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Este trabalho de pesquisa, busca investigar as concepções pedagógicas e práticas dos 

professores que atuam na educação de jovens e adultos em uma escola Municipal de São Felipe-

Bahia. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) consiste numa modalidade de ensino da 

educação básica com os níveis de Ensino Fundamental e Médio, que visa oportunizar o processo 

de escolarização para pessoas que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos 

estudos por algum motivo. A proposta da EJA tem como princípio viabilizar um ensino de 

qualidade para jovens e adultos considerando os saberes e as especificidades dos sujeitos e 

contribuir para o campo do trabalho, o exercício da cidadania, o contato com a sociedade letrada 

e, sobretudo do sujeito crítico/reflexivo. Diante do exposto, especificamente, pretende-se 

identificar as concepções pedagógicas que norteiam as metodologias dos professores; e, 

descrever as práticas pedagógicas dos professores que atuam na EJA. Para efetivação deste 

estudo, foram realizadaspesquisas bibliográficas, tendo como aporte teórico que fundamente o 

presente trabalho, a saber: Moacir Gadotti, Paulo Freire e José Carlos Libâneo entre outros 

autores. Os referidos autores constituem-se em subsídios para uma melhor compreensão sobre 

a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos. Quanto à metodologia optou-se pela 

abordagem qualitativa. E, para ampliar a compreensão do fazer investigativo, utilizou-se a 

técnica de observação e entrevista com duas professoras que atuam na EJA, na intenção de 

levantar informação de como acontece a prática pedagógica na EJA. Para analisar os dados 

coletados, apropriou-se da análise textual discursiva, que se configura numa ação que requer do 

pesquisador a atenção e a rigorosidade durante a interpretação dos dados. Como resultado 

parcial, foi possível perceber que há uma dicotomia entre o que prevê na diretriz curricular e as 

práticas pedagógicas desenvolvidas na sala de aula. O trabalho pedagógico não corresponde 

com os dispositivos legais exigidos para essa modalidade de ensino, estando distante das 

propostas estudadas. 
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