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EIXO TEMÁTICO: PESQUISAS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 
Este estudo, ainda em vias de conclusão, objetiva-se discutir as bases 

epistemológicas presentes no campo da pesquisa em Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil. Em vista disso, discutir sobre o que sejam bases epistemológicas é referir-se a 

tudo que serve de apoio ao conhecimento. Em sentido mais amplo, é o elemento 

metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de seu desenvolvimento, de seu 

funcionamento e de seus produtos intelectuais.  

Quando nos referimos às concepções de conhecimento, ou bases 

epistemológicas, temos como fundamento a compreensão de Chauí (2002, p. 50), a qual 

segundo a autora: 

(...) é a capacidade humana de conhecer, isto é, o conhecimento do 
próprio pensamento em exercício. Aqui, distinguem-se: a lógica, que 
oferece as leis gerais do pensamento; a teoria do conhecimento, que 
oferece os procedimentos pelos quais conhecemos; as ciências 
propriamente ditas e o conhecimento do conhecimento científico, 
isto é, a epistemologia. 

Diante disso, justifica-se dizer que a EJA possui um campo epistemológico 

distinto que garante suas particularidades, complexidades e conhecimentos. Por ser 

educação, em especial, uma modalidade da Educação Básica, a EJA é um campo que 

compreende conhecimento, currículo, práticas pedagógicas e sujeitos distintos.  

Frente a estas observações é que apresentaremos os pressupostos iniciais para a 

realização deste estudo:  

a) A compreensão de que a partir da reflexão filosófica (CHAUÍ, 2005), é 

possível compreender quais são as concepções de conhecimento, ou bases 

epistemológicas, presentes no campo de produção teórica da EJA, e; 
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b) O entendimento de que frente ao caráter do que é a EJA segundo a atual 

legislação e o seu campo de produção teórica, tendo em vista as grandes 

mudanças ocorridas nos últimos 21 anos, mais especificamente após a 

aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9394/96 (BRASIL, 1996), estes se configuram, ainda, bastante complexos e 

tímidos.  

Com base nos pressupostos acima, identificamos como perguntas centrais deste 

estudo: 

a) Quais bases epistemológicas fundamentam o processo de construção da 

pesquisa em EJA, no Brasil? 

b) Quais os conflitos e/ou os diálogos entre as bases epistemológicas presentes 

no processo de constituição da EJA como área de conhecimento? 

c) Quais as implicações destas bases epistemológicas na Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil? 

A partir do elenco desses pressupostos, o nosso objeto de pesquisa são as: "Bases 

epistemológicas da EJA" e a problemática: "Quais são as bases epistemológicas 

presentes no campo da pesquisa sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil ?" 

Por esse motivo, por via de análises documentais, este estudo privilegia mapear as 

produções acadêmicas sobre o tema em questão, identificar as bases epistemológicas 

que vem fundamentando as pesquisas sobre EJA e analisar os conflitos e/ou os possíveis 

diálogos destas bases epistemológicas no processo de constituição da EJA como área de 

conhecimento. Uma vez que, tratar a respeito das bases epistemológicas da EJA, 

implica em compreender o que chamamos hoje de EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS, isso porque desde de sua ascensão à modalidade da Educação Básica esta 

não é percebida como área de conhecimento pelos intelectuais da área da educação, seja 

por não entenderem qual a sua relação social e epistemológica, ou, então, por achá-la, 

apenas, como uma simples modalidade de ensino voltada para pessoas que não tiveram 

oportunidade ou acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade apropriada. 

Concebendo isso, a principal tese sustentada neste estudo está em considerar a EJA 

como uma área de conhecimento e pesquisa para a educação, visto que ela apresenta 

uma estrutura teórica e sistemática de conhecimentos produzidos, com a finalidade de 

proporcionar diferentes bases epistemológicas, as quais cominam para a efetiva 
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consolidação e reconhecimento da Educação de Jovens e Adultos como área e 

conhecimento e, portanto, pesquisa, extensão e ensino 

Como conclusão, extraiu-se deste estudo as seguintes as bases epistemológicas: 

Educação Popular, Educação Escolar, Educação ao Longo da Vida, Pedagogia das 

Competências e Andragogia. 

A partir destas bases epistemológicas aqui apresentados, a continuidade deste 

estudo, que como dito no início ainda está em vias de conclusão, compreende em 

teorizar e analisar as consequências e os desdobramentos destas diferente bases 

epistemológicas, assim como evidenciar os conflitos e/ou os diálogos entre as mesmas, 

entendendo que estas constituem o campo teórico e as bases epistemológicas da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil, possibilitando suas contradições, disputas e 

consensos. 
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