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Eu diria que os educadores são como as velhas árvores. 
Possuem uma fase, um nome, uma “estória” a ser contada.
 Habitam um mundo em que o que vale é a relação
 que os liga aos alunos sendo que cada aluno é uma “entidade” sui generis,
 portador de um nome, também de um “estória”,
 sofrendo tristezas e alimentando esperanças. 
E a educação é algo pra acontecer neste espaço invisível e denso,
 que se estabelece a dois. Espaço artesanal.
Rubem  Alves.

A palavra formação, devido a algumas práticas que nela são desenvolvidas, nos remete à idéia de dar forma, moldar, como se os outros – educadoras/os, professoras/os -, fossem uma massa amorfa, que só saíssem desse estado a partir das informações, conteúdos e teorias que orientam as propostas formadoras. Esse entendimento da formação como algo externo ao sujeito e localizado somente no conhecimento e/ou naquele que o transmite, por mais que estes sejam inovadores e atuais, é limitado e simplista. Mera ilusão de um poder que não quer ver a capacidade do outro em se apropriar, fazer próprio, reapropriar-se, na busca de um sentido que, em vez de superpor saberes, favoreça que os saberes de cada um se alarguem a partir de outros entendimentos e apropriações.
Muitas vezes ouvimos que o fracasso das experiências educativas (escolares, ou não escolares) se deve ao despreparo e, principalmente, à má formação dos educadores. Além da redução do problema, bem mais complexo, no que diz respeito à formação e às condições necessárias a um bom desempenho educacional de grandes contingentes, como é o caso da população atendida pelas escolas públicas, esse lugar comum de atribuir a culpa aos professores, volta-se como um bumerangue para as instituições responsáveis pela formação, e, ao atingi-las como co-responsáveis pelos problemas do desempenho docente e, por conseqüência, discente, desnuda a responsabilidade e a “contribuição” de cada um dos envolvidos no processo.
No XI ENDIPE O XI Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, ocorreu em Goiânia de 26 a 29 de maio de 2002., entre os muitos contatos que tive oportunidade de fazer, conheci brevemente uma professora universitária que vem, já há algum tempo, pesquisando a formação de professores e, numa conversa rápida, ela dizia que não sabia o que estava acontecendo com a formação, pois essa não formava, não mudava a prática dos professores. Citava como exemplo um município do Estado do Rio de Janeiro que tem investido de maneira diferencial em melhores condições de trabalho, valorização e preparação de seus docentes. Para ela, essa era a grande questão, por que a formação (supus que se referia à formação continuada) não modificava as práticas dos professores.
Esse rápido encontro me fez pensar sobre o que entendemos por mudar as práticas dos professores. Na ocasião, não tivemos tempo para aprofundar, mas é uma mudança externa que interfere no que é produzido, apontando outros caminhos? Ou uma mudança que tenta apreender, no que é feito, possibilidades de multiplicação de sentidos e busca de alternativas? São os dois movimentos que interagem provocando deslocamentos no fazer pedagógico?
Mas, o que mais me chamou a atenção foi a intenção de, com sua pesquisa, achar a resposta e nos dizer. Fiquei pensando se ela acreditava mesmo que essa é uma resposta que se descobre sozinha, ou melhor, se uma pesquisa, por mais séria e bem intencionada que seja, poderá dar conta de trazer as soluções para as questões complexas da formação. Pois já sabemos que uma hipótese ou uma descoberta não é jamais uma aquisição total do saber, mas sempre um fragmento do saber que impõe uma reorganização do saber anterior. Sem dúvida, seu trabalho, pela seriedade com que dele falava, trará mais uma compreensão sobre o tema e talvez pistas importantes, que se somarão a outras pesquisas, a outras práticas, a outros processos de formação.
Esse pequeno relato é só para ilustrar parte do que é mais recorrente, intrigante e desafiante nessa questão: a consideração de que a formação necessária é aquela que se fundamenta nas mais “altas teorias”, em conteúdos atualizados, em volume de conhecimentos adquiridos nos livros, e que, somente a partir desse percurso se chega à ação. Por outro lado, é a recorrência das propostas feitas, em sua maioria, como experiências atualizadas, renovadoras, mas sempre de fora para dentro, que não se interrogam a respeito das múltiplas redes presentes na formação dos sujeitos e de como elas interagem continuamente, constituindo aquilo que somos e o que fazemos.
Apesar de todos os avanços em torno das concepções de educação apoiados, sobretudo, no desenvolvimento das ciências humanas, o que observamos é que nem sempre essas referências trazem modificações substanciais às práticas, nem garantem uma relação afetiva, um melhor desempenho no aprendizado ou uma prática mais democrática se os professores/as não estiverem sensibilizados e sentirem necessidade de participar dessa mudança. Ou seja, acredito que não é possível mudar sem a participação dos sujeitos - professores e alunos - que fazem a educação acontecer, sem nos interrogarmos profundamente sobre as formas pelas quais aprendemos e sem novas ressignificações de cada sujeito a partir do que é vivido e elaborado coletivamente.
Quando mudamos o modo de perceber e deslocamos a compreensão para o que ocorre e como ocorrem as práticas educativas, para as relações entre os principais envolvidos, para o que produzem de sentidos e significados, para as formas de produção, reprodução, criação e recriação dessas práticas, para o que o processo produz, apesar de todas as adversidades, todas as faltas e ausências, tudo o que ainda há para conquistar, seja em termos de condições para o desempenho da função, seja no necessário investimento em processos de formação/autoformação, nos surpreendemos com a criatividade, as alternativas e as riquezas que junto às ausências estão presentes no cotidiano educativo.
Ora, se são os professores aqueles que conduzem o cotidiano da educação, apesar de todas as condições desfavoráveis que os cercam e das insuficiências em sua formação, é preciso acreditar que eles podem contribuir e participar na formulação e implantação das políticas de formação revelando o que sabem, o que desejam, o que querem, o que não querem, o que necessitam, contribuindo com o que têm a dizer, com o que fazem e como pensam e representam o que fazem.
Os processos de formação estão relacionados a: o que saber, por que saber e aos modos de saber na relação entre as pessoas. Se entendemos a relação com os saberes constituída também de afeto, solidariedade, curiosidade, insatisfação, provisoriedade, portanto, mais próxima da vida em seu movimento ininterrupto e dinâmico, esse entendimento traz em seu interior incertezas, inseguranças e necessidades de mudanças e, com elas, perdem-se algumas certezas, descobrem-se outras, sobre as quais também não temos garantias. Como às vezes também somos cegos a respeito de nossas ignorâncias e preferimos nos manter naquilo que parece mais seguro, deixamos de nos aventurar em busca de outras possibilidades favorecidas no encontro com os outros e perdemos por não aprendermos a buscar juntos.

Uma das questões centrais nessa discussão está na necessidade de se considerar as expressões das culturas locais, o singular, o específico, os saberes que cotidianamente são produzidos nas práticas educativas por aqueles que as fazem; práticas que são tecidas, destecidas, alinhavadas, no cotidiano, em um movimento prática-teoria-prática, para que, como diz Nóvoa (1995:36), os professores se apropriem dos saberes de que são portadores e os trabalhem do ponto de vista teórico e conceptual. Pois, do mesmo modo que a prática pode se enriquecer com a produção teórica e metodológica que a informa, as práticas, em sua riqueza e diversidade, também podem produzir teorias e metodologias em constante movimento.
As propostas de formação, além de oferecerem os já conhecidos cursos, palestras, seminários, oficinas, aulas de atualização, devem incluir também as necessárias condições que fomentem formas de organização dos próprios professores em cada unidade educativa em um processo de autoformação partilhada, possibilitando a reflexão sobre as suas práticas, o aprofundamento de questões a ela pertinentes, espaços de trocas e convivências, o desenvolvimento de outras linguagens de expressão, o exercício da crítica e da criatividade e o aprofundamento das relações entre prática/teoria/prática. Enfim, espaços que favoreçam um exercício autônomo e sistemático das relações entre os seus fazeres, saberes, poderes.
Embora essas questões estejam relacionadas a formação de qualquer educador e educadora, no caso específico da educação de jovens e adultos, constatamos também que na maioria das vezes, o movimento na formação desses professores ainda se dá a partir das inquietações que os mesmos tem com suas práticas, das questões que delas emergem e do como procuram respondê-las, constituindo-se em um caminho de formação continuada muitas vezes percorrido solitariamente e de forma insuficiente para o atendimento das necessidades que se avolumam e que podem ser resumidas em: valorização da profissão, recursos definidos para esse fim, conhecimento de quem são os alunos jovens e adultos, criação de uma escola própria para o aluno jovem, adulto e trabalhador, tempo e espaço apropriado para a formação etc.
O campo da educação de jovens e adultos está repleto de desafios. Um deles é a contradição entre as leis que regem a área – Constituição, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Parecer da Educação de Jovens e Adultos do Conselho Nacional de Educação (maio/2000) -, que apresentam avanços e garantem direitos constitucionais, e as políticas governamentais de caráter compensatório, que atribuem à educação de jovens e adultos um papel menor. Outro desafio é a relação entre o tempo necessário para uma formação de qualidade e a aceleração nos processos tanto os de formação dos professores, como os de aprendizagem dos alunos. No caso destes, principalmente pela pressão do mundo do trabalho. Mas, o maior desafio é tentar responder a essas determinações na perspectiva de uma educação emancipatória, com o devido respeito que alunos e professores merecem.
Essas reflexões em torno dos processos de formação/autoformação foram amadurecendo ao longo da experiência dos Coletivos de Autoformação, espaço de autoformação dinamizado pelo SAPÉ SAPÉ – Serviços de Apoio à Pesquisa em Educação, organização não governamental sediada no Rio de Janeiro, que atua há 15 anos no campo da educação de jovens e adultos.  ao longo de oito anos, de 1991 a 1998, com dois grupos de educadores e educadoras, um no estado de Pernambuco, outro no Rio de Janeiro. A importância desse espaço de formação para cada um de seus participantes foi fundamental no exercício de outro entendimento e outra prática a respeito dessas questões.
Os Coletivos se constituíram enquanto espaços de mediação entre as práticas e a necessidade de refletir e teorizar sobre a ação, sendo este seu maior sentido e significado. Ofereciam, também, oportunidades de experimentação e investigação de metodologias de autoformação e confirmavam a importância do cotidiano e da experiência, na criação e socialização de saberes e conhecimentos pelas próprias educadoras/es.
Dois tipos de exercícios educativos eram fundamentais na consolidação dessa prática: o de construção coletiva de saberes/conhecimentos e o de vivência de relações mais democráticas, nas quais a contribuição de cada um era convocada e valorizada como um fator de enriquecimento do conjunto. Isso se expressava na divisão de responsabilidades na gerência dos Seminários, forma escolhida para aprofundarmos as questões oriundas das práticas; na postura assumida de nos colocarmos nessa relação como parceiros dessa aventura pedagógica, e na convocação de educadoras/es com as mais diferenciadas inserções (coordenadoras da Educação de Jovens e Adultos, professoras, educadoras/es populares, diretoras de escola, técnicos da EJA, vinculados a experiências governamentais e não governamentais).

O grupo do Rio reunia muitos educadores leigos ligados à alfabetização de jovens e adultos das mais diferentes associações da sociedade civil: vinculadas às igrejas católica e protestante; escolas particulares; associações de moradores; centros comunitários; projetos com trabalhadores da construção civil etc. Experiências de frágil ou nenhuma institucionalidade, algumas se caracterizando por um trabalho voluntário, movidas apenas pelo intuito de participar e contribuir.
Esses alfabetizadores, em sua maioria, tinham aprendido o ofício fazendo e traziam muitas dúvidas e questões sobre sua atuação. Por não terem tido preparo mais específico, em alguns momentos, essa condição se refletia em sua auto-estima e na dificuldade de entendimento de alguns termos e linguagens próprias do campo da educação. No entanto, no levantamento de questões referentes à formação do educador, percebemos o quanto elas tinham de comum, independentemente de os educadores terem ou não formação inicial ou específica. Era convergente a sensação de despreparo para a prática alfabetizadora com adultos, mesmo entre aqueles educadores que tinham o curso normal ou curso universitário. De um lado, tínhamos o fato da formação inicial ser insuficiente na preparação do professor para o trabalho com jovens e adultos, e de outro, nos perguntávamos como investir na formação do enorme contingente de educadores leigos no país. A fala de Jussara, participante do Coletivo do Rio de Janeiro, alfabetizadora leiga da Vila Cruzeiro, traduz essa inquietação:
Fiquei pensando muito em relação à formação de professores leigos e habilitados, acho que o que fica valendo é a experiência adquirida no dia-a-dia e a capacidade de querer desenvolver o trabalho. Até há pouco tempo, eu tinha esse medo. Me sentia incapaz (...).

Esse sentimento de incapacidade, de medo acometia não somente a Jussara, mas tantas outras que não tinham inicialmente nem experiência, nem conhecimento sistematizado nesse campo de atuação. A questão, portanto, estava na ausência de uma política de formação específica para o trabalho com jovens e adultos e, principalmente, de um processo de formação/autoformação permanente, para aprimorar a prática e relacioná-la a outras contribuições inclusive as teóricas, as já existentes e à produção de pequenas teorias resultantes desse movimento de reflexão sobre a prática, exercitando assim, um pensamento mais autônomo, crítico e criativo em relação aos nossos fazeres, saberes e poderes. Tanto o educador leigo quanto o professor formado precisam estar aperfeiçoando o seu ofício, os seus fazeres, reconhecendo que uma das nossas riquezas está na própria condição humana de experiência inacabada, o que nos possibilita aprender permanentemente.
No Coletivo de Pernambuco, os educadores/as eram, em sua maioria, oriundos de experiências governamentais ligados a programas de educação de jovens e adultos das secretarias municipais e estaduais de educação. Havia também professores de escolas estaduais e alguns educadores/as de organizações não governamentais.
Esse Coletivo reunia educadores de várias regiões do estado com predominância de educadores/as vinculados a experiências governamentais de maior porte e com as mais variadas inserções: coordenadores da educação de jovens e adultos, técnicos de ensino, educadores populares, professores do 1º e 2º segmentos do ensino fundamental de jovens e adultos, etc. Essas características permitiam traçar um painel mais variado das questões com as quais os educadores/as se defrontavam em seus diferentes locais de trabalho e em suas diferentes inserções.
O tema da formação de educadores foi recorrente nesse grupo; a cada encontro ele era acrescido com os elementos trazidos por cada experiência, incorporando as preocupações mais atuais. As diferenças entre as experiências governamentais bem mais complexas no desenvolvimento de seu trabalho pedagógico, em contraste com uma certa fluidez e autonomia presente no trabalho das ONG’s contribuíram enormemente no enriquecimento das discussões, ao mesmo tempo em que possibilitou que identificássemos pontos em comum, tais como: o incentivo à criatividade e à autonomia do educador; o aprofundamento da relação prática/teoria/prática; a consideração da vontade pessoal e coletiva como elemento que impulsiona o processo de formação; a necessidade de processos de formação/autoformação que possibilitem a circulação do que é vivenciado, produzido, criticado pelos atores do processo; a adequação de métodos, critérios, técnicas e estratégias segundo as indicações do processo; e a produção e difusão de material de apoio facilitando a socialização de conhecimentos, experiências etc.
Entre os educadores com formação específica que participavam dos Coletivos, tanto no Rio quanto em Pernambuco, não temos notícia de nenhum que tivesse feito em sua formação inicial no curso normal ou em pedagogia, alguma disciplina, habilitação ou especialização voltada para a EJA. A história de formação recorrente entre esses educadores era a de um aprendizado concomitante com a prática desenvolvida, que se caracterizava por ações de formação continuada promovidas pelas instituições (secretarias de educação e ONG’s). Concretamente, o que provocava uma mudança nas formas de educar, um jeito próprio de fazer, era a provocação dos desafios e, podemos dizer, uma “relação amorosa” e comprometida com esse campo de trabalho.
No decorrer dessa prática de autoformação percebemos que o desejo de continuidade das discussões nos dois grupos expressava uma adesão ao processo iniciado, ao mesmo tempo em que constatávamos que era preciso tempo para aprofundarmos questões relacionadas: à prática-teoria-prática, aos processos de formação e autoformação (continuada, permanente), ao material didático para jovens e adultos, o quê e como ensinar, a cultura dos alunos e o reconhecimento de seus saberes, as linguagens expressivas na prática educativa, a autonomia do professor, entre tantas outras. Mas, mesmo nos dando mais tempo, sabíamos que as respostas que poderíamos dar teriam sempre um caráter provisório, intimamente relacionado às condições de nossas práticas, nos exigindo assim uma reflexão permanente.

Explicitando as diferenças e buscando os entre-lugares da formação
A diversidade presente nos Coletivos, seja pela singularidade das histórias de vida de cada um, seja pelas diferentes inserções no campo profissional, nos interrogava incessantemente a respeito de como tratávamos a diversidade também presente nos espaços, de atuação: sala de aula, grupo de professoras etc., e de como poderíamos nos enriquecer nessa dinâmica que, ao incorporar o outro, nos desaloja, nos desestabiliza, mas também, nos movimenta num processo de alargamento de nossas fronteiras. Numa sociedade culturalmente diversificada como a nossa, como não incorporar a diversidade no entendimento do que somos e do que podemos fazer juntos?.
Homi K. Bhabha (2001) traz uma importante contribuição quando diz “o que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação das diferenças culturais.” (2001:20)  Pois aí reside o desafio de muitas práticas e processos sociais e culturais, sobretudo, os que são vinculados à formação e à prática educativa, entendendo-as enquanto lugares que favorecem encontros e a produção que pode ser feita a partir deles.
A noção de “entre-lugares” (Bhabha, 2001) em muito nos ajuda a entender a necessidade de deslocamento da lógica binária, isto ou aquilo, governamental ou não governamental, instituídos e instituintes, para uma possibilidade de refletir e recriar a prática educativa no interstício entre esses lugares.
O respeito as diferenças não pode ser pensado sem que se considere que a questão da igualdade está relacionada as mais variadas formas de manifestação e reivindicação, como bem nos aponta Santos (1999) é necessário aprofundar as complexas relações entre identidade e igualdade, desigualdade e diferença para se buscar uma nova articulação entre políticas de igualdade e políticas de identidade que considere que temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza assim como temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos descarateriza (1999:45).
Nesse sentido, os espaços educativos devem favorecer a vivência e o aprendizado da diversidade, o convívio com as diferenças, as práticas coletivas, solidárias e fraternas, possibilitando o exercício da reflexão, da discussão, de outra qualidade de ação, mas também, da escuta atenta, do gesto que se faz afetuoso e solidário, da atenção e do cuidado com todos e todas.
A complexidade dos processos de formação, a convivência com as diferenças, as relações entre variados espaços educativos, as questões que emergem das práticas, a possibilidade de exercitar uma outra qualidade de relações, todas matérias-primas desse processo e alimentadoras da busca, da possibilidade do encontro, pois é essa busca de respostas, mesmo provisórias, que nos faz avançar.
Se o que dá sentido a busca é a possibilidade de encontro e entendendo a educação como um espaço que permite o encontro, a convivência entre diferentes pessoas essas questões precisam permear esse espaço para que discutidas coletivamente, possam de fato contribuir no alargamento do que somos e do que sabemos, diminuindo nossa ignorância a respeito daquilo que desconhecemos e  nos enriquecendo nesse encontro com os outros, outros que também somos nós.
A vontade política de mudanças no cenário da educação e, especificamente, no da educação de jovens e adultos, que imprimam mais qualidade às relações, precisam da vontade, do desejo, da adesão por parte daqueles que tecem em seu cotidiano esse fazer. Mas, sabemos também, que além dessa livre adesão é fundamental e necessário avançar na luta, às vezes solitária no âmbito do individual, às vezes compartilhada quando no coletivo, com a forma como aprendemos, como fomos formados considerando os saberes dicotômicos, fragmentados, hierarquizados. O desafio consiste em se fazer fazendo, nos modificarmos no próprio percurso, refletindo sobre essa trajetória coletivamente, considerando que é a partir do desejo e dessa luta que podemos, comprometidamente, refazer os caminhos, descobrir as alternativas que já se anunciam e criar outras possibilidades que precisam de tempo para amadurecer. Essa perspectiva contraria às propostas que condicionam a formação a um tempo aligeirado, insuficiente para que de fato se produzam mudanças substanciais.
Os espaços da formação são múltiplos como o são as redes de saberes existentes no nosso vasto e complexo mundo, saberes que circulam entre as pessoas, interagindo e sendo apropriados segundo o uso e os significados a eles atribuídos por cada um. Esses saberes compõem uma tessitura indissociável, que se expressa no que somos e no que fazemos, perpassando tanto nossas identidades, como as práticas com as quais estamos envolvidos. E a formação, inesgotável, incompleta, inacabada, vai se dando a partir das múltiplas relações entre as pessoas envolvidas, entre os seus saberes, valores, desejos, sentimentos, entre o que é vivenciado, modificado, apropriado, recriado, criado. Confrontando e ampliando as redes de saberes já existentes.
Não se trata de uma versão romântica ou mesmo ingênua considerar a possibilidade de ampliação que esses saberes oferecem às práticas pedagógicas. O que está em questão é o reconhecimento de que somos formados por diferentes redes de saberes e a possibilidade de ampliação que essas redes nos oferecem não diz respeito só aos saberes com os quais nos identificamos ou elegemos como fundamentais, pois isso implica numa seleção que exclui o que está presente, mesmo que não queiramos admitir, mas está também na consideração de que os saberes conservadores, autoritários, ingênuos, preconceituosos, se expressam em nosso fazer, nos provocando, nos confrontando, nos indagando, exigindo mudanças.
Incorporar no processo formativo os próprios impasses e contradições das práticas educativas é profundamente desestabilizador, mas nos permite criar um espaço de confronto, pois nem sempre o que o outro é, e revela, é aquilo que nos agrada ou nos enriquece, mas pode sempre nos provocar, seja pela identificação, seja pela diferenciação. E as provocações nos movimentam em outras direções que se definem como possibilidades à medida que são identificadas, discutidas, confrontadas, compartilhadas. Esse processo amadurece a escolha. O confronto, nessa perspectiva, é inevitável e saudável, pois é parte inerente desse processo. E, quando explicitado, favorece uma releitura dos conhecimentos/saberes em jogo e dos valores em que eles se apoiam.
A possibilidade de ampliação das fronteiras, de alargamento do que somos e fazemos, se faz tanto no reconhecimento e na identificação com os iguais, quanto no fortalecimento com o diferente, pois são eles os que mais nos interrogam, que provocam as mudanças. Além disso há a luta com o inimigo que está dentro de nós em um processo constante de autocrítica de nossos próprios atos. Essa convivência que nem sempre é harmônica, nos fortalece, revigorando o exercício democrático cotidiano, necessário para que possamos exercer melhor nossas escolhas como cidadãos, como aqueles que produzem a cidade.
Entendendo a formação como uma intrincada rede de relações que acontece em múltiplos espaços/tempos; percebemos o quanto ela é complexa, intrigante e desafiadora, nos exigindo um mergulho tanto na rede de subjetividades que nos constitui, como nos lembra Santos (2000), como nas esferas das práticas de formação que se articulam e se interrelacionam: a prática acadêmica, a prática pedagógica cotidiana, a prática política coletiva, a ação governamental traduzida nas leis e diretrizes e as pesquisas em educação, como bem nos indica Nilda Alves (1998:63).
Boaventura de Sousa Santos (2000:273) nos traz importante contribuição teórica na compreensão desses diferentes espaços/tempos da educação ao distinguir, entre muitos, seis espaços estruturais que representam as relações sociais nas sociedades capitalistas contemporâneas. São eles: o espaço doméstico, o espaço da produção, o espaço do mercado, o espaço da comunidade, o espaço da cidadania e o espaço mundial. Cada um deles é marcado por seis dimensões, que são: a unidade de prática social, as instituições, a dinâmica de desenvolvimento, as formas de poder, as formas de direito e as formas epistemológicas.

As relações entre as dimensões e os espaços estruturais são relativamente autônomas, uma vez que, na prática, eles se interrelacionam, se intercomunicam, se interpenetram das mais variadas formas. Mas essa relativa separação nos ajuda a perceber que cada espaço é uma comunidade de saber, com formas próprias de ser e de se comunicar e que precisamos considerar cada uma delas. Pois, assim como podemos identificar nesses espaços processos educacionais, familiar, relacionado ao trabalho, econômico, da cidadania e da solidariedade, político e planetário, a educação de cunho acadêmico também é influenciada pelos conceitos e valores educacionais oriundos desses diferentes espaços.
A consideração dessa amplitude, das inúmeras relações possíveis na educação e nos processos de formação se contrapõe à idéia de um só caminho, de um pensamento único, demonstrando sua inconsistência apesar de ainda ser preponderante. E nos exige tecer esses diferentes fios, inclusive os que ainda nos são desconhecidos, mas que em sua invisibilidade colorem a vida com os sonhos e a utopia de possibilidades de mudanças. Ao mesmo tempo, em que nos exige aprender coletivamente a refazermos o tempo de aprender, de descobrir, de produzir, quem sabe, um mundo tão possível, quanto necessário.
Ressaltar a complexidade dos processos de formação nos desafia e motiva a pensar em outros caminhos e possibilidades que considerem as diferentes dimensões racionais, afetivas, epistemológicas, cognitivas, éticas, estéticas, políticas, sociais, todas tecidas na mesma trama que compõe os homens e as mulheres, os educadores e as educadoras. Essas dimensões nos processos de formação dão uma amplitude ao desafio de nossa tarefa, ao mesmo tempo em que nos exigem estabelecer, a todo momento, relações entre: a prática pedagógica e os múltiplos saberes e conhecimentos que a informam, o ofício de educar entendido como prática social e sua relação com a sociedade, os diferentes tempos/espaços da educação tais como: o cotidiano das práticas educativas, comunitárias, culturais, associativas, as escolas, as ruas, as praças, os espaços públicos, culturais, políticos, os diferentes grupos com os quais interagimos, os entre-lugares que se constituem nos interstícios de diferentes lugares, assim como era a experiência com os Coletivos de Autoformação.
Os horizontes dos processos de formação estão intimamente relacionados aos modos de se perceber a educação e as diferentes formas de aprender. Sobre as formas de aprender, tenho me aproximado de um entendimento de tessitura de conhecimentos em rede, onde os conhecimentos, metaforizados em fios, vão ser ressignificados pelos sujeitos de maneira única e singular a partir de seus interesses, valores, crenças, saberes, vinculando-se à experiência própria de cada um, alargando suas móveis fronteiras pessoais, sociais e culturais delineadas por muitos outros fios e nós. Não mais a metáfora da árvore do conhecimento, presente no paradigma dominante, na qual os saberes são hierarquizados e adquiridos em um processo individual e cumulativo, no qual precisamos galgar degraus paulatinamente até alcançar os frutos raramente disponíveis para todos.
A metáfora da rede fluida no tempo e no espaço nos exige pensar nas formas de relações entre o local e o global, entre o uno e o diverso, entre cada educador e educadora e seu espaço de ação no que tem de interativo e coletivo. Como bem diz Inês Barbosa de Oliveira (2001:71) “Pensar, por exemplo, a formação de professores a partir da idéia de tessitura do conhecimento em rede é, em primeiro lugar, investir no saber da experiência e numa pedagogia interativa e dialógica, como um processo investigativo constante que se faz solidariamente com parceiros na própria caminhada. A troca de experiências e de saberes tece/destece/retece espaços/ tempos da formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando (...) Quando quem faz coletiviza esse fazer, por meio da linguagem do saber-fazer, ensina e aprende com seus pares.”
Sobre os modos de compreender a educação, posso dizer que a complexa e difícil arte de educar, de produzir e criar sentidos, perpassa o campo da formação/autoformação e nos indaga a respeito de sua possibilidade de emancipação, entendendo emancipação no sentido que Boaventura Santos atribui ao termo, como autoconhecimento, condição de escolha, de produção de alternativas cotidianas, de exercício do político nos espaços estruturais, de criação e recriação da vida, dos sonhos que nos movem em direção a algo que ainda não alcançamos.
A perspectiva emancipatória situa-se na tensão entre aquilo que regula e o que se anuncia como emancipatório, pois não basta só escolher o caminho, mas fazê-lo e refazê-lo ao caminhar. Ao movimento de emancipação corresponde outro de limitação, de auto-determinação e é nessa tensão que ora avançamos, ora retrocedemos. Pensar sobre emancipação é, também, admitir que nada é absolutamente emancipatório, libertador, pois como seres humanos somos, ao mesmo tempo, isto e aquilo, trazemos em nós tanto o angelical como o demoníaco que, a qualquer momento, podem se revelar tanto nas idéias como nas ações. Assim, uma ação emancipatória é uma possibilidade de produção contínua, num processo que nos exige, permanentemente, uma autoreflexão.
A educação pode ser um espaço de integração e criação de novas formas de convívio e de sociabilidade, um vasto campo de possibilidades de: experiências, aprendizados, confrontos, confiança, afetos e sentidos, não só em relação ao que sabemos, acumulado e circulante, mas do que podemos vir a ser e a saber e do que precisamos exercitar para que consolidemos nossa autonomia. A educação, assim, pode ser um lugar das interrogações sobre o estabelecido, de ampliação dos sentidos de ser e estar no mundo.
Ter como utopia que os processos de formação podem ser espaços privilegiados, por favorecerem o encontro entre as pessoas, podendo contribuir tanto no desenvolvimento de relações que estabeleçam a igualdade quanto na criação de condições de respeito às diferenças, quanto numa produção coletiva que propicie uma outra qualidade de existência, na qual o valor maior seja a vida, em sua plenitude e dignidade, é o que nos impulsiona nessa busca, provavelmente inesgotável.
São os passos desse caminhar que desbravam as possibilidades, que nos fazem avançar no próprio caminhar e no modo de abertura de fronteiras, marcando com as pegadas cotidianas as alternâncias que produzimos para melhorar as condições do futuro. É o que nos faz interrogar com afinco aquilo que nos parece óbvio, que foi sendo naturalizado, normalizado, e muitas vezes aceito com aparente passividade.
As práticas pedagógicas dos educadores devem ser consideradas em sua complexidade, pois referem-se às diferentes redes de formação em que cada um está inserido. Assim, as histórias de vida, os percursos profissionais, os sentidos e significados criados e recriados ao longo de uma trajetória são fundamentais e constitutivos daquilo que se é, mesmo quando marcados por preconceitos, dificuldades e conservadorismo. E tudo isso deve ser incorporado aos processos de formação que, fundamentalmente, devem confrontar e ampliar essas redes com outras contribuições.
Se considerarmos que é necessário uma nova articulação entre cidadania, emancipação e subjetividade (Santos, 1997), a essa necessidade vem se somar as histórias de vida enquanto possibilidades de articulação das subjetividades do sujeito com as dimensões coletivas nas quais estamos inseridos, de forma que essas articulações possam nos fortalecer no enfrentamento das condições adversas, favorecendo um exercício emancipador nas práticas coletivas, restabelecendo as conexões entre sujeito e história. Na experiência dos Coletivos de Autoformação esta articulação entre o sujeito e suas singularidades e a tessitura de um fazer coletivo esteve presente o tempo todo.
A escolha em trabalhar com história de vida é para melhor entender que o que fazemos e o como fazemos estão relacionados a processos mais amplos e complexos de nossa vivência e de nossa inserção no mundo, do que apenas àqueles que se referem estritamente à formação específica e/ou profissional. Assim, os modos de ser e de fazer expressos em várias dimensões de nossa existência, os caminhos pelos quais fomos nos tornando educadoras/es, a relação que estabelecemos com os alunos e outros parceiros do mesmo ofício são importantes fios que se entrelaçam no entendimento da qualidade da relação que procuramos no ato de educar. A intenção é perceber a complexidade que nos constitui, sem mais nos dividir em instâncias fragmentadas, dicotomizando o que somos do que fazemos, mas tentando nos perceber como sujeitos “inteiros”, exercendo uma prática educativa que se dá na confluência de valores, saberes, experiências, conhecimentos, crenças, atitudes, constantemente negociados na vivência coletiva.
Como apontam as pesquisas de Goodson (1992), vida e formação caminham juntas. Não há mais sentido em separar ou deixar do lado de fora aquilo que se é no exercício da profissão, somos o que somos nos diferentes espaços que percorremos, apesar de nossas múltiplas identidades. Isso não significa dizer que estamos prontos e acabados, pois essa é uma impossibilidade humana, mas o que nos modifica no âmbito profissional também nos modifica no nosso jeito de ser e vice-versa. O eu-pessoal está intimamente relacionado ao eu-profissional, juntos formam uma só pessoa, o que implica dizer que se queremos avançar na questão da formação de educadores/as devemos trabalhar com a polissemia, a polifonia e com o que essa multiplicidade traz de possibilidade de confronto, mas também de diálogo a partir desse encontro. Esse é um importante indício a ser considerado nos processos de formação.
Essa reflexão sobre os caminhos da formação de professores/as se trançam com a proposta dos Coletivos de Autoformação, apontando algumas pistas e indícios extraídos dessa trajetória que podem trazer contribuições às práticas de formação/autoformação.

A experiência dos Coletivos de Autoformação foi sendo tecida tendo a prática como o guião condutor das ações, acreditando que aprendemos com o que fazemos, que os saberes são oriundos daquilo que usamos. Ao tomarmos a prática como matéria prima para a reflexão e o aprofundamento temos mais condições de articulá-la com outras contribuições teóricas, em um movimento constante e dinâmico que vai da prática-teoria-prática, o qual possibilita um permanente refazimento de nossas ações, ao mesmo tempo, em que nos alimenta de perguntas cada vez maiores.
O que mais nos interessava eram as pessoas e os seus fazeres pedagógicos, os múltiplos saberes presentes em sua atuação, a forma como interagiam e se expressavam na criação e recriação de outros conhecimentos, atribuindo outros significados à dinâmica dos acontecimentos pedagógicos e, sobretudo, como nos apropriávamos de um lugar no exercício desse fazer.
Um dos indícios extraídos dessa experiência traz um outro entendimento da formação que, em vez de moldar, possa mudar, desde que os sujeitos mais interessados se sintam concernidos a participar dessa mudança que é utopicamente mais modesta. Se não é possível mudarmos o conjunto da sociedade talvez seja possível mudar além de nós mesmos, o que não é pouca coisa, os espaços nos quais atuamos resgatando algumas unidades perdidas entre o que se é e o que se faz. Entre a ação, participação, reflexão; a indissociabilidade da história de vida e do percurso profissional, restaurando conexões entre os diferentes saberes práticos e teóricos, valores, desejos, crenças, atitudes etc.
Na busca de outros sentidos para os processos de formação de educadores adquire relevo a livre adesão dos mesmos ao processo, o exercício das escolhas em torno da melhor maneira de fazer, de agir, e principalmente, a reflexão permanente e coletiva sobre a prática pedagógica, concretizando a dinâmica de autoformação partilhada, sobretudo, no interior das escolas, como possibilidade concreta de ampliar e enriquecer a própria prática.
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