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A formação dos/as professores/as se dá em muitas esferas e está baseada em todas as experiências, vivências, reflexões e relações destes/as profissionais com os desafios do dia-a-dia, em um processo que envolve conflitos, tensões e forças emitidas e recebidas e vai constituindo os sujeitos professores/as. Por acreditar nessa formação que se dá no cotidiano do trabalho escolar, tomo como objeto de pesquisa a prática pedagógica e a formação continuada de professoras de um projeto de alfabetização e escolarização até a 4ª série de jovens e adultos em municípios do interior das regiões Norte e Nordeste. O projeto SESC LER é desenvolvido, desde 1998, pelo Departamento Nacional do SESC, onde atuo profissionalmente na equipe de coordenação nacional. 
As professoras têm a prática de registrar diariamente as atividades pedagógicas de sala de aula, para permitir a reflexão sobre a prática; e o acompanhamento das atividades devido às distâncias geográficas, visando contribuir para a melhoria da prática pedagógica. Estes relatórios atingem também outros objetivos: registrar o desenvolvimento dos alunos; funcionar como instrumento de análise e sistematização da prática; socializar as experiências; documentar a história do projeto. 
A experiência com estes documentos demonstrou sua importância e seu papel formador. Propostos e produzidos para atingir determinados objetivos pedagógicos e administrativos dentro da estrutura do projeto, os registros foram lidos de muitas e incontroláveis formas mostrando indícios que me fizeram crer que fosse possível usá-los para pesquisar sobre a reflexão das professoras e esse ato como constituidor e construtor da sua autoria como produtoras de conhecimento pedagógico, tendo como objetivos: 
-	investigar a contribuição do registro escrito da prática pedagógica como constituidor das professoras como sujeitos de sua própria prática pedagógica;
-	compreender o processo de autoria da prática pedagógica que se desenvolve nas professoras a partir da elaboração dos relatos diários; 
-	compreender mais profundamente a relação/produção de teoria e prática na formação das professoras;
-	registrar a produção de saber pedagógico, e o processo de autoria deste saber, por professoras que atuam em municípios do interior do Brasil.
Neste texto pretendo discutir um aspecto fundamental para o desenvolvimento da pesquisa acima relatada: a formação de professores de educação de jovens e adultos (EJA) e os saberes necessários a estes profissionais, cujos elementos vão subsidiar a análise dos relatórios das professoras do SESC LER como registros da sua produção. 
A própria preocupação em ver e reafirmar essas professoras como sujeitos de conhecimento, já revela a posição que ocupa a educação de jovens e adultos no contexto da política educacional, historicamente colocada à sua margem, em função do lugar social que ocupa o público que ela atende, as classes populares Tentei encontrar um conceito organizado para definir o termo classes populares. Pesquisei em textos de autores que usam o termo, encontrei muitas referências, mas nenhuma definição. Chego à conclusão de que a complexidade, a abrangência e os vários sentidos que o termo assume, dificultam a elaboração de um significado mais preciso e definitivo. Os autores consultados quando usam o termo referem-se ao povo, aos pobres, aos índios, aos lavradores, aos trabalhadores em geral, empregados e desempregados.. A marca da história da EJA é a marca da exclusão, da relação de domínio e humilhação estabelecida historicamente entre a elite e as classes populares no Brasil. Uma relação que perdura até hoje nas iniciativas que parecem tratar a EJA como um favor, uma compensação, algo inferior, para cidadãos inferiores. 
Essa concepção compensatória acompanha a visão em que fundamentam a relação que possuem com a EJA muitos leigos e profissionais da educação, embora nos últimos anos, a partir principalmente das conferências internacionais (Jomtien e Hamburgo), o conceito desta modalidade tenha se alargado e abarcado a noção de educação ao longo da vida como direito de todos os cidadãos.
Parece existir uma diferença entre a EJA presente no discurso como o direito à educação permanente para todos, e a EJA praticada pela maioria das instituições, onde a função supletiva (educação para pessoas que não tiveram o direito à escola antes da vida adulta) ainda sobressai. Ambas as visões, que podem ser vistas como antagônicas, estão presentes no cotidiano das atividades de EJA e influenciam o trabalho realizado. Essa contradição, ambigüidade e complexidade são características da nossa sociedade. É a organização social brasileira que, embora tenha espaço para que alguns desenvolvam a educação permanente como forma de atualização de conhecimentos e aprendizagem durante toda vida, para outros, que não tiveram direito de acesso e permanência na escola, exige a atuação reparadora (Cury, 2000) 
O principal aspecto na visão de EJA como direito para toda a vida é a possibilidade de oferecer a seus alunos, em que nível for, uma oportunidade de aprendizagem que foge aos moldes mais engessados da escola (mesmo que esta aprendizagem se dê na escola). Neste sentido tende a possibilitar: o desenvolvimento de currículos mais flexíveis, com a incorporação e a valorização dos saberes da experiência; e a adaptação às necessidades de tempo e espaço dos adultos. Enfim, uma adequação dos processos educativos às condições objetivas em vivem as classes populares, historicamente forçadas para a margem destes processos, assim como de todos os processos sociais, econômicos e políticos, desconsideradas nas leis e propostas regulares de educação. É tentar colocar a margem no centro. Esta tentativa é, segundo Arroyo (2001), a característica e o mérito das iniciativas de educação popular.
Esta problemática traz para os/as professores/as de EJA a necessidade de compreendê-la em suas características específicas que lhe impõem limites e abrem possibilidades. 
São saberes necessários a todos/as os/as professores/as, de qualquer nível ou modalidade, reconhecer e pautar a prática pedagógica nas idéias de que: os alunos são sujeitos de aprendizagem e suas características cognitivas devem ser conhecidas e consideradas; deve-se respeitar e tomar como base os saberes da experiência do aluno, do seu contexto e de sua cultura para a organização do currículo e do planejamento didático; é preciso ter atitude de pesquisador, investigando, problematizando e discutindo coletiva e permanentemente sua prática, encarando-a como fonte de conhecimento e aperfeiçoamento pedagógico; é necessário repensar as formas de mediação dos conteúdos e de avaliação do desenvolvimento do aluno; enfim, de que educação é um direito, por isso é papel da escola e de seus profissionais ensinar aos alunos, quem quer que eles sejam. Ter amplos e sólidos conhecimentos sobre o campo da educação como prática social permitirá a todos/as os/as professores/as fundamentar e melhorar sua atuação na área específica em que estiverem trabalhando.
Para os/as professores/as de EJA existem alguns pontos a mais, necessários ao trabalho com esse público jovem, adulto, trabalhador. Ribeiro (1999) e Fávero, Rummert e de Vargas (1999) apontam alguns destes conhecimentos:
Na concepção de Ribeiro, além de saberes gerais já mencionados, é fundamental conhecer as necessidades de aprendizagem características da idade adulta e da condição de trabalhadores e desenvolver competências para atuar com novas formas de organização do espaço-tempo escolar. Fávero, Rummert e de Vargas (1999), acrescentam a consideração de que se trata de adultos trabalhadores e esse componente do trabalho é fundamental para basear as escolhas pedagógicas; a compreensão dos alunos como “protagonistas dos processos sociais, políticos” (p.44); e a compreensão dos processos de construção de conhecimento pelos adultos em processos de aprendizagem não escolares.
A estes pontos adiciono mais alguns: a necessidade de reconhecer que trabalha com pessoas cujos direitos têm sido historicamente negados. Para isso é necessário conhecer a história da EJA e a história das lutas do povo brasileiro em seus movimentos sociais. Compreender que esta marca da marginalidade neste público dá o tom de uma educação fora do padrão e da necessidade de adequação da escola e do trabalho pedagógico do professor à vida e às necessidades do aluno adulto, que são diferentes da criança; reconhecer e valorizar os alunos como sujeitos, capazes não só de aprender, mas de administrar sua vida e sua sobrevivência pessoal e familiar, participar ativamente da comunidade com autonomia, sem vê-los como receptores passivos da assistência e do favor alheios; perceber que a proposta pedagógica praticada na sala de aula influencia diretamente no envolvimento dos alunos na aprendizagem e na superação de suas dificuldades, desafiando-os positivamente a aprender e incentivando-os a querer retornar todos os dias. Esta questão está diretamente ligada à regularidade da freqüência dos alunos, uma das peculiaridades da EJA, recorrente em todos os programas da modalidade, já que, como adultos, os alunos podem optar por comparecer à aula com mais liberdade que as crianças. 
Paulo Freire, que representa um marco para a EJA em termos de concepção filosófica, afirma a necessidade de o educador (re)educar-se para atuar ao lado dos oprimidos e a seu favor. Cabe ao professor auxiliar o aluno no seu processo de conscientização (conscientização política de se saber e se fazer cidadão de direitos, investido de sua cultura) através de um procedimento pedagógico de problematização, sendo um mediador democrático, optando metodologicamente pelo diálogo, que iguala professor e aluno como sujeitos que aprendem mutuamente. Esta proposta traz para os/as professores/as a necessidade de terem visão e postura diferentes perante os alunos, despidas de preconceito e vestidas de posicionamento político.
Um outro aspecto que se torna cada vez mais importante para o trabalho com EJA é o conhecimento de questões relacionadas à juventude. Nos últimos anos o agravamento das condições econômicas de sobrevivência e a dificuldade da escola de ensino fundamental em atingir seus objetivos têm empurrado para a EJA um contingente cada vez maior de adolescentes, cujo momento de construção da identidade lhes imprime uma relação diferente com os adultos, com a escola, com a vida, que é preciso compreender e tratar de maneira diferenciada.
O registro diário do trabalho realizado nas turmas de EJA, socializado, lido e discutido coletivamente pode ser um instrumento de reflexão e aprendizagens significativas destas especificidades de quem trabalha com esta modalidade. Um instrumento que contribua para desenvolver uma formação específica para os professores que atuam com jovens e adultos, e mais, sua permanente continuidade durante os desafios da prática. Essa formação específica não significa que o/a professor/a de EJA deva ser um especialista, formado em uma especialização. Ele precisa sim de conhecimentos inerentes à educação como um todo e de um conhecimento e um estudo permanente das especificidades do trabalho com jovens e adultos das classes populares. Para além de se configurar como uma especialidade ou uma especialização, a EJA é fundamental como campo de conhecimento na formação de todos/as os/as professores/as, porque se refere à “luta contra a exclusão social e educativa, a superação da perspectiva assistencialista da educação compensatória e a articulação de sistemas de ensino inclusivos, que viabilizem múltiplas trajetórias de formação.” (Ribeiro, 1999 p.13) 
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