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Pensar em processos de mudança implica esperança, crença
de que a mudança é um processo difícil, mas possível. Implica risco
e recusa a qualquer posição sectária. Implica, em primeiro lugar, a
denúncia diante do que se pretende anunciar de novo e ação-reflexão
diante do imobilismo no qual nos vemos muitas vezes. Afinal, para
mudar algo é preciso considerar a mudança necessária e, então,
acreditar na mudança, para daí agir-refletir-caminhar nesta direção.

Talvez este início nos pareça um tanto quanto utópico. Ou
pareça também muito romântico diante de nosso contexto atual
marcado pelo fatalismo. Mas queremos correr o risco de parecer-
mos romântica, esperançosa e utópica. Apresentar a esperança
diante da desesperança; a libertação diante da opressão; o anún-
cio diante da denúncia; o diálogo com Freire para conhecer, criar,
fazer, agir, partilhar, trabalhar, ensinar, aprender, re-aprender,
arriscar-se ao novo e viver o diferente ao problematizarmos a
formação permanente.

É assim que ao apontarmos a denúncia de processos forma-
tivos que, em geral, privilegiam a reprodução, o tecnicismo, dis-
ciplinamento, opressão e formatação definida a priori e de acordo
com o mercado, apresentamos como possibilidade o anúncio, tal
como nos viabiliza Paulo Freire (2007), de ré-apreender a formação
como um processo de Trans-Form-Ação Permanente, porque como
humanos, seres históricos em busca de nossoser mais não devemos
parar de aprender.

Freire (2007, p.23) dialoga conosco e nos mostra que:

a educação é permanente na razão, de um lado, da finitude
do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de
sua finitude. Mas ainda, pelo fato de, ao longo da história,
ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia,
mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A
educação e a formação permanente se fundam aí.

É a partir do pensar esperançoso, de possibilidades de
mudanças e novas trajetórias para os processos formativos, que
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trazemos este artigo, cujo propósito fundamental é apresentar os
contributos da atualidade do pensamento de Paulo Freire para a
formação permanente e apontar a Formação Permanente Relacio-
nal, advinda da Perspectiva Eco-Relacional (FIGUEIREDO, 2003;
2007), como possibilidade para avançarmos rumo a novos dizeres,
pensares e fazeres nesse campo em renovação.

Pretendemos apresentar contributos que nos instiguem a
refletir acerca de novos caminhos que possam superar os mode-
los mecanicistas, reprodutivistas, de transmissão de conteúdos e
técnicas propostas por "experts", de cima para baixo, nos assun-
tos educacionais, que ainda permeiam os processos de formação
permanente. Estes são ainda tidos como momentos para suprir as
deficiências da formação inicial, ou mesmo para solucionar proble-
mas imediatos e, são realizados de forma descontextualizada, sem
levar em conta as necessidades impostas pelas práticas educativas
dos professores.

Propomos reflexões e contributos que potencializem perce-
ber a formação permanente associada a uma perspectiva crítica,
reflexiva, contextualizada, dialógica, focada na dimensão relacio-
nal, que valorize a afetividade, o aspecto coletivo, participativo,
partilhado e compartilhado de experiências por parte dos seus
principais autores/atores, que são os docentes em formação.

Para atender a este intuito, iremos elaborar reflexões
subsidiadas pelo pensamento de Paulo Freire e seu olhar sobre a
formação, bem como dialogar com os fundamentos da Perspectiva
Eco-Relacional (FIGUEIREDO, 2003), que tem na obra freireana
sua base fundante. Esta proposta epistemo-metodológica funda-
menta seus princípios com vistas a superar o velho paradigma da
formação cartesiana, cognitivista, conteudista, colonializante e
opressora. Inclui como fundamento da práxis formativa a lógica
eco-relacional, contextualizada, descolonializante, experiencial,
crítica e reflexiva (FIGUEIREDO, 2008).

A associação entre os contributos de Paulo Freire e a Pers-
pectiva Eco-Relacional, para apresentar reflexões e contribuições
acerca da formação permanente, se faz por compreendermos a
importância de, além de privilegiarmos a proposição de reflexões
freireanas, avançarmos no sentido de materializar a ampliação deste
pensamento, com a apresentação de uma proposta que fundamenta
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suas bases nos pressupostos de Freire e se consolida numa vivência
concreta atual desses fundamentos na experiência formativa, con-
templando temas emergentes no cenário educativo mundial.

Vale salientar que reconhecemos a relevância e validade
de muitas outras propostas em desenvolvimento no contexto da
formação permanente. Pesquisasque envolvem o trabalho com as
histórias de vida dos professores, em sua interfase com a formação
(NÓVOA, 1991, 1992, 1995); a prática reflexiva no processo de re-
configuração das práticas pedagógicas (FREIRE,2001; PERRENOUD,
2002; ALARCÃO, 2003; PIMENTAe GHEDIMN, 2002); a pesquisa no
processo de formação continuada e o professor como pesquisador
de sua prática, em uma associação com a pesquisa-ação (PIMENTA,
2005; ZEICHNER,2002); a relação dos saberes e experiência para a
formação e atuação docente (TARDIF,2002), bem como discussões
que apresentam novas tendências para a formação permanente
(IMBERNÓN,2009), são exemplos que demonstram a complexidade
do tema.

A opção por fundamentar nossas reflexões tendo como re-
ferência os contributos de Freire, em parceria com a Perspectiva
Eco-Relacional - PER, não exclui considerar contributos das pro-
postas acima citadas, nem mesmo desconsiderar o amplo cenário
do debate que envolve esta temática. Nosso intuito é contribuir
com a apresentação de uma nova proposta, outra possibilidade,
que se estabeleceu em diálogo com os pressupostos freireanos
e que vem sendo consolidada e apresenta resultados exítosos.'
Compreendemos ainda que a PERavança ao incluir nos processos
formativos, as dimensões: ambiental, descolonializante, popular,
intercultural, afetiva e relacional.

Não podemos deixar ainda de destacar, nessa nossa escolha
por fundamentar as reflexões acerca da formação permanente, a
importante contribuição de Freire para a assunção de uma nova
concepção de formação voltada para a afirmação da liberdade,
considerando que seus princípios se apoiam em pilares que fazem
opção por uma práxis formativa democrática, humanista, pro-
blematizadora, dia lógica, para a trans-form-Ação do mundo que

1 Para mais detalhes acerca das pesquisas já desenvolvidas com a utilização da
Perspectiva Eco-Relacional nos processos formativos ver os estudos de Figueiredo
(2007; 2008), Silva (2007); Figueiredo e Silva (2009)
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desumaniza. Desse modo, a principal tarefa de quem forma e se
forma é:

[ ... ] uma tarefa libertadora. Não é para encorajar os ob-
jetivos do educador e as aspirações e os sonhos a serem
reproduzidos nos educandos, nos alunos, mas para originar
a possibilidade de que os estudantes se tornem donos de sua
própria história. É assim que eu entendo a necessidade que
os professores têm de transcender sua tarefa meramente
instrutiva e assumir a postura ética de um educador que
acredita verdadeiramente na autonomia total, liberdade e
desenvolvimento daqueles que ele ou ela educa. (FREIRE,
2001, p.78).

Diante do exposto, buscamos as contribuições do pensa-
mento de Paulo Freire em associação com a PERpara a formação
permanente, destacando inicialmente a concepção freireana e as
categorias associadas a este tema, bem como a identificação de
pressupostos que possam ser utilizados para ampliar este conceito
de formação permanente para uma leitura relacional.

Consoante com este objetivo fundamental, optamos pela
realização de estudo, com um caráter bibliográfico. Inicialmente,
fizemos um levantamento de algumas das principais obras de Paulo
Freire, identificadas com a temática, dentre as quais destacamos:
Pedagogia do Oprimido (1983), Medo e Ousadia: o cotidiano do
professor (1986), Por uma Pedagogia da Pergunta (1985), Política
e Educação (2007), Professora Sim, Tia Não: cartas a quem ousa
ensinar (2008), Pedagogia dos Sonhos Possíveis (2001) e Pedagogia
da Autonomia (1996).

A opção pela escolha e definição destas obras acima citadas
se deu pela compreensão, após uma análise preliminar, de que
as mesmas traziam contributos essenciais acerca da temática
escolhida, bem como apresentavam elementos que ajudariam na
elaboração do que estávamos propondo neste trabalho.

A pesquisa bibliográfica realizada a partir de uma leitura
e explicitação de categorias associadas à temática formação, se
deu a partir dos seguintes passos ou fases: a) leitura e fichamento
das obras de Freire destacadas acima, com ênfase nas partes que
apresentavam uma associação mais direta com o tema formação;
b) Identificação inicial das categorias que apresentavam elementos
relacionados com a temática formação e que propiciavam defini-
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-la, caracterizá-la e fundamentá-la; c) Agrupamento das diferentes
passagens encontradas nas obras às categorias correspondentes; d)
Realização de uma integração entre as categorias encontradas nas
obras de Freire com as principais categorias da PER; e) Elaboração
do texto.

As categorias definidas a partir da leitura e estudo dos textos
de Paulo Freire foram as seguintes: "humanização" - formação e o
sentido de inconclusão de homens e mulheres; "politicidade" - a
educação como form-Ação para intervenção no mundo; "reflexão"
- crítica para a trans-form-ação; "pesquisa" - problematização
para apreensão do mundo; "amorosidade" - o valor das emoções e
dos sentimentos na e para a formação.

Para a confecção do texto, buscou-se articular, a partir do
entrecruzamento das categorias, os contributos de Freire com os
da Perspectiva Eco-Relacional, que estaremos apresentando em
outro momento neste texto. Isto se fez de forma que a articulação
visasse sempre a complementaridade, inter-relacionamento dos
pressupostos integrados das duas propostas, para potencializar a
ampliação do conceito de formação numa proposta de Formação
Permanente Relacional.

Do entrecruzamento e da interlocução entre as duas pro-
postas, definimos categorias como marcas para pensar a formação
permanente relacional. Foram elas: dinâmica relaciona I - com
a pretensão de favorecer a superação do paradigma clássico de
formação; dialogicidade - como elaboração, socialização e cor-
porificação de saberes na formação; correflexão - refazimento e
ressignificação em parceria; ambientalização - incorporação da
leitura socioecológico-ambiental aos processos formativos numa
comunhão com o mundo.

Com estas definições, vamos fazer uma visita a alguns
debates e críticas atuais acerca da formação, com o intuito de
melhor contextualizar nosso propósito. Dessa maneira, articulamos
um conjunto de argumentos que nos ajudam a elaborar melhor e
costurar estes conceitos acima explicitados. Nesta linha de racio-
cínio, salientamos que os estudos sobre a formação permanente e
o desenvolvimento profissional docente tem sido um tema bastante
frequente nas pesquisas educacionais nas últimas décadas, e con-
forme nos informa Imbernón (2009, p.7),
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a formação permanente do professorado teve avanços
muito importantes como, por exemplo, a crítica rigorosa à
racionalidade técnico-formativa, uma análise dos modelos
de formação de cima para baixo, a análise das modalidades
que provocam maior ou menor mudança, a formação próxima
às instituições educativas, os processos de pesquisa-ação,
como processo de desafio e crítica, de ação-reflexão para
mudança educativa e social, com um teórico professor(a)
pesquisador(a), um conhecimento maior da prática reflexiva,
os planos de formação institucionais, etc. (p. 7).

Este contexto de avanços e mudanças, a partir dos diferentes
estudos e propostas para a formação permanente, se justifica pelo
grande interesse por parte dos pesquisadores(as) e educadores(as)
que compreendem a importância do papel do professorado diante
das novas demandas impostas pelo cenário educativo, principal-
mente se considerarmos as constantes reformas para atender as
necessidades e exigências destas demandas.

Pensar em propostas de renovação da escola, das práticas pe-
dagógicas e educativas, em novas alternativas para o ensino, impli-
ca, necessariamente, repensar processos de formação permanente,
particularmente num momento em que as demandas da sociedade
atual, para o contexto educacional, são marcadas pelo acelerado
desenvolvimento tecnológico, pela problemática da falta de inte-
resse de crianças e jovens pelo ensino proposto nas escolas, pelas
questões associadas à violência contra o professor, pela dificuldade
no que se refere ao trato das relações afetivas na escola, à formação
para uma cidadania crítica, ao enfrentamento da crise no cenário
ambienta!. A mobilização das mudanças, neste quadro, passa pelo
trabalho realizado pelos docentes, o que requer uma atualização,
uma renovação constante e permanente de sua formação.

Diante deste panorama inicial, consideramos oportuno
propor reflexões que potencializem uma análise crítica sobre a
formação permanente, associando-a a uma leitura freireana e a
Perspectiva Eco-Relacional e apontar possibilidades e contributos
que ampliem o debate crítico e viabilize a emergência de novos
caminhos geradores de transformações efetivas nos processos de
formação permanente e, por extensão, mudanças que viabilizem
a resolução dos problemas que permeiam o cotidiano de trabalho
dos docentes.
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Por apresentar-se como um campo amplo, no que diz res-
peito à variedade de propostas existentes, como vimos anterior-
mente, temos uma diversidade de termos que são usados como
sinônimo de formação permanente, o que permite uma gama de
significados, dentre os quais podemos citar: formação continuada,
qualificação profissional, treinamento, capacitação, aperfeiço-
amento, reciclagem, formação em serviço etc., que expressam
diferentes práticas formativas, de acordo com a intencional idade
que as acompanham.

Optamos pela expressão formação permanente porque
configura a ideia de constante continuidade, durabilidade, per-
manência, amplitude e se insere como elemento de qualificação
profissional, para o aprimoramento dos professores em sua prática
pedagógica e em suas funções como docentes (IMBERNÓN,2009).

Consideramos que a ideia de desenvolvimento profissional
proposta pela formação permanente está de acordo com pro-
posição de Freire (2001, p.245), quando afirma que "Não existe
formação momentânea, formação no começo, formação no fim de
carreira. Nada disso. Formação é uma experiência permanente,
que não pára nunca."

Assim, ao compreender a formação e a educação como
processos permanentes, isto se dá em consonância com o que nos
informa acerca da humanização. A formação apresenta uma condi-
ção histórico-social, e por extensão, isto implica pensar o humano,
também como um Ser naturalmente em processo, na escrita de sua
própria história.

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a
educação como processo permanente. Mulheres e homens se
tornaram educáveis na medida em que se reconheceram como
inacabados. Não foi a educação que fez homens e mulheres
educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou
sua educabilidade. (FREIRE, 1996, p.58).
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Pensar o humano como ser em permanente processo de
evolução, crescimento e aprimoramento, implica ainda a compre-
ensão de que o percurso formativo se dá de forma compartilhada,
numa aprendizagem em comunhão, e não de maneira imposta na
qual alguém é depositário de outro. Freire (1996, p.22) nos convida
a esta reflexão quando nos diz que:



É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indis-
pensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua
experiência formadora, assumindo-se como sujeito também
da produção do saber, se convença definitivamente de que
ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibi-
lidades para a sua produção ou a sua construção.

Com isto nos leva a compreender que as relações, num pro-
cesso formativo, ocorrem sob outra lógica, e nos faz reconhecer
a capacidade epistêmica do humano de produzir e compartilhar
saberes, sua capacidade ontológica de 'ser mais', ao ressaltar que:

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo,
vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre
si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido
que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem
formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo
ou alma a um corpo indeciso e acomodado [ ... ] (FREIRE,
1996, p.23).

Esta concepção da formação, na qual alguém não se coloca
como sujeito ou assujeitado de outro é marcada pela "compreen-
são do homem e da mulher como seres históricos e inacabados."
(FREIRE, 1996, p.23) em busca permanente, indo da curiosidade
ingênua para a curiosidade epistemológica. Do ensino que se faz
problematizado, dia lógico, reflexivo, crítico e do entendimento de
que "[ ... ] Formar é muito mais que puramente treinar o educando
no desempenho de destrezas." (FREIRE,1996, p.14).

Partindo desta compreensão, avançamos rumo a uma nova
concepção de formação, na qual se supera a inculcação de sabe-
res, a transferência de conhecimentos, em síntese a concepção
bancária de educação, reconhecendo que

é por isso que transformar a experiência educativa em puro
treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamen-
talmente humano no ato educativo: o seu caráter formador."
[ ... ] Isto porque "Educar é substantivamente formar. (FREIRE,
1996, p.33).

Nesta lógica podemos afirmar que uma educação e forma-
ção para aprender a 'ser mais' implica, como Freire coloca, numa
carga de politicidade integrada a estes processos. Na busca do
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'ser mais' a educação como prática libertadora, voltada para a
superação de processos desumanizantes e opressores, requer uma
compreensão da formação em sua relação entre humanização e
politicidade, com a compreensão e o comprometimento de que a
educação é uma formação interventiva no mundo. E esta interven·
ção deve ser vivida numa perspectiva crítica, potencializadora de
transformação e não de adaptação porque, como humanos, temos
a capacidade de intervir, mudar, ampliar, decidir, superar, avançar,
criar, imaginar e viver o mundo transformando-o.

A raiz mais profunda da politicidade da educação se acha
na educabilidade mesma do ser humano, que se funda na
sua natureza inacabada e da qual se tornou consciente.
Inacabado e consciente de seu inacabamento, histórico,
necessariamente o ser humano se faria um ser ético, um ser
de opção, de decisão. (FREIRE,1996, p.110).

Formar-educar-se para a transformação do mundo significa
uma opção política, associada à prática progressista, por uma vi-
vência educativo-formativa que não se identifique com uma postura
dominadora, desumanizante, que se dá como puro ato de transfe-
rência, mas que se faça a opção por uma educação humanizante,
libertadora. Assim, formar-educar-se significa ato de conhecer,
aprender e apreender a ser e estar no mundo em comunhão para
intervenção e transformação de processos opressores e o anúncio
de possibilidades de libertação, humanização.

Numa análise aprofundada acerca da história das ideias de
Freire, Scocuglia (2006, p.42) nos ajuda a compreender a politi-
cidade do ato formativo, quando nos leva a compreender que a
matriz do pensamento de Paulo Freire incorpora a preocupação
com uma educação para a libertação, humanização de si e dos
outros, associadas a uma intencionalidade política que seria en-
tendida ainda como instrumento de transformação da consciência
e existência das pessoas no mundo e com o mundo.

Em Medo e ousadia Freire (p.77), ao nos apresentar a rela-
ção entre política e educação, afirma que:

Agora eu digo que, para mim, a educação é política. Hoje,
digo que a educação tem a qualidade de ser política, o que
modela o processo de aprendizagem. Aeducação é política
e a política tem educabilidade.
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Nesta afirmação, já apresenta avanços em relação a esta
temática, quando da escrita de Pedagogia do Oprimido, na qual já
trazia a educação como prática da liberdade, construída no diálogo
e na luta pela transformação social e, por isso mesmo não poderia
a educação ser neutra, o que o levou a firmar a politicidade do
ato educativo-formativo, mas ainda numa perspectiva de apenas
relacionar os aspectos políticos da educação. E não a compreensão
de que a educação é política.

Ainda sobre este tema, em Política e Educação (2007,
. p.40), obra na qual a reflexão político-pedagógica se faz como fio
condutor dos onze textos temáticos abordados, Freire, no texto
"educação e qualidade", nos leva a refletir sobre a impossibilidade
de uma educação e prática formativa neutra.

Não pode existir uma prática educativa neutra, descompro-
metida, apolítica. A diretividade da prática educativa que
a faz transbordar sempre de si mesma e perseguir um certo
fim, um sonho, uma utopia, não permite sua neutralidade.

Complementa ainda seu pensamento, afirmando que:

Uma das bonitezas da prática educativa está exatamente
no reconhecimento e na assunção de sua politicidade que
nos leva a viver o respeito real aos educando ao não tratar,
de forma sub-reptícia ou de forma grosseira, de impor-lhes
nossos pontos de vista. (p.40).

Apoliticidade - educação como form-Ação para intervenção
no mundo -, permeia a proposta educativo-formativa defendida
por Freire, mas apenas o seu reconhecimento não potencializa
os fundamentos necessários para a concretização da práxis trans-
formadora. Elementos como a ética, a competência técnica,
comprometimento com a socialização dos conteúdos, opção pela
relação dialógica no processo formativo, rigorosidade metódica,
autoridade coerente e democrática, entre outros, são essenciais
para uma prática educativa que, porque política, jamais pode ser
neutra.

A prática educativa, a formação humana, implica opções,
rupturas, decisões, estar com e pôr-se contra, a favor de
alguém e contra alguém. E é exatamente este imperativo
que exige a eticidade do educador e sua necessária mili-
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tância democrática a lhe exigir a vigilância permanente no
sentido da coerência entre o discurso e a prática. (FREIRE,
2007, p.41).

Agora, ao tratar do processo reflexivo, constituinte da prá-
xis, entendemos que a relação teoria e prática, ou seja, a coerência
explicitada por Freire, entre o discurso e prática, passa pela neces-
sária reflexão que se deve fazer sobre o ensinar-educar-formar. O
tema reflexão, assim como a politicidade, também aparece como
aspecto fundante da formação nos estudos de Freire que optamos
para embasar este trabalho.

Para ele, a reflexão implica numa dinâmica entre o agir e
o pensar, entre o pensar e o agir, num movimento que pretende
a ampliação do que se faz rumo a uma análise crítica que visa a
trans-form-ação, ou seja, um processo em permanente evolução.
"A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o
fazer," (FREIRE,1996, p.38)

Neste sentido, a reflexão advém da necessidade de conhecer
a própria prática, da curiosidade que surge acerca do que se faz,
no reconhecimento da capacidade de fazê-Ia melhor ao avaliá-la
por meio deste se debruçar sobre ela, voltar a mirá-la. Para Freire
(1996, p.38), neste processo reflexivo, a curiosidade é inicialmente
ingênua, depois passa a se ampliar/aprofundar a partir do exer-
cício constante de pensar, avaliar, analisar a própria experiência
formativa, daí se estabelece a curiosidade crítica que vislumbra a
transformação. Assim, o autor explicita que:

o de que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si
mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade
ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica.
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Acrítica, advinda da reflexão é, para Freire, a curiosidade
epistemológica, dimensão essencial para a superação de um modo
de pensar e agir, para apreensão e transformação do mundo, tal
como afirma na obra Pedagogia da Autonomia, quando destaca que
não há "docência sem discência":

o que quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente
se exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói
e desenvolve o que venho chamando de 'curiosidade episte-



mológica', sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal
do objeto. (FREIRE,1996, p.24·25).

Podemos perceber, então que, para Freire (1996), o pro-
cesso reflexivo se constitui como um momento fundamental da
educação-formação, na qual a reflexão sobre a prática é o caminho
através do qual se pode melhorar e ampliar o que já se faz para
que o próximo fazer seja ainda melhor.

Pensar a prática, refletir sobre os diferentes condicionantes
que dela fazem parte, reconhecer os elementos que já estão na-
turalizados em nossasações, em nossa leitura de mundo, na nossa
apreensão dos fatos, é algo de que o educador(a), comprometido(a)
com a educação libertadora, deve assumir e incluir no seu processo
de formação permanente, ou seja, o "uso mais sistemático de nos-
sa curiosidade epistemológica." (FREIRE,2008, p.1 04).

Neste constructo no qual a reflexão potencializa a crítica e
esta amplia os horizontes para vislumbrar a transformação, Freire
reafirma em Pedagogia dos Sonhos Possíveis (2001, p.224) que:

Pra mim, a formação permanente só tem sentido, só é inte-
ligível, quando envolve uma relação dialética, contraditória,
entre prática e teoria. Aoexaminar a experiência formadora
ou capacitadora, o que interessa é ver exatamente como
surgem nesta experiência, as relações entre prática e teoria.
Porque a formação está aí; a formação surge na relação entre
teoria e prática, nem só na teoria nem só na prática. Desta
forma, temos caminhos diferentes, métodos diferentes, para
concretizar esta relação.

Salientamos ainda que o reconhecimento da fundamental
importância da reflexão para a formação-educação implica também
na busca investigativa, um questionar-se constante e permanente
acerca do que se vive, do que se faz e dos modos como se dão as
relações. Desta forma, a pesquisa, considerada como uma forma
de problematização para apreensão do mundo, não se dissocia do
percurso formativo. Esta se apresenta como uma dimensão que
completa e qualifica a práxis educativo-formativa dialógica, críti-
ca, humana e ética.

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago.
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervin-

PERGAMUM
BCCE/UFC
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do educoe me educo. Pesquisopara conhecero que ainda
nãoconheçoe comunicarou anunciara novidade. (FREIRE,
1996,p.29).

A pesquisa nos instiga a conhecer o desconhecido, a aprofun-
dar o conhecido, reconhecer o que se conhece, a compartilhar o que
sabemos, aprender e apreender o que não conhecemos, ou mesmo,
a ampliar o que já sabemos para fazer melhor. E é na ação de pro-
blematizar, de buscar respostas para as indagações, que o humano se
transforma e transforma a sua própria realidade. E, ao se transformar
nesta ação, passaa encontrar novos problemas, novas indagações e
assimsucessivamente, pois que ensino e pesquisa, estes "que-fazeres
se encontram um no corpo do outro." (FREIRE,1996, p.29).

No percurso formativo-educativo, a aprendizagem não deve
dar-se alheia à pesquisa, ao ato de questionar-se, indagar-se. A
produção de conhecimentos deve buscar por respostas para aten-
der indagações permanentes e nossa curiosidade na direção do
ser-mais. É a partir da pesquisa que temos a constituição de novos
saberes que atendem nossasdemandas do desconhecido. Pesquisar
implica ir à busca não de verdades incontestáveis e prontas, mas
viabilizar o questionamento de nossas próprias verdades já inter-
nalizadas rumo a novas possibilidades e novas incertezas.

Nesta proposta de uma educação problematizadora, funda-
da na pesquisa, "o que não podemos, como seres imaginativos e
curiosos, é parar de aprender e de buscar, de pesquisar a razão
de ser das coisas." (1992, p.98). Assim, a trajetória de formação
implica o reconhecimento de que,
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ensinar,aprendere pesquisar lidamcomessesdoismomentos
do ciclo gnosiológico:o em que se ensina e se aprende o
conhecimentojá existente e o em que setrabalha a produ-
ção doconhecimentoainda nãoexistente. A "do-discência"
- docência-discência- e a pesquisa,indicotomizáveis,são
assimprática requeridas por estesmomentosdo ciclo gno-
siológico. (FREIRE, 1996,p.28).

A proposta para a educação-formação de Freire vem demons-
trar a necessidade de inclusão da problematização, da pergunta,
dos questionamentos, da indagação, da busca investigativa e desa-
fiadora como pressupostos importantes que devem fundamentar o
percurso do{a) educador{a) progressista.



Porém, a pesquisa-problematização, como uma das exigên-
cias fundamentais para os processos de formação, não deve alhear-
-se da amorosidade, - o valor das emoções e dos sentimentos na
e para a formação - dos afetos, da sensibilidade, que torna este
caminhar um trajeto de maior significação para seus caminhantes.

O que importa, na formação docente, não é a repetição
mecânica do gesto, este ou aqueLe, mas a compreensão do
vaLor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegu-
rança a ser superada, do medo que, ao ser 'educado', vai
gerando a coragem.

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alhe-
ada, de um Lado, do exercício da criticidade que impLica a
promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológi-
ca, e de outro, sem o reconhecimento do vaLor das emoções,
da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação.
(FREIRE, 1996, p.45).

Em Professora Sim, Tia Não, numa análise acerca das qua-
lidades indispensáveis ao melhor desempenho de professoras e
professores progressistas, Freire fala da humildade em sua relação
com a amorosidade, para que ensinar-aprender seja realmente um
"que-fazer" significativo.

Mas é preciso juntar à humildade com que a professora atua
e se reLaciona com seus aLunos, uma outra qualidade, a
amorosidade,sem a quaL seu trabaLho perde o significado.
(2008, p.57).

Já em Pedagogia da Autonomia, retoma esta temática,
quando explicita a importância de pensar qualidades, virtudes e
sentimentos para a prática progressista, para além de sua dimen-
são científica e técnica.

Deve fazer parte de nossa formação discutir quais são estas
qualidades indispensáveis, mesmo sabendo que eLas preci-
sam ser criadas por nós, em nossa prática, se nossa opção
poLítico-pedagógica é democrática ou progressista e se
somos coerentes com eLa. É preciso que saibamos que, sem
certas quaLidades ou virtudes como amorosidade, respeito
aos outros, tolerância, humildade, gosto peLa aLegria, gosto
pela vida, abertura ao novo, disponibilidades à mudança,
persistência na Luta, recusa aos fatalismos, identificação
com a esperança, abertura à justiça, não é possíveL a prática
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pedagógico-progressita, que não se faz apenas com ciência
e técnica. (FREIRE, 1996, p.120).

A dimensão técnica e científica, a rigorosidade metódica, o
ensino dos conteúdos com disciplina, a autoridade docente para
pensar, propor e vivenciar a formação-educação para intervenção,
transformação e reinvenção do mundo, não exige que se deixe de
lado a afetividade, a alegria, o prazer, o bom humor.

É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que
a prática educativa vivida com afetividade e alegria, pres-
cinda da formação científica séria e da clareza política dos
educadores ou educadoras. A prática educativa é tudo isso:
afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico
a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência
do hoje. (FREIRE, 1996, p.143)

Em resumo, a educação-formação como parte da própria
existência humana, histórica e social, se faz, se amplia e se refaz
em sua humanização, com politicidade para a constituição de um
mundo mais solidário em que humanos se humanizam, através da
constituição de um trajeto e fazimento por meio da reflexão, da
pesquisa, da busca constante pelo nosso "ser mais" para apreensão
do mundo com nossa amorosidade, afetividade, ou seja, sentimen-
tos e emoções, alegrias, amores, ódios, medos e, mais que tudo,
esperança e fé no potencial humano. Com estas categorias, que
iremos apresentar e dialogar sobre as mesmas um pouco mais a
frente neste artigo, podemos compreender melhor uma Formação
Permanente Relacional que carrega esta dinâmica relaciona I como
foco; a dialogicidade como princípio, meio e fim; a correflexão
como decorrência e reforço; e a ambientalização como contexto
formativo, advindas do entrelaçamento dos contributos de Freire
e da PER.

Assim, os pressupostos de Freire, delineados até aqui, nos
levam a fazer opção por uma Formação Permanente Relacional
que, pelo próprio termo, já traz em si seu significado. As categorias
que utilizamos para demarcar nossa o ção também refletem esta
ideia de um processo integrado que traz como princípio a cons-
tante busca pelo nosso ser-mais por meio da opção política pelos
excluídos socialmente. Esta se estabelece subsidiada por reflexões
que nos levam para dentro de nós mesmos, pela pesquisa que nos

140~ MARIA ElENI HENRIQUE DA SILVA



propicia ir além de nós mesmos e pela amorosidade que integra
estas jornadas na constante re-elaboração desse nós com os(as)
outros(as).

Compreendemos, no entanto, que esta opção, feita aqui por
nós, de uma formação permanente relacional, não se consolidou
ainda no amplo campo das pesquisas sobre formação continuada.
A trajetória histórica e social se apresenta marcada por diferen-
tes tendências e perspectivas. Numa análise destas tendências,
Candau (1996, p.141) apresenta a perspectiva clássica, cujos pro-
jetos se apresentam tendo como foco principal a reciclagem dos
professores, que, "como o próprio nome indica, 'reciclar' significa
'refazer o ciclo', e voltar a atualizar formação recebida" como o
modelo mais aceito e utilizado.

Para esta autora, a perspectiva clássica não inclui o pro-
fessor como autor do seu percurso formativo, uma vez que se
faz necessário propor a 'reciclagem', buscando fora do contexto
escolar os conhecimentos que precisam ser adquiridos pelos pro-
fessores para melhorar a sua prática profissional o que, na maioria
das vezes, é realizado em parceria com universidades, espaço onde
há produção de conhecimentos reconhecidos como válidos. Isto nos
permite dizer que não leva em conta o princípio de uma formação
permanente, mas sim, pontual, com vistas ao atendimento de uma
necessidade temporária para a resolução de um problema também
temporal.

A principal crítica a este modelo de formação recai sobre o
seu caráter de descontinuidade, pois, na sua maioria, são oferecidos
em pacotes de curta duração e distantes da realidade do trabalho
docente e das dificuldades com que lidam em suas práticas, bem
como não apresentam orientações claras e não oferecem suporte
teórico-prático sólido para o processo de formação (MIZUKAMI et
aI., 2002).

Outra perspectiva, surgida a partir da década de 1980, de
orientação crítico-reflexiva, vem sendo apontada como orientação
mais adequada para a formação permanente, tais como nos indi-
cam os estudos de Carvalho e Simões (1999); Almeida (2003); Silva
(2002); Porto (2000); Marques (1992); Silva e Araújo (2004).

Diferentemente do modelo clássico, a proposta pautada na
reflexão visa a construção de conhecimentos e teorias subsidiados
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e fundamentados na própria prática dos docentes, envolvidos nos
processos de formação permanente, a partir de uma reflexão crítica
e do rever e analisar as próprias ações, procedimentos e atitudes.
A proposta crítico-reflexiva deixa de lado a 'reciclagem', como um
modelo de atualização temporária e pontual, descontextualizada,
e que não atende à realidade dos professores e imprime uma lógi-
ca mais próxima de um processo que se dá permanentemente, na
reflexão e análise da prática, numa tentativa de que a partir deste
repensar se consolidem mudanças e vivências efetivas.

Sob este novo enfoque, a formação permanente passa
a valorizar o professorado e seus conhecimentos como centro
do processo. Busca-se uma nova compreensão para a formação,
entendendo-a de forma articulada à história de vida dos professo-
res para entendimento da prática profissional (NÓVOA, 1991), ou
seja, como um processo permanente de construção da identidade
profissional. Valorizam-se métodos formativos que se apoiam em
abordagens de cunho existencial (PINEAU, 1988; JOSSO,2004; DO-
MINICÉ, 1988, 2006) que potencializam a tomada de consciência,
por parte dos professores, dos saberes de que são portadores e
de como se torna possível a ressignificação dos mesmos. Tem-se,
desse modo, uma compreensão da importância da reflexão sobre
as práticas para resolução dos problemas e, ao mesmo tempo,
privilegia-se um novo conceito de professor como capaz de cons-
truir seu próprio conhecimento, num processo de autoformação,
no qual integra experiências, saberes e realidade profissional.

Numa análise deste repensar da formação continuada diante
de novas tendências, Candau (1996, p.152) afirma que:

temos de estar conscientes da necessidade de articular dia-
leticamente as diferentes dimensões da profissão docente:
os aspectos psicopedagógicos, técnicos, científicos, políticos-
-sociais, ideológicos, éticos e culturais.

Consideramos pertinente a afirmativa de Candau, bem como
expressamos nossa opção e reafirmamos nossa intencional idade de
estarmos apresentando a formação permanente em sua vertente
crítica, mas compreendemos que ainda precisamos avançar e di-
fundir experiências exitosas e construídas em parceria com os (as)
professores(as), que estão sendo desenvolvidas nas mais diferentes
regiões de nosso País. É preciso que valorizemos as experiências
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que levam em conta a realidade dos grupos com os quais compar-
tilhamos nossas pesquisas e estudos. É necessário e urgente que
superemos a visão colonializante e opressora dos métodos e abor-
dagens "importados" que nos são "oferecidos" como referência
para nossos projetos.

Imbuídos deste propósito é que passamosa apresentar agora
nossa experiência com a Perspectiva Eco-Relacional - PER, num
diálogo acerca de seus contributos para o campo da formação per-
manente, depois de termos nos debruçado sobre as contribuições
de Freire. Fazemos isto em sintonia com o amplo debate que já
vem se consolidando na direção da transformação e pretendemos
vivenciar novas ações e práticas educativas, reelaboradas a partir
de ações críticas, reflexivas e compartilhadas.

A materialização de uma formação permanente voltada
para a transformação da realidade educacional desumanizada por
processos opressores e subalternizantes (AZIBEIRO, 2005) e para
afirmação da liberdade (FREIRE,1983), precisa ser potencializada
e pensada em articulação com aspectos políticos, socioculturais,
econômicos, históricos, ambientais, de forma integrada, numa di-
nâmica popular favorecida por relações dialógicas, pela dimensão
afetiva e relacional, pela busca da autonomia e da humanização,
pressupostos que fundamentam e são fundamentados pela PER,
que, por sua vez, se relacionam com os fundamentos de Freire.

Dessemodo, atentos a estes requisitos que julgamos neces-
sários e imprescindíveis para a formação permanente, encontra-
mos na Perspectiva Eco-Relacional, em seu entrelaçamento com os
contributos de Freire, uma proposta que já apresenta resultados
favoráveis e exitosos, um conjunto de elementos que nos indicam
possíveis reconfigurações da atual leitura de mundo, ainda marcada
pelo paradigma cartesiano, pela lógica excludente, linear. E avan-
ça para uma leitura de mundo crítica-transformadora-relacional.

Começamos por informar que a PER foi proposta a partir
da necessidade de superar o paradigma antropocêntrico, que ca-
racterizou a ciência e a forma de nos relacionarmos com o outro,
humano ou não, desde o início da modernidade até hoje. Supera a
visão de exploração e dominação da natureza para a produção de
riquezas, que tem caracterizado a ação humana sobre o planeta, e
também apresenta avanços em relação à concepção ecocêntrica,
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que apesar de fazer uma crítica ao antropocentrismo, ao primar
por uma relação mais respeitosa para com a natureza, não levou
em consideração os aspectos sócio-histórico-culturais que influen-
ciam a ação humana.

É importante destacar que a PER, desde a sua gênese,"
caracteriza-se por sua dinâmica relacional, como o próprio nome
informa e, ao mesmo tempo, reforça a ideia de uma percepção
integral do mundo que propicie uma inter-relação harmônica entre
todos os seres, sejam estes vivos e não vivos (FIGUEIREDO,2003).

A PERfoi proposta, inicialmente, no campo da pesquisa em
educação ambiental, num contexto cuja peculiaridade principal
do povo do lugar era a cultural oral, uma cultura sertaneja mar-
cada pelas dificuldades da seca. A matriz popular e intercultural,
presente nesta perspectiva, favorece a valorização dos saberes e
da cultura popular local, do diálogo que reconhece esse saber tão
importante quanto o conhecimento científico.

Sua constituição se deu junto ao coletivo, num trabalho de
parceria que favorecia o crescimento individual em prol do coleti-
vo e, ao mesmo tempo, do coletivo em prol do individual, de todos
os que se estavam presentes durante o processo. Nesta vivência,
tanto pesquisador, quanto pesquisados, se integraram num proces-
so de formação humana, de compartilhamento de aprendizagens e
experiências.

Fundamentada principalmente nos pressupostos freireanos,
teve como meta e desafio a vivência experiencial destes pressu-
postos no cotidiano de materialização da proposta. Traz a com-
preensão e a valorização do humano como ser de inter-relação, ao
considerar as necessidades e peculiaridades dos participantes na
constituição da proposta e o respeito aos diversos saberes, experi-
ências, interesses, necessidades deste grupo.

Assim, a partir desta compreensão de ser humano inconclu-
so, que se faz parceiro e constituinte de si e de outros nas relações,
corrobora com o sentido de humanização proposto por Freire para
o percurso de formação-educação.

Na PER, o diálogo é a própria essência da dinâmica consti-
tutiva das relações, que se faz como potencializador das mesmas

1 Para maior aprofundamento acerca da gênese da Perspectiva Eco-Relacional,
ver o estudo de Figueiredo (2003).
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através dos círculos diatógicos? constituídos para a socialização
das aprendizagens, das tomadas de decisão, da superação dos
problemas encontrados e da busca para a solução dos mesmos.
Desta forma se coaduna com Freire (2005) quando reconhece a
dia lógica como concepção que fundamenta a condição existencial
dos humanos em busca de seu ser mais.

Freire (1983, p.39), em Pedagogia do Oprimido, apresenta
o diálogo como contraposição à educação bancária e afirma que

[... ] a educação libertadora, problematizadora, já não pode
ser ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de
transmitir "conhecimentos" e valores aos educandos, meros
pacientes, à maneira da educação "bancárias", mas sim um
ato cognoscente [... ] A educação problematizadora coloca,
desde logo, a exigência da superação da contradição educa-
dor-educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica,
indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes,
em torno do mesmo objeto cognoscível.

Ao pensarmos nesta nova configuração proposta para a
formação-educação na qual se supera o modelo reprodutivista, de
naturalização do controle, repasse de informações, incorporação
de padrões, se faz necessário que a vivência contextualizada e
ancorada na realidade concreta dos indivíduos seja a tônica deste
processo, principalmente para a formação permanente, em que
os objetivos se alinham com uma perspectiva na qual se busca a
ressignificação da práxis pedagógica.

Não há formação significativa do educador sem contextuali-
zação, porque sem esta se faz apenas inculcação de conheci-
mentos, conteúdos a serem reproduzidos. Cabe possibilitar a
compreensão e importância do que se quer conhecer e do que
é necessário para ensinar-aprender. (FIGUEIREDO,2007, p.4).

Propor a contextualização num percurso formativo requer
pensar numa lógica na qual o diálogo, a troca de experiência e
o respeito aos saberes dos indivíduos que compartilham entre si,

2 O círculo dialógico significa a tentativa de ampliar o conceito de circulo de
cultura proposto por Freire, ao incorporar as dimensões epistemológica, onto-
lógica, social, relacional, afetiva, hermenêutica, como exercício de afeto, de
parceria, de costurar junto, de respeito a diferença e o diálogo como processo
e produto, que se dá a partir das próprias experiências dos humanos que se
relacionam (FIGUEIREDO,2009).
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o professor dificilmente percebe que, ao ensinar, ele aprende
também, primeiro, porque ensina, quer dizer, é o próprio
processo de ensinar que o ensina a ensinar. Segundo, ele
aprende com aquele a quem ensina, não apenas porque se
prepara para ensinar, mas também porque revê o seu saber
na busca do saber que o estudante faz. (FREIRE,1985, p.44).

sejam vividos de forma integrada. É no compartilhar dos saberes,
advindos da contextualização, que se avança rumo ao desconheci-
do, mas tendo como ponto de partida e referência o mundo do qual
os parceiros que se integram estão inseridos.

Nesta visada, na qual relações e inter-relações são edifica-
das pelo diálogo, numa dinâmica crítica e contextualizada, a PER
aponta ainda, como importante contributo, que se dê destaque
para a supra-alteridade, uma metáfora categoria I criada para
enfatizar a valorização da diversidade e pluralidade de ideias,
pensamentos, sentimentos e afetos dos seres em relação, em
comunhão para tessitura e partilha de conhecimentos, bem como
para a ampliação dos mesmos.

Construímos novos saberes no processo de elaboração de co-
nhecimentos e saberes que se dão nas relações, no diálogo acerca
das diferenças e dos diferentes modos de ler e apreender o mundo.
Para tanto, tal como nos propõe a supra-alteridade, é necessário
que se tenha o respeito ao outro e a compreensão da contribuição
de cada um para a ampliação dos conhecimentos. Esta elaboração
se dá através do que na PER, reconhece-se como saber parceiro 1

que se constitui por meio do diálogo e da troca de experiências, na
compreensão de que todos têm algo a aprender e a ensinar.

As contribuições de Freire (1985), também seguem neste
caminho, quando o autor nos leva a compreender as relações entre
educador(a)-educando(a) sob outra lógica, propiciando-nos reco-
nhecer que o(a) professor(a) ao ensinar também aprende mesmo
diante do processo ideologizante que marca os processos formati-
vos, que têm o(a) professor(a) como detentor(a) de saberes.

1 o saber parceiro apresenta um saber que resulta do diálogo entre saberesdis-
tintos gerando um novosabermais rico e abrangente, com·partilhado. Estesaber
seestabelece por meio do diálogo e da troca de experiências, no reconhecimento
da supra-alteridade. É um saber de entre-lugar, de porteira, porta de acesso,de
passagemna direção de outr@sque também somosnós (FIGUEIREDO,2009a).
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"conceito" que implica na conveniência de se valorizar tanto
o grupo como os autores/atores que compõem o grupo, com
igual valor e importância; tanto os interesses individuais
e coletivos. É relevante perceber a impossibilidade de
esquecer-se de si mesmo diante dos interesses do grupo, da
mesma maneira que o grupo é apoio e ampliação de poder,
essencial nas conquistas individuais.

Diante, então, da capacidade epistêmica do humano de
produzir e compartilhar saberes na relação, e a competência on-
tológica na busca do ser mais, compreende-se a validade do saber
parceiro como categoria a ser incluída na formação. Ao mesmo
tempo, busca-se o favorecimento de que estes saberes possam
ser partilhados, levando-se em conta as diferentes formas e as
múltiplas linguagens para potencializar a expressão do que cada
um possui. Com a utilização de imagens, de música, de poesia, do
teatro, da dimensão imagética, pode-se propiciar a melhor com-
preensão do que, muitas vezes, é de difícil entendimento, bem
como do que se pretende socializar e do conhecimento novo que
nasce das interações.

Como vimos destacando, em processos interativos vividos na
formação-educação que frutificam em saberes parceiros, saberes
interativos, potencializa-se que todos possam se sentir envolvidos,
integrados, valorizados pelo devido respeito aos saberes que já
possuem e da possibilidade de ampliação dos conhecimentos, que
passa da dinâmica do individual para o individual-coletivo e, ao
mesmo tempo, do coletivo-individual, categoria reconhecida na
PER como grupo-autor - autor-grupo. Para Figueiredo (2007, p.7),
esta categoria representa um

A união das metáforas categoriais da PER aqui privilegiadas,
como a dialógica, a contextualização, a supra-alteridade, o saber
parceiro, as múltiplas linguagens e grupo-autor-autor-grupo, asso-
ciadas as suas dimensões: relacional, afetiva, ambiental, popular,
pedagógica, descolonializante e intercultural, contribuiu para a
constituição de um projeto gestado numa dinâmica integrada, re-
lacional, e porque não dizer, eco-relacional, com vistas à formação
humana em sua totalidade.

Além de uma fundamentação de base freireana, a PER busca
suas referências nas contribuições de Maturana (1998), que en-
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fatiza o processo de interação afetiva como alternativa para um
mundo mais ético; Lane (1995) com a afetividade que supera a
lógica racionalista e propõe o afeto como constituinte vital do ser;
Brandão (1994, 2005) com os subsídios para pensar a relação social
entre humanos e não humanos. A PER, ao mesmo tempo em que
contempla ideias de formação para educadores(as) "ambientais",
alarga as possibilidades para compreender a formação permanente
como processo relacional.

Após esta breve apresentação das metáforas categoriais da
PER,retomamos a lógica inicial proposta como objetivo deste arti-
go. Explicitamos os entrecruzamentos fundamentais aqui apresen-
tados com os contributos de Freire para re-pensar a formação e sua
renovação, por meio de novas visadas e novos olhares, propiciando
outras leituras possíveis para pensar a constituição da Formação
Permanente Relacional.

Oventrelaçamento dos pressupostos da Perspectiva Eco-Ré-
lacional, em sintonia e articulação com os contributos de Freire,
nos levaram a propor as seguintes reflexões, que retomamos aqui,
através das categorias: dinâmica relacional; dialogicidade; co-
-reflexão e ambientalização. Dessamaneira, passamosagora a nos
debruçar sobre as mesmas para melhor clarificar a compreensão do
que estamos chamando de formação permanente relacional.

Como ponto de partida, ao trazer à tona esta perspectiva
que, como destacamos, possibilita uma ontologia de ser mais, uma
epistemologia de saberes parceiros e uma metodologia com foco
nas relações e na dimensão afetiva (FIGUEIREDO,2003), a forma-
ção permanente é também entendida em sua dinâmica relacional,
com a pretensão de favorecer a superação do paradigma clássico
de formação. Isto é fundamental para compreender que outra ló-
gica para pautar a formação permanente, diferentemente daquela
que a concebe como acúmulo de informações, adquiridas através
.de cursos, oficinas, palestras, seminários, é necessária e urgente.

A formação permanente, em sua dinâmica relaciona I, mate-
rializa-se no compartilhamento que se dá nas relações parceiras,
democráticas, que se revestem de integralidade, de superação dos
modelos colonializantes, subaíternízantes, que oprimem os huma-
nos em sua caminhada na direção do seu ser mais. Assim, formação
é concebida como um instrumento necessário ao enfrentamento,
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bem ao gosto de Paulo Freire (1983), para a superação das condições
desumanizantes que ainda perpassam muitos processos formativos.

Por ser relacional, privilegia-se a constituição de grupos-
-aprendentes, na qual todos são 'autores epistêmicos', ensinantes
e aprendentes simultaneamente. Não há hierarquização de quem
sabe mais ou menos. Há a valorização de todos os saberes, no re-
conhecimento de que são diferentes entre si. Assim, todos passam
a se sentir incluídos, valorizados em suas individualidades, respei-
tados em suas peculiaridades, gostos, atitudes, comportamentos;
parceiros de aprendizagem dentro de uma dinâmica que se consti-
tui em um coletivo como instância fundamental.

Candau (1996) nos alerta para que o processo de formação
permanente tenha como principal referência o reconhecimento e
a valorização do saber docente; que este seja privilegiado tendo
como lócus o próprio local de trabalho do professorado, ou seja,
a escola; e que atenda às diferentes etapas de desenvolvimento
profissional. Pensamos, portanto, que a constituição de grupos-
-aprendentes dentro da própria escola :....desvinculada da ideia
de "experts" que "levam a luz"e oferecem, descontextualiza-
damente, respostas aos problemas - favorece a valorização dos
saberes dos professores e, ao mesmo tempo lhes dá a possibilidade
de buscarem, a partir de um saber parceiro, as respostas para os
problemas que permeiam suas práticas pedagógicas. Estes grupos
podem ainda ser enriquecidos ao se levar em conta a interação
entre professores que já possuem mais experiências e outros com
menos bagagem de vida profissional.

Aformação permanente, quando teci da de forma relacional
e contextualizada, privilegia uma dinâmica que se estabelece por
meio da dialogicidade e do compartilhamento de experiências, em
todos os níveis de socialização, produção e corporificação de co-
nhecimentos e saberes. Através da vivência de relações dialógicas,
inicia-se a percepção e o reconhecimento de que cada ser é único,
e que cada um percebe de um jeito, que o é próprio; tem-se a
aprendizagem do respeito ao outro como legítimo outro, para a
convivência solidária e respeitosa.

Adialógica permite ainda que a afetividade aflore na cons-
tituição da teia relacional, com a externalização dos afetos, da
construção de laços de confiança, de empatia, respeito mútuo. É
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na dimensão afetiva que encontramos a motivação e o estímulo
para a ação e a comunicação, bem como se tem a ampliação
da auto-estima na práxis que proporciona o reconhecimento da
capacidade de contribuir para a transformação de uma dada reali-
dade (FIGUEIREDO,2009b). O sentimento de pertença a um grupo
potencializa que se supere a passagem da individualidade para a
coletividade, para o partilhar com o outro.

Pensar a "formação permanente relacional" é compreender
que esta se encontra em constante mudança e transformação, em
virtude da própria lógica do compartilhar, de transição entre o que
era e o novo que se estabelece, das novas ações que são geradas no
seio deste processo trans-relacional, de que "quem ensina aprende
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina ensi-
na alguma coisa a alguém." (FREIRE,1996, p.23).

Neste constructo, a reflexão que é uma característica mar-
cante nas novas tendências de formação permanente, ocorre na
teia relacional e alavanca para o reconhecimento, enfrentamento
e a superação das 'situações-limites'. Refletir sobre o vivido na
tentativa de compreendê-to permite que se descubram as po-
tencialidades, os limites e as fragilidades, e assim, a tomada de
consciência para que, se necessárias, as mudanças possam ser
efetivadas.

Num exercício que acompanha também a lógica relacional
da formação permanente, a reflexão pode ser ampliada quando
partilhada com outras formas de percepção ou leituras, ou seja,
uma reflexão coletiva, com-partilhada, co-reflexão. Assim, pensar
sobre o vivido, materializando o pensamento de forma coletiva,
permite que se possa colocar em evidência diferentes leituras e
formas de analisar a mesma realidade, o que potencializa a am-
pliação do vivido-pensado ao pensado-vivido.

Este exercício ultrapassa os modelos de reflexão centrados
em si mesmo e, em situações isoladas, e permite que o outro con-
tribua na análise reflexiva de um processo que não é exclusivamen-
te seu, mas que pode apresentar semelhanças e/ou diferenças que
ajudam também a pensar a própria prática. Isto favorece, também,
que se problematize os próprios métodos que são utilizados e que
subsidiam as atividades pedagógicas, gerando alternativas e buscas
por respostas.
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o caminhar rumo a co-reflexõo, abre possibilidades para o
re-fazimento e ressignificação em parceria de práticas, atitudes e
concepções num retorno ao vivido que já não é o mesmo vivido de
antes, mas o vivido refletido e ampliado por outras leituras,

[... ] por isso é que, na formação permanente dos professo-
res, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a
prática. É pensando criticamente sobre a prática de hoje ou
de ontem que se pode melhorar a próxima prática. (FREIRE,
1996, p.39).

Mesmo num processo de co-reflexão, ou seja, de reflexão
coletiva partilhada, em parceria, é necessário também que se
possa refletir não somente sobre os condicionantes internos e
locais, estas reflexões também precisam articular os aspectos
macroestruturais e conjunturais às particularidades socioculturais
e microestruturais. É necessário pensar coletivamente as possíveis
saídas para as problemáticas externas e internas que interferem
nas atividades docentes.

"O tão mencionado desenvolvimento profissional não recai
na formação, mas em diversos componentes que se dão conjunta-
mente na prática de trabalho do ensino." (IMBERNÓN,2009, p.43).
Para este autor, a realidade escolar, as relações de poder, o baixo
salário, as condições de trabalho e de infraestrutura, são obstácu-
los que se sobrepõem à formação permanente e impendem que as
mudanças possam ser efetivadas. Assim, propor a ampliação dos
momentos reflexivos além os limites da própria prática docente
é determinante para possíveis caminhos que levem às mudanças,
sem desconhecer a relevância da própria práxis docente no ato de
"ser mais".

A análise reflexiva que engloba os diferentes condicionan-
tes da prática educativa apresenta em si a ambientalimçõo' dos
processos formativos como um importante fator que deve envolver

1 "Processo através do qual ocorre a incorporação da dimensão ambiental, da
lógica ambiental, da leitura sócio-ecológico-ambiental aos processos sociais.
Ambientalizar a educação para nós significa incorporar a dimensão ambiental
aos processos educativos. Noutras palavras, implica em ajustar os processos
didático-pedagógicos de forma coerente com os princípios éticos, ontológicos,
epistemológicos e metodológicos característicos da educação ambiental". (FI-
GUEIREDO,2009a).
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a formação permanente, tal como explicita Freire (1996, p.137)
quando afirma que:

Aformação dos professores e das professoras devia insistir na
constituição deste saber necessário e que me faz certo desta
coisa óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós
o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos.

Viabilizar a formação permanente incluindo a ambienta-
lização dos espaços educativo-formativos potencializa-se que se
incorpore a leitura socioecológica-ambiental em comunhão com o
mundo e com todos. A formação permanente sob a leitura da PER,
em articulação aos fundamentos de Paulo Freire, que se apresenta
como relacional, é fortemente marcada por relações que não se
limitam à dimensão humana, mas assume também o campo das
relações com o ambiente, com o mundo, com a própria vida.

Numa proposição de encaminhamentos para que novos de-
bates possam emergir diante do que tentamos apresentar, neste
cenário marcado por novas tendências e possibilidades para a for-
mação permanente, acreditamos que uma formação permanente
relacional, ou mesmo eco-relacional, potencializa uma releitura
de valores imprescindíveis no tocante a uma qualificação da práxis
docente ao carrear aportes essenciais ao mundo contemporâneo.
Destaque fazemos à necessidade de inserir neste campo de debate
a ambientalização dos processos educativos, diante da crise
eco-ambiental global, ao mesmo tempo em que contemplamos
os dilemas da exclusão social intensa que se dá no cenário da
globalização.

Novos motivos que estimulam a práxis educativa precisam
ser elencados nos tempos de hoje, ambiente de desempregos,
misérias, conflitos sociais contundentes, múltiplas culturas intera-
gindo forçosamente, muitos e diferentes interesses se chocando,
disputas de poder, sem contar na estrutura controladora e subal-
ternizante ainda presente em muitos espaços formativos e sociais.

Isto sem tocar nos limites concretos para a sobrevivência
humana na Terra. Uma nova organicidade planetária, societária ne-
cessita surgír. À educação cabe o papel de contribuir para que ela
se dê. A formação permanente é um caminho essencial para que
esta realidade se corporifique. Cremos que novos lugares precisam
surgir. Lugares de parcerias, solidariedade, amorosidade como diz
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Paulo Freire. Lugares que frutificam nas relações, nas formações
relacionais.

Acreditamos, portanto, que em virtude do próprio con-
texto no qual se encontra imersa a formação permanente, ainda
vinculada a métodos usuais que, em geral, privilegiam práticas
descontextualizadas da realidade de trabalho dos professores;
não valorizam seus saberes e experiências; não priorizam o diá-
logo acerca das problemáticas para viabilizar que se constituam
alternativas coletivas e em parceria para superação das mesmas;
propagam a desesperança com relação às mudanças possíveis
diante dos inúmeros desafios porque passam os professores, é que
pensamos na proposição de um novo olhar, pensar, interAgir, fazer,
sentir, provar, perceber, para a formação permanente relacional.

Temos a compreensão dos próprios entraves e obstáculos que
se apresentam, mas consideramos fundamental que novos espaços
educativo-formativos possam ser experienciados. Espaçosestes que
possam favorecer uma melhor compreensão, apreensão e leitura
da realidade na qual se encontram inseridos os(as) professores(as).
Compreensão esta que se faça crítica, atuante e transformadora,
capaz de potencializar a problematização, a curiosidade, o envolvi-
mento, a busca do novo que se apresenta como possibilidade.

E que neste novo caminho que se alarga, ao incorporar,
tecer e articular formação a uma nova proposta, a PER, que se
faz freireanamente no sentido de re-novação e ampliação deste
pensamento, possamos fundamentar elementos que promovam a
emersão a partir da tomada de consciência e que isto promova o
desvelamento da realidade concreta na qual se encontram imersos
os(as) professores(as).

Nosso propósito de apresentar elementos, reflexões e pos-
sibilidades para uma ampliação da leitura acerca da temática for-
mação, ainda permanecerá em processo, mas temos a esperança,
que não é a espera na pura espera, como dizia Freire (1984), mas
uma esperança esperançosa e atuante, de que já estamos dando os
primeiros passos no sentido de compartilhar, colaborar e agir em
prol de uma formação permanente que se proponha relacional. E
porque relacional, que seja permeada pela problematização, cri-
ticidade, conscientização, dialogicidade, com vistas à constituição
de novos saberes potencializadores de transformação.
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Assim, após a denúncia, vislumbramos o anúncio, e que este
nos anuncie mudanças e novas perspectivas, esperança, novos so-
nhos. Porque sonhar é preciso. Mudar é preciso. Bem sabemos que
"a mudança é difícil, mas é possível." (FREIRE,1996,p.79).

Referências Bibliográficas

ALARCÃO, I. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São
Paulo: Cortez, 2003.

ALMEIDA, E. R. de S. A formação dos professores das classes es-
peciais para o uso do computador na sala de aula. Recife: UFPE,
Projeto de dissertação do mestrado em Educação, 2002.

AZIBEIRO,Nadir. Em busca de uma perspectiva dialógica. In: CON-
GRESSOINTERNACIONALCOTIDIANO: DIÁLOGOSSOBREDIÁLOGOS.
2, Anais... Disponível em: cd-rorn. Rio de Janeiro: UFF,2005.

BRANDÃO,Carlos Rodrigues. Somos as águas puras. Campinas-SP:
Papirus, 1994.

___ o Aprender o amor: sobre um afeto que se aprende a viver.
Campinas-SP: Papirus, 2005.

CANDAU,Vera Maria Ferrão. Formação continuada de professores:
tendências atuais. In: REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues;
MIZUKAMI,Maria da Graça Nicoletti (Org). Formação de professo-
res: tendências atuais. SãoCarlos: EdUFSCar,1996.

CARVALHO,Janete Magalhães; SIMÕES,Regina Helena Silva. O que
dizem os artigos publicados em periódicos especializados, na déca-
da de 1990 sobre o processo de formação continuada de professora?
In: ANPEDE,2, GT Formação de Professores. Caxambu-MG, 1999.

DOMINICÉ,Pierre. A formação de adultos confrontada pelo impe-
rativo biográfico. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 32, n.
02, maio/ago. 2006, p.345-357.

___ o A biografia educativa: instrumento de investigação para a
educação de adultos. In: NÓVOA,António e FINGER,Mathias. Omé-
todo (auto)biográfico e a formação. Lisboa: MS/DRHS/CFAP,1988.

FREIRE,Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro-RJ: Paz e
Terra, 1983.

154 """') MARIA ElENI HENRIQUE DA SILVA



___ o Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996

___ o Pedagogia dos sonhos possíveis. SãoPaulo: Editora UNESP,
2001.
___ o Pedagogia da esperança: em reencontro com a pedagogia
do oprimido. Rio deJaneiro-RJ: Paz e Terra, 1992.

___ o Política e educação. 8. ed. Indaiatuba-SP: Villa das Le-
tras, 2007.

FREIRE,Paulo e FAUNDEZ,Antonio. Por uma pedagogia da pergun-
ta. Rio de Janeiro: Paze Terra, 1985.

___ o Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. 19.
ed. São Paulo: Editora Olho d'Água, 2008

___ o SCHOR,Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. 10.
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

FIGUEIREDO,J. B. A. Educação ambiental dialógica e representa-
ções sociais da água em cultura sertaneja nordestina: uma contri-
bujção à consciência ambiental em Irauçuba-CE (Brasil). 2003. Tese
(Doutorado em Ciências Biológicas/ Ecologia/ Educação Ambiental)
- Universidade Federal de São Carlos - UFSCar,São Carlos - SP,
2003.

___ o Educação ambiental e o educador em formação numa
perspectiva eco-relacional. In: REUNIÃOANUAL DA ANPED, 20,
Anais ... 2007, Caxambu-MG, 2007. p.1-16.

___ o A educação ambiental popular e educação intercultural
no contexto da formação docente. In: REUNIÃOANUAL DAANPED,
31, Anais ... 2008, Caxambu-MG, 2008. v. 1. p.1-17.

FIGUEIREDO,J. B. A.; SILVA,Maria Eleni Henrique da. Pedagogia
Eco-Relacional e Formação Docente: Possibilidade para superação
de Processos Educativos Subalternizantes. In: ENCONTRODE PES-
QUISAEDUCACIONALDO NORTEE NORDESTE- EPENN,19, Anais ...
2009, João Pessoa-PB: Editora Universitária da UFPB, 2009. v. 1.
p.1-14.

___ o Educação e afetividade na relação com @ outrrs: con-
tributos da Perspectiva Eco-Relacional. In: HENZ, Celso Ilgo; ROS-
SATO,Ricardo; BARCELOS,Valdo. (Org.). Educação humanizadora

FORMAÇÃO PERMANENTE RELACIONAL NUMA LEITURA DE PAULO FREIRE 155 """")



e os desafios da diversidade. Santa Cruz do Sul - RS: EDUNISC,
2009a. v. 1, p.22-43.
___ o A Perspectiva eco-relacional no entrelaçar de afetos com
a Descolonialidade do Saber e a Educação Intercultural com foco
na Sustentabilidade AmbientaL In:CONGRESSODAASSOCIAÇÃOIN-
TERNACIONALPARAPESQUISAINTERCULTURAL(ARIC), 12, Diálogos
interculturais: descolonizar o saber e o poder, 2009, Florianópo-
lis - se. XII Congresso da Associação Internacional para Pesquisa
Intercultural (ARIC) - Diálogos interculturais: descolonizar o saber
e o poder. FLorianópolis - SC: UFSC,2009b. v. 1. p.1-17.

IMBERNÓN,Francisco. Formação docente e profissional: formar-se
para a mudança e a incerteza. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

___ o Formação permanente do professorado: novas tendên-
cias. São Paulo: Cortez, 2009.

JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. São
Paulo: Cortez, 2004.

LANE, Silvia T. M. e SAWAIA,Bader Burihan (Orgs.). Novas veredas
da psicologia social. São Paulo-SP: Brasiliense: EDUC, 1995.

MARQUES,M. O. A formação do profissional da educação. Ijuí:
Unijuí, 1992.

MATURANA,R. Humberto. Emoções e linguagem na educação e na
política. Tradução de José Fernandes e. Forte. Belo Horizonte-MG:
Ed. UFMG, 1998.

MIZUKAMI, M. da G. N.; REALI,A. M. de M. R.; REYES,e. R.; et alo
Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e
formação. São Cartos: EdUFSCar,2002.

NÓVOA, A. Concepções e práticas da formação contínua de pro-
fessores. In: A. NÓVOA(Org.). Formação contínua de professores:
realidade e perspectivas. Aveiro: Universidade de Aveiro, 1991.

___ o Formação de professores e profissão docente. In: A. NÓVOA
(Org.). Osprofessores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

___ o Os professores e as histórias da sua vida. In: A. NÓVOA
(Org.). Vidas de professores. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1995.

PERRENOUD,p. A prática reflexiva no ofício do professor: profis-
sionalização e razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002.

156 ~ MARIA ElENI HENRIQUE DA SILVA



PIMENTA,Selma Garrido. Pesquisa-ação crítico-colaborativa: cons-
truindo seu significado a partir de experiências com a formação
docente. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p.521-539,
set. / dez. 2005.
___ o GHEDIMN,E. (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gêne-
se e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002.

PINEAU, Gaston. A autoformação no decurso da vida: entre a
hetero e a ecoformação. In: NÓVOA,António e FINGER,Mathias.°método (auto)biográfico e a formação. Lisboa: MS/DRHS/CFAP,
1988, p. 63/77.

PORTO,Y. da S. Formação continuada: a prática pedagógica recor-
rente. Campinas-SP: Papirus, 2000.

SCOCUGLlA,Afonso Celso. A história das ideias de Paulo Frei-
re e a atual crise de paradigmas. 5. ed. João Pessoa: Ed.
Universitária, UFPB,2006
SILVA,E. M. A.; ARAUJO, C. M. Formação continuada de profes-
sores: tendências emergentes na década de 1990. In: ENCONTRO
DE DIDÁTICAE PRÁTICADE ENSINO,12, 2004, Curitiba. Formação
continuada de professores: tendências emergentes na década de
1990. Curitiba: ENDIPE,2004.

SILVA, J. B. da. As representações sociais dos professores em
classes multisseriadas sobre a formação continuada. Recife: UFPE,
Dissertação (Mestrado em Educação), 2002.

SILVA,Maria Eleni Henrique. Perspectiva Eco-Relacional e proposta
freireana: contribuições para pensar a formação de professores.
In: FIGUEIREDO,J. B. A. e SILVA,Maria Eleni Henrique (Orgs.).
Formação Humana e dialogicidade 11:reflexões e possibilidades em
movimento. Fortaleza-CE: Edições UFC, 2009.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional.
Petrópolis-RJ: Vozes, 2002)

ZEICHNER,Kenneth M. A pesquisa na formação e no trabalho do-
cente. Belo horizonte: Autêntica, 2002.

FORMAÇÃO PERMANENTE RElACIONA L NUMA LEITURA DE PAULO FREIRE 157~


