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Um balanço crítico sobre os programas de formação continuada dos professores no Brasil a partir da década de 80 constatou a ineficiência das políticas e estratégias, atribuída principalmente à constância de investimentos realizados em ações isoladas, fragmentadas e desarticuladas. Tais críticas, no entanto, não tiveram fôlego para reformular a concepção da formação de professores em serviço, e ainda nos anos 90 prevaleceu a concepção de uma formação sustentada em atividades múltiplas, descontínuas e desvinculadas da prática dos educadores. 
Já nos últimos anos, de modo geral, pode-se assistir de forma marcante ao empenho por parte das secretarias estaduais e municipais de educação do Estado do Rio de Janeiro na implementação de programas de formação continuada, preocupadas principalmente, com a introdução de múltiplas inovações curriculares e embuídas do propósito de melhoria e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas desenvolvidas por seu corpo docente. Uma carga significativa de recursos humanos e financeiros tem sido despendida pelas instâncias públicas em projetos de “capacitação” de professores, gerando uma série de atividades de formação continuada – palestras, seminários e cursos. 
No entanto, quase sempre as ações são identificadas como trazendo efeito diminuto sobre a prática docente. Uma das críticas mais comumente feitas aos programas de formação continuada incide, muitas vezes, na elaboração de propostas de formação continuada pensadas “de cima para baixo”, com a completa exclusão dos docentes. Há a pretensão de se resolver, em prazo curto, problemas complexos da educação, como a repetência e a evasão; ou a crença de que através das ações ocorreria uma rápida adequação das práticas docentes às mudanças pretendidas. 
Um outro aspecto crítico encontra-se na ênfase dada ao desenvolvimento de uma gama restrita de competências técnicas para o “fazer docente” e, de forma rara, as iniciativas apóiam-se no “saber da experiência” do professor. Os saberes da experiência se fundam no conhecimento que o professor tem de seu meio, de sua prática cotidiana. Tais saberes brotam da experiência e incorporam-se à vivência individual e coletiva sob as formas de “saber fazer” e “saber ser” do professor. Eles constituem a cultura docente, e é através deles que os docentes avaliam a pertinência dos planos propostos em educação. 
Mas, o que será que vem ocorrendo com os programas de formação continuada dos professores? Estarão esses programas atentos às reais necessidades de enfrentamento de problemas ainda presentes na educação brasileira? Que concepção de formação tem orientado tais programas? Nesses programas, os professores são reconhecidos como produtores de conhecimento sobre o processo ensino-aprendizagem? Ou ainda são vistos como uma massa homogeneizada, uma vez que é constatado que são organizados programas/projetos encaminhados do mesmo modo ao professor da fase inicial do exercício do magistério e àquele que já conquistou uma ampla experiência pedagógica? Que perspectivas de análise, demanda e objetivos levam os sistemas públicos a investir na formação continuada de professores? E os professores, como analisam sua inserção no processo de formação continuada? 
Para a consecução dessa investigação, foi realizado um estudo teórico com vistas a aprofundar a produção de conhecimentos inovadores no que se refere à formação continuada, e foram ainda  realizadas 19 entrevistas exploratórias com professores da rede pública, que serviram de base para a organização da pesquisa “A formação contínua de professores: um estudo sobre as políticas públicas encontradas na Baixada Fluminense”. 
Na investigação teórica, deu-se destaque aos estudos das obras de pesquisadores da temática em estudo. Para Lelis (2001), os anos iniciais da década de 90 trouxeram novos aportes à formação de professores, entre eles, a via de que o saber docente provém de várias fontes e de que a prática cotidiana faz brotar o “saber da experiência”, uma discussão introduzida por Tardif, Lessarde e Lahaye (1991), cuja fecundidade está na valorização da prática individual e coletiva como lugar de aprendizagem e dos conhecimentos necessários à existência profissional e pessoal.
Segundo Lüdke (2001), ainda no conjunto de pesquisas sobre a formação dos professores, é imperioso reconhecer a influência nos debates acerca do professor reflexivo desencadeados por Shön( 1992). Para a autora, a grande contribuição de Shön foi trazer à tona esse conceito, o componente da reflexão passou a ser considerado imprescindível para o trabalho e para a formação do bom professor, na medida em que em seu dia-a-dia os próprios professores recorrem à reflexão, ainda que não se dêem conta desse processo. A autora analisa que tais idéias possibilitaram o desenvolvimento do debate sobre o professor-pesquisador, tema defendido por diferentes autores, em especial Demo, que muito contribui sobre o caráter formador da pesquisa na formação de educadores. No plano internacional, a autora destaca os trabalhos de  Keneth Zeichner 1998), que mais recentemente  vem se  concentrando sobre a valorização da pesquisa do professor. 
Tais análises sobre os processos formativos dos professores apontam para a necessidade cada vez maior de valorizar os saberes docentes, adquiridos pela reflexão prática para a realização do trabalho do professor, através de tarefas ligadas ao ensino e a seu universo de trabalho. Os estudos conduzem ao reconhecimento do professor como ser humano e profissional sensível e autônomo com relação a seu autodesenvolvimento. 
Ao pesquisar as possibilidades de formação contínua dos educadores, é preciso também refletir sobre a participação das universidades nesse processo, as tentativas de aproximação entre ensino básico e superior. Em muitas ocasiões, as secretarias de educação estabelecem convênios com as universidades para a realização de cursos específicos de especialização e/ou aperfeiçoamento em seus programas de formação. Os programas estão sendo desenvolvidos tendo como pressuposto que as necessidades, os problemas, as buscas dos professores não são as mesmas nos diferentes momentos de exercício profissional ou as propostas ainda são padronizadas? De que forma as universidades têm enfrentado esses aspectos? Sendo apenas executoras dos programas de formação continuada emanados dos órgãos públicos empregadores? Ou procurando analisá-los criticamente, propondo intervenções nos modos de sua concepção e execução? 
De modo geral, quase sempre tem cabido às universidades o papel exclusivo de executar os programas já pensados na esfera dos órgãos públicos, adequando-se às propostas existentes. Malgrado esses aspectos, encontram-se nas universidades trabalhos de pesquisa e cooperação que “adotam” uma escola, ou várias, e procuram estabelecer formas mais específicas de colaboração. Nesse conjunto de ações, as universidades oscilam entre projetos de apoio à formação de professores na micro instância das escolas e a realização de projetos maiores, que pretendem alcançar um grande número de professores de um segmento de ensino ou direcionados a professores de determinadas áreas de conhecimento. Quase sempre convocada a colaborar nos “megaprogramas” de formação continuada, a universidade não tem refutado a tarefa, mas é necessário aprofundar suas possibilidades de atuar na formação contínua de professores como instância privilegiada de novos modos de responder a esse desafio. 
Para conhecer mais de perto a questão da formação continuada, do ponto de vista dos professores e de suas condições objetivas de trabalho, realizei, com vistas a estruturar o projeto de pesquisa, um estudo junto aos alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense que já atuam como professores da Rede Pública de Ensino. A base desse estudo exploratório foi, de um modo geral, conhecer as experiências de formação continuada vivenciadas pelos professores na Rede Pública de Ensino. O contato inicial com esses professores se deu mediante entrevistas conduzidas a partir de um roteiro flexível, mas que cobria pontos considerados fundamentais, como a trajetória de escolarização e a experiência profissional deles, as experiências que viviam nas oportunidades de formação continuada oferecidas pelos órgãos públicos aos quais estavam subordinados, a avaliação dessas experiências em termos quantitativos e qualitativos, a possibilidade que tiveram de participar da formulação de políticas de formação e de estudo nas escolas em que atuavam. Ao final de 19 entrevistas, reuniu-se então um conjunto de informações iniciais que apresentaram uma particular contribuição para o debate sobre a formação contínua de professores e ensejaram a continuidade do trabalho de pesquisa. 
Um primeiro conjunto de informações se refere aos processos de escolarização e busca autônoma de formação dos professores. Boa parte deles tinha dupla jornada de trabalho e ainda estava realizando o curso de Pedagogia no turno da noite. Quase a metade havia iniciado cursos superiores relacionados ou não ao exercício do magistério, não chegando a concluí-los, quase sempre por motivos financeiros. A mesma justificativa aparece para as iniciativas de realização de cursos livres, relacionados ao domínio de uma língua estrangeira e da informática. Mesmo já cursando Pedagogia, quase a totalidade tinha o desejo de, tão logo viesse a concluir o curso, realizar um outro de nível superior. 
A maioria assinalou que as atividades de formação continuada se resumiam a ciclos de palestras oferecidas em determinados períodos do ano. Quase sempre esses encontros foram percebidos pelos professores como importantes, porque traziam alguma chance de discussão mais atual sobre a educação, muito embora eles considerassem que na maioria das vezes essas iniciativas estavam desvinculadas da prática docente. Nenhum dos entrevistados relatou ter tido a oportunidade de co-participar da elaboração de propostas de programas de formação continuada nas secretarias de ensino a que estavam vinculados, mas todos afirmaram que gostariam de apresentar propostas ou mesmo participar da elaboração de tais programas. Os professores ressentiam-se do afastamento das propostas, tanto de inovações formuladas para a melhoria da qualidade do ensino, como de uma formação continuada articulada às reais necessidades dos professores e dos problemas de seu dia-a-dia. Na escola, as possibilidades de troca de experiências, quando ocorriam, estavam restritos aos intervalos entre as aulas, por iniciativa própria de cada professor. 
Ao término desse processo, ficou evidente que será inegável incorporar ao processo de investigação a averiguação e o questionamento sobre quais as condições que a escola pública encontra para a promoção de espaços de reflexão coletiva. Quais as possibilidades efetivas do professor pesquisar sua prática? Quais os aportes teóricos e metodológicos é necessário que domine para que possa realizá-la? É possível criar e desenvolver uma cultura de reflexão nas escolas cujo corpo docente é rotativo? As escolas se pensam como espaços também de formação de professores?
Esse estudo pode revelar que, à medida que nos aproximamos dos professores, mais temos questões a esclarecer sobre as possibilidades que vamos trilhar no encaminhamento da pesquisa. Certeza só temos a de que estamos apenas começando e a de que uma das preocupações centrais será contribuir com esse trabalho na definição de políticas públicas de formação de professores, privilegiando a análise das possibilidades que reúnem os atuais programas de formação de intervirem, do jeito que estão postas, na transformação dos professores enquanto profissionais, no contexto da escola e do sistema de ensino em questão. 
Ao analisar as experiências de formação continuada a que os professores estão sujeitos, pode-se levantar uma série de conjecturas sobre a prevalência da concepção que vem orientando a realização de programas de formação continuada, ainda considerados uma experiência cumulativa, onde seminários, palestras e cursos são oferecidos de forma homogênea a uma grande massa de professores, sem respeitar seus diferentes momentos de desenvolvimento profissional e necessidades específicas. Os programas são pensados como blocos homogêneos e dentro de um único modelo de formação de professores, sem condições mais ampliadas de proposição de programas mais diversificados e alternativos. Ainda não há espaço para a participação mais expressiva de professores em decisões importantes do processo educativo, nem tampouco no delineamento de experiências de formação continuada, quase sempre definidas a partir das “necessidades do sistema”. Como bem analisa Ramos (2001): 
“Enquanto persistir a visão de professores como uma mera peça da engrenagem do sistema educativo, suscetível de ser modificado em função de planos realizados centralizadamente, as instituições dedicadas à sua formação manterão um modelo de formação como “adequação”, na qual mais que formação busque-se “conformação”.”(p.26). 
 
Nessa direção, a consideração de alguns aportes teóricos apontados neste texto e o breve estudo realizado com professores convidam a uma ampliação de nosso olhar sobre o desafio da formação continuada de professores desenvolvida no âmbito da universidade. Não podem estar ausentes dessa tarefa: a análise crítica das propostas de reformas educacionais e a valorização do saber do professor, fruto de sua prática docente cotidiana e de seus percursos formativos realizados de forma autônoma. 
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