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A reflexão proposta nesse pôster trata da circularidade de saberes lidando com saberes diversificados, enraizados histórica e culturalmente sem hierarquizá-los, mas negociando versões; e o da vivência de relações mais democráticas na qual o exercício de um poder mais democrático é indissociável dos conteúdos de saber. Como pistas, indícios de um caminhar nas práticas de formação/autoformação de educadoras, sobretudo, no campo da educação de jovens e adultos. 
A experiência dos Coletivos de Autoformação a partir da qual pretendo discutir essas noções e as relações entre elas foi dinamizada pelo SAPÉ – Serviços de Apoio à Pesquisa em Educação, organização não governamental sediada no Rio de Janeiro, junto a dois grupos de educadoras: um no Estado do Rio de Janeiro e outro em Pernambuco, de 1993 a 1998. 
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. Oferecia, também, oportunidades de experimentação e investigação de metodologias de autoformação e confirmava a importância do cotidiano e da experiência, na criação e socialização de saberes e conhecimentos pelas próprias educadoras.
A idéia de autoformação é aqui entendida como a possibilidade do/a educador/a intervir em sua formação de maneira sistemática a partir de seu desejo de qualificação, da consideração de suas demandas específicas e de sua indispensável participação e comprometimento. Como bem nos disse Paulo Freire "somos seres inacabados, nosso destino não é dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não podemos nos eximir". (1996)
Nessa experiência assumíamos coletivamente o desafio e a responsabilidade de nossa formação, interrogados pelos desafios que tanto a prática pedagógica, quanto as relações nos apontavam.
Dois tipos de exercícios educativos eram fundamentais na consolidação dessa prática: o de tessitura 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 do Seminário, na postura assumida por nós - dinamizadores Esse foi o termo que melhor expressou a forma com a qual nos colocamos nessa relação. Dinamizadores porque convocávamos as experiências, mas parceiros na relação de troca e aprofundamento.
 - de nos colocarmos nessa relação enquanto parceiros dessa aventura pedagógica, e na convocação de educadoras com as mais diferenciadas inserções (coordenadoras da Educação de Jovens e Adultos[EJA], professoras, educadoras populares, diretoras de escola, técnicos da EJA, vinculados a experiências governamentais e não governamentais).
A diversidade presente no grupo, 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 tecer juntos?.   
Outro ponto fundamental era podermos participar e contribuir nos limites de nossa experiência na luta pública pela melhoria das condições da educação, sem fronteiras institucionais, somando esforços na tessitura de propostas que nas práticas cotidianas das educadoras eram vivenciadas criadas ou recriadas, na perspectiva apontada por Boaventura de Souza Santos: ... a transformação do cotidiano numa rede de sínteses momentâneas e localizadas de determinações globais e maximalistas, o senso comum e o dia-a-dia vulgar, tanto público como privado, tanto produtivo como reprodutivo, desvulgarizam-se e passam a ser oportunidades únicas de investimento e protagonismo pessoal e grupal (2000, p.261).  
Como também nos aponta Bhabha (2001) ao discutir a noção de “entre-lugares”, tínhamos na experiência dos Coletivos um deslocamento da lógica binária, isto ou aquilo, governamental ou não governamental para uma possibilidade de refletir e recriar a prática educativa no interstício entre esses lugares.
Mas, apesar de toda a riqueza dessa experiência e de sua contribuição emancipatória, sobretudo, para os que dela participaram, uma tensão entre seus aspectos reguladores e emancipadores (cf. SANTOS, 2000) desde sua constituição nos acompanhou. A idéia de fazer com, de pensar, discutir e fazer a formação de maneira compartilhada, num espaço onde o poder pertencia a todos era profundamente desestabilizadora e instaurava muitas vezes no grupo dúvidas e incertezas. 
A passagem de um grupo que se reunia em torno dos seminários temáticos para a idéia de um Coletivo de Autoformação foi processual, mas se fez acompanhada de questões em torno da identidade desse novo espaço que marcou, a partir de sua constituição, os seminários seguintes. De um lado, o percurso transcorrido havia instaurado um espaço de troca de experiências, de debates e aprofundamentos sobre a prática; de outro, nos perguntávamos incessantemente sobre as condições de autonomia de cada um e do grupo nessa forma de organização e a possibilidade de ações coletivas mais amplas que ultrapassassem as suas fronteiras. 
As discussões em torno da experimentação de relações mais horizontais, do exercício de um poder mais democrático, da possibilidade de deliberação, das condições de autonomia e das inúmeras dificuldades e resistências em exercê-la foram constantes e intensas nessa dinâmica. O horizonte era a autonomia, esse era o desejo de boa parte do grupo, entretanto, para isso lutávamos contra aquilo que também havíamos aprendido a ser, dependentes e inseguros nesse exercício.
 
A circularidade de saberes e o exercício de um poder democrático 
Tornam-se cada vez mais presentes idéias como diversidade, multiplicidade e  complexidade, essa última vista como desafio e motivação para pensar. Complexus, segundo Morin (2000), significando aquilo que foi tecido junto. Tecido na  multidimensionalidade do humano. Homem que é ao mesmo tempo isto e aquilo, o mesmo homem da racionalidade é também o da afetividade, o homem do trabalho é também o do jogo, o sábio é também o louco, o prosaico é também o da poesia, o angelical e o demoníaco habitam esse mesmo homem.
Essas múltiplas dimensões presentes em um só homem vêm com força contradizer a idéia de um pensamento único: um só modo de agir, de pensar, de ser. Durante muito tempo tentaram nos fazer crer que havia apenas um caminho na compreensão da realidade e esse era outorgado à ciência, portadora da verdade ou do conhecimento verdadeiro, e que os saberes produzidos nas práticas cotidianas eram sem valor, portanto, inferiores, subalternos.
Hoje, navegamos rumo à superação das ambigüidades e dicotomias entre o que é homogêneo e o que é diversificado, entre o que é hegemônico e o que é contra-hegêmonico, entre um conhecimento que se pretende verdadeiro e entre saberes cunhados nos subterrâneos, nos contextos cotidianos desse mesmo tempo e espaço, descobrindo possibilidades e potencialidade de novas veredas. 
"Nessa situação confluem sentidos e constelações de sentidos vindos, tal qual rios, das nascentes das nossas práticas locais e arrastando consigo as areias dos nosso percursos moleculares, individuais, comunitários, sociais e planetários. Não se trata de um amálgama de sentido (que não seria sentido mas ruído), mas antes de interações e de intertextualidades organizadas em torno de projetos locais de conhecimento indiviso." (Santos, 1987).

	As interações como confluências de sentidos, provenientes das experiências individuais, sociais e do chão onde estava plantado o trabalho de cada um com as suas belezas, percalços e contradições eram a matéria prima na experiência dos Coletivos.
As temáticas escolhidas para serem aprofundadas nos Seminários emergiam das práticas num movimento onde a prática cotidiana educativa emana questões para as quais nem sempre temos respostas, mas que precisam ser consideradas e refletidas ao mesmo tempo em que essas reflexões interrogam o porquê dessas práticas. Ao fazermos, por exemplo, um mergulho em nossa formação, discutíamos também as principais instituições sociais formadoras como a família, escola, igreja, associações, etc. Instituições criadas, mantidas ou reinventadas por nós e toda a tensão entre permanência e mudança, dominação e resistência.
	Esses  saberes, discutidos e/ou produzidos naquele espaço, intimamente ligados às experiências (individuais, sociais, culturais, políticas...) além de auto-conhecimento - do que somos, como somos, o que fazemos, porque fazemos -, remetiam a questões mais abrangentes dando concretude à idéia de que se os pés estão plantados no chão, a cabeça está no mundo. 
Se considerarmos que o saber está no território da cultura e, como tal, expressa o sentir, fazer, pensar das pessoas e grupos sociais, o conhecimento formal é uma das dimensões do nosso saber. Nessa perspectiva, os processos de formação/autoformação tanto podem reproduzir formas de sentir, pensar, e fazer num modelo determinado de sociedade, quanto possibilitar a criação de novos sentidos e o exercício de um poder mais democrático nas relações entre as pessoas.
A  multiplicidade de fontes de saberes presentes na formação dos educadores/as nos diferentes espaços/tempos cotidianos revela, de um lado, a singularidade de cada um e, de outro, a vinculação de sua história pessoal, de sua história profissional a contextos sociais e culturais num processo onde o significado do que é apreendido será dado por cada um a partir de seus interesses, valores, crenças, saberes. Esse processo exige a incorporação dos diferentes fios presente nas redes dos sujeitos sociais envolvidos nas práticas educativas.
A idéia de circularidade de saberes está, portanto, impregnada de movimento, de dinamismo em direção ao que se escolhe compreender e atribuir sentido, considerando os saberes diversificados. Pressupõe também um relacionamento circular feito de influências recíprocas que estabelece uma inter-relação e uma intertextualidade entre os diversos saberes.   
A noção de poder geralmente está associada ao que é predominante, hegemônico e dominador, mas também carrega ambigüidades: focos, resistências, instabilidades e é nessas porosidades que tentarei discutir o exercício de um poder democrático.
O exercício democrático a que me refiro é entendido como um aprendizado/ desenvolvimento de novas formas de convivência e participação em que se construa de um lado relações que estabeleçam a igualdade entre os homens e de outro relações de respeito às diferenças. Como diz Inês Barbosa de Oliveira "democracia é a possibilidade de participação do conjunto dos membros da sociedade em todos os processos decisórios relacionados à vida cotidiana." (Oliveira, 1999).
O exercício desse poder está ligado à reinvenção de uma cultura mais democrática que incorpore a diversidade cultural, a heterogeneidade, a diferença entendendo que essa incorporação não é harmônica, pelo contrário conflituosa, pois se dá num campo de lutas, de relações de forças. Resultando num confronto de idéias, pontos de vista, versões e dessa maneira considerado produtivo, sem necessariamente chegar a  um consenso que muitas vezes oculta e perpetua a dominação, o confronto explicita as diferenças conferindo vitalidade à prática democrática.
	O exercício do poder aqui tratado é de um poder ligado à construção de uma prática mais democrática tecida no cotidiano, considerando suas relações de forças expressas por pontos, estratégias, resistências, focos, instabilidades (Foucault, 1979). Poder que, se pode afetar, pode também instituir outra qualidade de prática democrática. Um exercício tecido nas práticas e relações cotidianas no qual o aprendizado da autonomia e da responsabilidade social estejam relacionados à produção de sentidos da vida em  sociedade.
	A ênfase é na prática, no exercício da convivência que, ao mesmo tempo que interroga nossas marcas culturais, é possibilitador de caminhos, de escolhas, de intervenções. Essa postura exige um modo de proceder calcado na horizontalidade das relações. Se os saberes e o exercício de poder são fundamentais então a contribuição de cada um valoriza o enriquecimento do conjunto e todos com as suas diferentes inserções, com os seus pontos de vista impregnados de  "por onde os pés pisam" são parceiros da mesma aventura. 
Como diz Certeau (2000), o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada, metáfora perfeita para descrever a busca de sentido para a educação, principalmente em tempos como o nosso onde o Projeto Neoliberal procura impôr uma educação econômica e aligeirada o suficiente para o alimento frugal do deus mercado e incompleta e inadequada para o restabelecimento da dignidade que merecemos. Mas, apesar dessa mão invisível que pretende a tudo regular, há outros saberes, subterrâneos, insurgentes, produzidos nas práticas, entre elas as educativas, gerando outras possibilidades, convivendo através das “táticas” com essa tentativa de dominação e fugindo do controle através das astúcias.
Na análise de Certeau sobre o cotidiano, as “táticas” são as formas encontradas pelo homem comum de alterar as formas dominantes do poder através das astúcias, pois ela se dá em um “não-lugar” - como não tem lugar próprio ela se dá no lugar do outro - subverte de dentro aquilo que parece irreversível. Enquanto que o poder se manifesta através de um lugar próprio, de um espaço apoderado no qual a estratégia planifica, impõe, controla e mapeia e na fuga desse controle que parece mas não é absoluto, a astúcia altera, utiliza e manipula produzindo lances e aproveitando as ocasiões. A astúcia não cria um lugar próprio mas talvez seja condição de sobrevivência, golfadas de ar quando o pé desatola da lama, possibilidade de subversão, de uma antidisciplina. 
Assim, se há uma forma de poder centralizada, dominante e expansionista a essa correspondem outras formas que sem ser poder são astuciosas, silenciosas, dispersas só fazendo-se notar pelas maneiras de uso não pelo que faz de próprio.  Essas práticas tecidas no cotidiano pelo homem comum não expressam apenas uma reação individual, pois cada um traz em si uma pluralidade incoerente de suas determinações relacionais. 
No entanto, o poder mesmo sendo um “lugar” pode ser exercido/exercitado num mesmo grupo das mais diferentes formas: autoritário, democrático, hierárquico, em relações mais horizontais etc. Do mesmo modo os espaços educativos cotidianos podem ser “lugares” onde se cunham pelos seus fazeres, saberes e poderes.
A questão então é: que sentidos são dados às práticas por aqueles que as praticam?  Porque não partir dessas práticas/lugares, do que estão produzindo, do que criam de sentido, das questões que delas emergem? Por que são sempre consideradas como algo menor, um quase não lugar onde o caminho é sempre de algo superior em direção aquilo que é considerado menor ? 
Na experiência dos Coletivos de Autoformação de educadoras escolhemos trilhar um caminho que fizesse emergir da diversidade de experiências suas vozes, seus ecos, para que, penetrados por eles, pudéssemos todos nós ampliar nossas inquietações, reflexões e enriquecimentos, na busca de outros sentidos para essa possibilidade de encontro que é a educação.
Um dos desafios dos processos de formação/autoformação de educadoras é tecer a urdidura do fazer e do pensar de modo que expresse a contribuição daquelas que, em seu cotidiano, tecem alternativas significativas e criativas ou que em suas práticas façam emergir questões que possibilitem discussões coletivas que possam nos fazer avançar no sentido que Boaventura de Souza Santos (1996) atribui à correspondência entre distribuição de responsabilidades e de conseqüências a partilhar. 
Caminho cheio de dificuldades e desafios pois vai sendo feito com as passadas das caminhantes/educadoras que ora avançam, ora recuam pois para esse trilhar não há modelo, apenas algumas pistas, mas que são importantes de serem trilhadas. 
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