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A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta-se como uma modalidade da educação 

básica no contexto brasileiro atual, mas, para isso, houve um longo percurso de lutas 
políticas e ideológicas pelos sujeitos da mesma. Considerando este contexto e a 

necessidade de avanços nas discussões e proposições para a formação do professor para 
a EJA, esta pesquisa pretende elucidar a seguinte problemática: Quais são os saberes do 
professor de matemática, constituídos em sua prática docente na EJA, tomando por 

base as concepções de Freire para a formação de um professor progressista? Para 
tanto, a pesquisa teve como sujeito, um professor de matemática recém-formado, 

atuante na EJA em uma escola pública Estadual, da cidade de Goiânia - GO. A partir das 
ideias de Freire, foram elaboradas as categorias para a análise dos saberes docentes, 
quais sejam: Saberes da Formação Formal do Professor, Saberes da Ação Educativa, 

Saberes Vivencias e Saberes Para a Libertação. Contudo, nos apoiamos também em 
outros autores que estudam a formação de professores, em especial, professores de 

matemática, bem como as especificidades da Educação de Jovens e Adultos. A questão 
de investigação nos remeteu a um Estudo de Caso, para qual utilizamos observação, 
questionário, entrevistas semiestruturada e narrativa, além da análise documental 

referente ao projeto do curso da Instituição de Ensino em que o sujeito desta pesquisa 
realizou sua formação, os planos de aula elaborados por este sujeito, o currículo 
referência adotado pela escola campo, assim como o Projeto Político Pedagógico desta 

escola. A análise se deu por meio da triangulação dos dados coletados. Esta análise nos 
possibilitou identificar vários saberes articulados pelo professor sujeito em sua prática 

docente na EJA, os quais evidenciam o ato de pensar certo necessário ao educador 
progressista para a promoção de uma educação libertadora, segundo perspectivas 
freireanas. 
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