pela SEDUC. Para alcançar tal objetivo, de modo mais específico buscamos: 
¨	Compreender as principais contribuições teóricas internacionais, em função do processo de reforma em distintos países, acerca do desenvolvimento profissional docente, que auxiliem no estudo da realidade investigada;
¨	Identificar as concepções de formação continuada presentes na política educacional do Estado, tendo por base a concepção da formação como desenvolvimento profissional docente;
¨	Compreender o papel dos professores no processo de definição e implantação das políticas de formação continuada do Ceará.

4. Algumas Contribuições Teóricas que Subsidiaram a Investigação
A compreensão acerca da formação e do desenvolvimento docente é fundamental para a formulação e análise das políticas educacionais, visto que toda política se apoia em determinadas pautas e princípios que devem estar claros. Por conseguinte, ao ser adotada uma determinada concepção de formação se está optando por programas e estratégias específicas, os quais necessariamente não são os melhores para professores, alunos e para a qualidade da escola. Deste modo, vamos situar brevemente as principais contribuições teóricas que subsidiaram a nossa análise sobre a política de formação continuada no Estado do Ceará.
Nossa visão da problemática estudada se baseou na perspectiva reflexiva (Liston & Zeichner, 1997; Pérez Gómez, 1997; Schön, 1992), na qual a formação docente é concebida como um processo complexo, multifacetado, integrando teoria e prática em um continuum que desenvolve a capacidade de reflexão e habilidade para responder a situações problemáticas. A formação traz em si um projeto de ação e transformação, fundamental na construção da identidade docente (Nóvoa, 1997). É preciso sublinhar que a formação possui distintos enfoques e traz consigo idéias e significados ambíguos e vinculados ao âmbito no qual se encontrem situados (Alarcão, 1993).
O estudo mais específico sobre a formação continuada dos professores também traz muitos conceitos e termos considerados similares, porém muitas vezes ambíguos e imprecisos, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, reciclagem, etc. Todos eles respondem a enfoques diferenciados que devemos precisar ao optarmos por um deles. O enfoque proposto para situar nosso conceito de formação continuada se baseia no conceito de desenvolvimento profissional que, por certo, é um termo amplo, polissêmico, sem um significado unívoco e consensual (Imbernón, 1994b; Jackson, 1996; Villar Angulo, 1990). Por desenvolvimento profissional consideramos o processo que situa o professor em contínua expansão e no controle cada vez maior de seu próprio processo formativo, com vistas a um ensino de qualidade situado no marco de mudanças sociais, tecnológicas, ecológicas, axiológicas, que apresentam constantes exigências e novos dilemas à educação. 
O desenvolvimento profissional implica melhorar a capacidade de controle sobre as próprias condições de trabalho, avançando na carreira docente (Marcelo García, 1994). Implica também superar a dicotomia entre formação inicial e continuada, entendendo-as como processo que passa necessariamente pelo contexto sócio-cultural no qual está inserido o professor (Arroyo, 1996). Deste modo, a formação continuada não pode ser pontual, assistemática ou improvisada. Deve conduzir de forma crítica ao enriquecimento da prática profissional (Schön, 1992).
Abordar a política de formação, tendo como eixo o enfoque do desenvolvimento profissional docente, traz consigo o enorme desafio de situar com clareza o papel dos professores na sociedade atual, que demanda cada vez mais uma grande capacidade de adaptação, flexibilidade, atualização de conhecimentos, frente às exigências da prática educativa (Fernández Enguita, 1998). Em realidade, faz-se necessária a busca de novos equilíbrios no espaço de atuação docente, no qual o professor possa desenvolver sua autonomia e poder na perspectiva da educação como prática social e elemento fundamental de transformação social. Para isso, é preciso identificar as concepções subjacentes nos programas de formação, tentando perceber se envolvem os profesores como protagonistas ou se os consideram seres passivos, que apenas devem se adaptar às exigências sociais; se entendem que o professor deve dominar apenas conteúdos e métodos, ou se compreendem que são distintos saberes que integram a prática docente (Tardif & Quellet, 1994).
Tendo clarificado nossa compreensão acerca da formação docente, é fundamental agora que situemos brevemente as principais mudanças que ocorreram no quadro da política educacional brasileira, principalmente a partir de meados dos anos 80, a fim de que realmente possamos analisar a política de formação continuada no Ceará de forma integrada e contextualizada. No caso específico desta investigação, estudar as políticas de formação só tem sentido desde um prisma histórico e crítico, pois os fatos políticos não podem ser dissociados dos fatos humanos, constituindo-se numa estrutura dinâmica. Por conseguinte, pensar uma política educacional que atenda às necessidades reais da sociedade brasileira só é possível se entendemos a educação como prática social, construída historicamente no âmbito das relações sociais (Fávero, Horta & Frigotto, 1992; Freire, 1983). 
O resgate da trajetória histórica nos ajudou a desvelar a complexidade das políticas, nos instigando a estarmos muito atentos às idéias explícitas e não explícitas nos discursos e documentos oficiais. Inclusive, porque entre os distintos níveis de poder no Brasil (Federal, Estadual e Municipal) se estabelecem relações de cooperação, mas também de subordinação baseadas em diferenças de poder político e econômico entre os mesmos. Os rumos da educação nacional estão entrelaçados e as decisões federais afetam diretamente aos contextos estaduais e municipais, ainda que estes tenham sua própria história e suas políticas específicas. Como veremos adiante, no caso do Ceará, a formação continuada está dirigida a atender aspectos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996), mas também, na maioria das vezes, a políticas e decisões muito específicas do próprio Estado.
Devemos considerar também que o Brasil não está isolado e sua política educacional se relaciona ao panorama de reformas e mudanças no âmbito internacional, principalmente com relação às políticas desenhadas para a América Latina, orientadas em grande medida por organismos internacionais. Tais políticas têm sido assentadas no modelo neoliberal que defende o mercado como grande regulador do desenvolvimento econômico e social, prestando um culto ao individualismo, à competitividade, à privatização, à redução do gasto público, à mundialização produtiva e financeira e à supremacia do econômico sobre o político (Carbonell, 1996; Gentilli, 1995).
Segundo Popkewitz (1997), a preocupação neoliberal em aumentar a qualidade da educação segundo a lógica do mercado, dentro de uma perspectiva que privilegia a busca de conhecimentos que respondam pragmaticamente ao crescimento econômico capitalista, tem favorecido uma avalanche de reformas educacionais. Conseqüentemente, a formação docente tem sido reorganizada através da legislação e do planejamento em resposta a este panorama internacional. Assim, incidir sobre a formação tem sido também uma forma de regulação e de dominação, pois as reformas não se reduzem somente a determinantes econômicos: elas penetram na vida das escolas e de seus professores de forma intensa, contínua e quase imperceptível.
Neste sentido, veremos que o Brasil também viveu importantes mudanças assentadas em um largo caminho de idas e voltas, avanços e retrocessos ao longo da história do país, que não será possível destacar neste texto. Assim, nos dirigiremos aos anos 90 que, respaldados em importantes documentos e principalmente em uma Constituição denominada “constituição cidadã” (BRASIL, 1988), parecía indicar uma reestruturação das políticas educacionais e da formação docente, bem como uma maior maturidade sobre os elementos profissionais do ensino, quanto a formação inicial e continuada e a carreira docente (Vieira & Veras, 1998).
Entre os principais documentos está o Plano Decenal de Educação para Todos (MEC, 1993), elaborado a partir da participação do Brasil na Conferência Mundial de Educação para Todos, na Tailândia (1990). Em suas diretrizes, no que se refere à formação docente, apresenta um avanço de caráter conceitual, ao definir a formação inicial e continuada como integradas e complementárias (Lüdke & Moreira, 1999). No entanto, segundo Saviani (1998), este plano parece haver sido elaborado mais para atender as condições de financiamento internacional da educação, principalmente para o Banco Mundial. O Estado do Ceará, baseado neste documento, elaborou seu próprio plano decenal, contemplando também a formação como valorização do magistério, mas não avançando conceitualmente, ainda entendendo-a somente como treinamento e capacitação.
Os anos 90 assistiram também ao processo de debate sobre uma nova LDBEN (Lei nº 9.394/96). Em seu artigo 67, a LDBEN aponta importantes elementos para o desenvolvimento docente, como: ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos; aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento remunerado para este fim; piso salarial profissional; progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e avaliação de desempenho; período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; e condições adequadas de trabalho. Embora sejam conquistas importantes e certamente favoreçam ao desenvolvimento profissional dos professores, é preciso lutar para que se concretizem na realidade. Tal como afirmam Lüdke & Moreira (1999), não temos conseguido sequer estabelecer um valor de salário mínimo profissional e nem as 40 horas de trabalho, com máximo de 20 horas em sala de aula e mínimo de 8 horas para estudos e planejamentos.
Um tema que não pode deixar de ser mencionado é a criação do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) em 1996, com a função de organizar e controlar os investimentos no ensino fundamental (MEC, 1998). Assim, determina que nos cinco primeiros anos parte dos recursos no ensino fundamental podem ser utilizados para a formação docente. O fundo representou esperança de mudança, porque um dos grandes problemas discutidos tem sido os recursos. No entanto, é preciso destacar que ainda há problemas na utilização séria desses recursos e a fiscalizaçao e controle necessitam funcionar realmente.
O Estado do Ceará tem sua própria rota e desenvolveu políticas específicas, tais como: redimensionamento das classes de alfabetização, no qual as crianças de seis anos, antes na educação infantil, se incorporaram ao ensino fundamental, tendo direito à parcela de recursos por aluno destinada ao ensino fundamental pelo FUNDEF; o Projeto Tempo de Aprender, com vários subprojetos visando garantir as oportunidades de acesso e melhora escolar para os alunos que não obtiveram êxito na escola. Também, baseado na LDBEN, que permite a flexibilização do ensino, implantou os ciclos de formação como estratégia para melhorar o nível de aprendizagem dos alunos. Além disso, criou o Sistema de Acompanhamento Pedagógico (SAP), que tem sido considerado instrumento de formação docente, cujo foco central é acompanhar as ações de gestão e ensino com vistas a detectar pontos fortes e débeis do sistema educacional no Estado (CEARÁ, 1997). Essas políticas geraram inúmeras ações de formação continuada, principalmente em forma de cursos e seminários.
Todos estes aspectos destacados quanto às mudanças no panorama da política educacional nacional e estadual, foram importantes na hora de analisarmos os documentos, procurando estabelecer como tem se caracterizado a política de formação continuada no Ceará.

5. Construção Metodológica da Investigação
Esta investigação se apoia num estudo descritivo e interpretativo que “se caracteriza porque trata de extrair informação através de análises minuciosas e profundas de determinados contextos, sujeitos ou materiais” (Colás & Buendía, 1992, p. 180). Para adequar-se às possíveis mudanças da realidade no momento de aproximar-se dela, este tipo de investigação permite uma estrutura flexível e dinâmica. Deste modo, optamos por uma metodología de caráter qualitativo, que nos possibilita captar as relações internas entre os elementos que compõem nosso objeto de estudo; uma visão múltipla da realidade estudada; abstrações específicas e concretas sem a pretensão de generalizações; um olhar sobre o objeto de estudo integrado ao contexto no qual está inserido, percebendo assim a simultaneidade e as interações mútuas entre os elementos analisados; um planejamento emergente da investigação, que vai se construindo em função da realidade investigada; uma amostra intencional; técnicas de coleta de dados mais abertas; e finalmente uma análise de dados do tipo indutivo, pois os dados são descritos e, a partir deles, tomamos decisões sobre a transferibilidade dessas análises a outras situações.
Consideramos que nosso estudo nos permitiu indagar e compreender importantes aspectos do processo de formação continuada na realidade investigada, a partir das práticas anunciadas pelo governo do Ceará, institucionalizadas através da SEDUC. Escolhemos esta instituição como nosso informante chave, pelo seu papel como macro coordenadora da política educacional do Estado.
Para analisar as políticas de formação continuada propostas pela SEDUC, elegemos como fonte principal de obtenção dos dados os documentos. Através deles a política se expressa na prática, pois são a voz da Administração e a expressão de sua ação em qualquer contexto. Como primeiro critério de seleção dos documentos consideramos o período a partir de 1995, quando se inicia a política educacional “Todos pela educação de qualidade para todos”, até 1999. Consideramos também que foi a partir dos anos 90 que se intensificam as principais mudanças no cenário da educação nacional. O segundo critério para a escolha dos documentos foi que contivessem referências específicas sobre a formação docente e, principalmente, a formação continuada, ou que tivessem incidência direta nesta temática no período mencionado. 
A partir de uma primeira leitura entre 25 documentos, selecionamos 10 que serviram para a análise dos dados. Uma vez escolhidos, a tarefa seguinte foi verficar sua fiabilidade seguindo os princípios de autenticidade, alteração, competência dos autores no conhecimento do tema e o fim pretendido com a pulicação do documento (Sierra Bravo, 1991).
Para trabalhar estes documentos, optamos por uma análise de conteúdo através de categorias temáticas e subcategorias. Consideramos que o procedimento de trabalho com categorias, em geral, pode ser utilizado em qualquer análise qualitativa, pois as categorias são empregadas para se estabelecer classificações. Neste sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isto (Gomes, 1994). Em nossa estratégia de análise selecionamos algumas categorias a priori, a partir do marco teórico, sendo importantes porque são amplas e servem para confrontar-se com as categorias específicas geradas a partir do trabalho de campo. Como unidade de análise escolhemos os parágrafos e frases, a fim de garantir que não se perdessem a coerência das idéias e se obtivesse uma visão mais clara da informação analisada.
A continuação, fizemos uma segunda leitura geral e mais detalhada dos documentos, procurando perceber as idéias globais sobre a política educacional do Ceará. A terceira leitura consistiu em selecionar nos documentos aqueles itens referentes à formação continuada dos professores. Na quarta leitura, definimos as categoria e subcategorias que foram cruzadas com as categorias definidas previamente a partir do marco teórico. Finalmente, após uma nova revisão teórica, construimos um instrumento de análise documental contendo cinco grandes categorias e suas respectivas subcategorias. Para este texto, selecionamos quatro categorias e algumas das subcategorias mais importantes.
A etapa posterior à definição das categorias foi uma codificação que nos possibilitou a análise de conteúdo, trabalhando com cada categoria separadamente e depois estabelecendo relações entre as mesmas.
Situaremos brevemente as quatro grandes categorias selecionadas para este trabalho, discutindo os principais resultados encontrados com a análise documental.

6. Análise e Discussão Dos Dados
 O contexto da formação continuada
Nesta categoria encontramos um cenário social, econômico, político e educacional com muitas limitações, no qual a própria SEDUC admite que as condições ainda não são completamente favoráveis ao desenvolvimento de uma formação docente de qualidade, e que a política educacional ainda não foi capaz de produzir mudanças profundas na escola. Ainda temos problemas diversos no âmbito do currículo, ambiente escolar e familiar dos alunos etc. Além do mais, ainda exitem professores sem titulação adequada para o exercício do magistério. No entanto, é preciso ressaltar que neste aspecto a SEDUC tem feito um grande esforço desenvolvendo e colaborando com importantes programas de formação em serviço, que têm alcançado um grande contigente de docentes em todo o Estado, buscando adequar-se prontamente às exigências da LDBEN.
Neste contexto, a formação continuada é destacada na política educacional do Ceará como um dos meios possíveis e importantes para conseguir que os alunos melhorem a sua aprendizagem. Neste sentido, se buscou manter relações com órgãos financiadores internacionais, entre eles o Banco Mundial (BIRD). No entanto, é contraditório que a formação continuada tenha ficado por dois anos fora do documento que buscou definir a política global de formação para o Estado. Depois, ficou um ano com seu documento próprio em versão preliminar. De qualquer forma, o fato de pensar-se um documento formal buscando estabelecer diretrizes e ações para a formação se constitui um avanço no panorama histórico da formação docente no Estado.
 Aspectos conceituais sobre a formação continuada
Se percebe nos documentos uma clara separação conceitual entre formação continuada e formação em serviço, sendo que esta última se refere à formação para oferecer um diploma do magistério aos professores que já se encontram exercendo a profissão e não possuem a titulação exigida legalmente. A formação continuada é conceituada como um conjunto de programas e estratégias de atualização, que a convertem em ações pontuais, sem um objetivo comum entre elas e sem deixarem clara a relação com a prática docente (Ceará, 1998).
O termo que tem sido mais utilizado pela SEDUC para referir-se à formação continuada tem sido “capacitação”, que, segundo Linhares (1996), não seria a expressão mais adequada, porque traz implícita uma visão de que os professores são sujeitos passivos e sem capacidades. Este termo não é coerente com o discurso presente na maioria dos documentos, isto é, um discurso centrado na visão sócio-interacionista do conhecimento, enfantizando o desenvolvimento da crítica, criatividade e reflexão nos processos de formação docente e na sala de aula. Inclusive, um dos documentos ressalta como princípio norteador das ações na formação continuada considerar o professor como pesquisador de sua prática, respeitando seus saberes e experiências exitosas, assim como enfatizar o “aspecto humano, na construção da pessoa como ser pessoal, livre, crítico, capaz de submeter todas as coisas à reflexão e capaz de participar da construção do mundo” (Ceará, 2000b, p. 4). Neste sentido, encontramos também uma certa confusão conceitual, pois há documentos bastante centrados em uma visão mais tecnicista da formação, voltada quase exclusivamente para desenvolver competências e habilidades específicas dos professores .
Os documentos não mencionam considerar na formação as etapas da carrreira docente e nem aspectos da aprendizagem adulta. Também não há uma preocupação em relacionar a formação inicial e continuada,como distintas etapas de um mesmo processo, embora o Plano Decenal e a LDBEN ressaltem alguns desses aspectos.
 O papel dos professores
Observa-se na política de formação do Ceará a pouca participação dos professores na definição das mesmas. Inclusive, sindicatos, associações e outras entidades docentes não são mencionados como colaboradores nesta temática. Porém, Universidades e Secretarias Municipais de Educação têm sido bastante ressaltados nos documentos como parceiros no desenvolvimento das ações de formação no Estado (Ceará, 1998, 1999).
Outro aspecto a se considerar é que os documentos conferem importância às necessidades docentes, porém não mencionam como conhecem estas necessidades, não havendo nenhuma investigação a esse respeito realizada pela SEDUC. Inclusive, percebe-se uma preocupação com avaliações externas sobre as ações de formação desenvolvidas, mas ao elaborar os documentos de planejamento e definição da formação os resultados destas avaliações, quanto à opinião dos professores, não aparecem mencionados.
Características das atividades de formação continuada
Muitos tem sido os programas e ações de formação continuada desenvolvidos pelo Estado neste governo. Têm havido principalmente dois tipos de programas: um destinado a atender a políticas muito específicas como, por exemplo, o redimensionamentos das classes de alfabetização, a inovação curricular, a implantação de ciclos e classes de aceleração etc. É possível perceber que muitas ações surgem em função das necessidades imediatas exigidas pelo momento político ou pelo próprio contexto educacional, que em realidade necessitam ser atendidas (Ceará, 1999). Porém, o problema é que se deve integrar e dar voz aos professores no contexto das mudanças, respeitando seu tempo e ritmo de trabalho. É importante que existam projetos contínuos elaborados pelos e com os professores em função de necessidades mais amplas e constantes em sua prática profissional.
Outros programas foram implementados para atender a política nacional que determina urgência em formar em nível superior a todos os profesores. Estas são ações que se situam entre a formação inicial e continuada, pois se destinam aos professores que estão no exercício da profissão docente, mas que necessitam de titulação específica para exercer sua atividade no magistério (Ceará, 1998).
Os documentos em geral refletem a presença de distintas estratégias e modalidades formativas, ainda sem uma estrutura que lhes proporcione integração, sendo os cursos e oficinas pedagógicas as estratégias mais desenvolvidas. Com isso se observa também a necessidade de uma política que defina claramente determinadas linhas de ações para a formação continuada e a sistematicidade destas mesmas ações. A própria SEDUC admite que 
os programas de capacitação docente realizados, que deveriam voltar-se para a melhoria do desempenho do professor em sala de aula, atingindo dentre outras, as questões anteriormente levantadas, têm, insistentemente, pecado pela falta de continuidade e pelo trabalho com conteúdos que não satisfazem as necessidades do professor (Ceará, 1997).
No entanto, na perspectiva de solucionar esta problemática, não podemos deixar de mencionar uma ação fundamental ao caracterizar a formação continuada no Ceará: a criação do Sistema de Acompanhamento Pedagógico (SAP), em 1996, sustentado como estratégia essencial da política de busca da qualidade educacional. O SAP tem entre os seus objetivos a estruturação de equipes de assessoria às escolas, integrando diferentes estratégias de capacitação de recursos humanos, a fim de viabilizar um programa de formação continuada. Ainda que seja uma proposta interessante para romper com a idéia de formação massificada, o documento que define os princípios do SAP não deixa muito claro o papel do SAP como instrumento de formação.
A partir do documento que busca definir um programa amplo para a formação continuada na política global de formação do Ceará, surgem algumas propostas inovadoras (Ceará, 2000b). Propõe-se a estruturação de uma rede de formação continuada que estaria caracterizada pela implantação de núcleos descentralizados, aproveitando o espaço físico já existente nas escolas e Secretarias de Educação Municipais. Essa é uma proposta interessente e, de fato, é a primeira vez que um documento menciona a definição de uma política concreta de formação continuada, entendendo-a em um sentido mais amplo e sistemático. Sendo este documento uma versão preliminar, ainda não se sabe da sua efetivação na prática. Deve ser ressaltado também que os documentos não destacam um incentivo a auto-formação docente. Projetos de pesquisa-ação, seminários permanentes e outras estratégias que aparecem na literatura do campo da formação docente, também não aparecem mencionados.

7. Reflexões Finais: Uma Política de Formação Docente em Construção
Concluindo a investigação, amparados por todo o processo de leituras e reflexões referentes a diferentes contextos internacionais, podemos dizer que a história dos diversos países revela que a formação docente ainda é um tema complexo, cheio de interrogações e dificuldades. Também é assim no Brasil, pois nossa sociedade ainda não tem sido capaz de solucionar problemas básicos da educação e nem de valorizar devidamente aos seus docentes, ajudando-lhes na construção e consolidação de uma identidade profissional (Gatti, 1997; Veiga, 1998). Ainda não entendemos o professor na perpectiva de profissional crítico, reflexivo e competente, cuja formação se dirige ao seu desenvolvimento integral.
Situando o Ceará em todo este contexto, podemos dizer que a SEDUC está buscando definir e concretizar uma política específica para a formação continuada dos professores. Apesar do grande investimento financeiro, do grande número de pessoas envolvidas e da ênfase que se pôs na formação, ainda existem diversas ações sem uma relação entre si, e sem atender a um objetivo mais geral, estando muito presente a formação em grande escala e uniforme para todos.
A concepção de formação na qual se assenta a SEDUC busca romper com o paradigma tradicional do professor como mero receptor. No entanto, as modalidades propostas e ações executadas muitas vezes não são coerentes com os princípios explicitados nos documentos que defendem a reflexão e construção do conhecimento.
Quanto ao diagnóstico do panorama educacional do Ceará presente nos documentos, é muito completo e realista, situando os limites e problemas da formação no Estado. Apenas poderia haver uma maior interação entre as constatações e as soluções apontadas.
Conscientes das limitações e dificuldades, não se pode deixar de reconhecer que houve avanços significativos no campo da formação continuada no Estado do Ceará: a elaboração de um documento definidor de metas e ações; a existência de um grupo consolidado na SEDUC que integra o núcleo de formação docente; a definição de estratégias de formação para solucionar o problema dos professores sem titulação e adequar-se às exigências da LDBEN; a grande quantidade de investimento financeiro disponível para a formação continuada; a criação do SAP; a integração com as Universidades. São conquistas concretas que nos mostram uma realidade em mudança e nos animam cada vez mais a crer em uma formação docente de qualidade no Estado do Ceará..
Utilizando o slogan da própria SEDUC para a política educacional em geral, defendemos a idéia de todos pela formação de qualidade para todos os professores; ou seja, defendemos a idéia do professor como sujeio ativo em sua trajetória formativa, sendo considerado um sujeito inserido em um contexto social que exige dele uma formação complexa, que demanda reflexão, investigação, compromisso e condições dignas para o exercício da sua prática profissional. Para que isso seja possível é importante uma concepção de formação claramente definida e explícita, fundada sob princípios consistentes e unificados, de modo a estarem presentes em todas as ações e programas propostos.
Consideramos que no quadro da política educacional do Ceará, o desafio de avançar na temática da formação continuada é cada vez maior. Apesar de muitas conquistas, ainda há muito por fazer. Portanto, é fundamental que os aspectos favoráveis do contexto, como por exemplo a existência de recursos financeiros, se tornem importantes aliados na solução dos problemas encontrados. Revisar, ampliar e concluir o documento que define as políticas de formação continuada de forma participativa, reflexiva e com prioridade poderá ser um importante passo na luta por uma formação e educação de qualidade no Estado. Além do mais, a partir deste documento e do resgate de investigações realizada pela SEDUC e por Universidades, se pode estabelecer um planejamento claro e contínuo das ações formativas. Deste forma, pensamos que relatórios, planos e documentos diversos que expressam a política do Estado devem contribuir na reflexão sobre o desenvolvimento concreto da formação no Estado, não ficando apenas como parte da burocracia do sistema. Afinal, a política educacional não é algo sem vida, pois tem repercussões concretas no cotidiano das escolas e não pode ser dissociada dos sujeitos que a implementam.
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