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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa apresenta reflexão sobre o processo de implantação da Economia 
Solidária como componente curricular na Educação de Jovens e Adultos – EJA no 
município de Salvador, as contribuições dessa proposta na vida dos sujeitos, bem 
como algumas contradições, conflitos e dilemas vivenciados ao longo da 
implantação dessa política pública. Como fragmento da realidade da Rede Municipal 
de Ensino de Salvador escolhemos a Coordenadoria Regional de Educação – CRE 
Cabula e as Escolas Municipais Hildete Bahia de Souza e Maria Constança, ambas 
participantes do processo de implantação no período de 2008-2009.  Realizamos um 
estudo de caso fundamentado nos pressupostos da pesquisa qualitativa, ao tempo 
em que elegemos como categorias teóricas principais a EJA, reafirmando a mesma 
como um direito dos sujeitos jovens e adultos à educação e não como uma ação 
para suprir a escolarização não realizada; a inter-relação existente entre educação e 
trabalho na contemporaneidade; as associações feitas sob a perspectiva da 
Economia Solidária e o currículo. O estudo evidenciou também a necessidade de 
uma revisão da política de EJA em Salvador considerando a perspectiva da 
Economia Solidária como um campo de possibilidades e não somente como 
componente curricular. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Economia Solidária. Política 
Pública. Currículo. 



 

 

 

 
 
 

 

 

ABSTRACT  

 

 

This research presents thoughts about the implantation process of the Solidarity 
Economy as a curricular component of the Young and Adults Education - EJA in the 
city of Salvador, the contributions of this proposal in the individuals lives as well as 
contradictions, conflicts and dilemmas experienced during this public policy 
implantation. As a fragment of reality of public schools in the city of Salvador, we 
chose the Regional Coordinating Body of Education – CRE Cabula and the public 
schools Hildete Bahia de Souza and Maria Constança, both participants in the 
implementation process along the years of 2008-2009. We did a case study based 
on assumptions of the qualitative research at the same time we elected as main 
theoretical categories the EJA, reafirming itself as a young and adult’s educational 
rights not only as an action to fulfill unrealized learning; the correlation between 
education and work today; the associations under Solidarity Economy’s perspective 
and resumé. This study also demonstrated the need to review EJA’s policy in 
Salvador considering the perspective of Solidarity Economy as a field of possibilities 
and not only as a curricular component. 
 
Keywords: Young and Adults Education. Solidarity Economy. Public policy. Resumé. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho, desde a sua origem, apresenta preocupação concreta com a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA no município de Salvador, a organização da 

proposta curricular na Rede Municipal de Ensino, as contribuições dessa proposta 

na vida dos sujeitos, bem como as contradições, os conflitos e os dilemas 

vivenciados ao longo da implantação da Economia Solidária como componente 

curricular dessa modalidade de ensino.  O referido estudo representa um fragmento 

da realidade da Rede Municipal de Ensino de Salvador a partir da análise do 

processo de implantação de uma política pública de EJA na Coordenadoria Regional 

de Educação – CRE1 Cabula, nas Escolas Municipais Hildete Bahia de Souza e 

Maria Constança.2   

Esta opção direciona o trabalho para uma abordagem essencialmente 

dialética, entendida aqui como a própria natureza do pensamento, possibilidade de 

narrar o processo de implantação evidenciando as contradições implícitas na 

argumentação dos sujeitos envolvidos e entrevistados, com o intuito de contribuir 

pedagogicamente com o trabalho cotidiano de educadores(as) que diariamente se 

deparam com os desafios e exigências impostos pela EJA, além de  iniciar as 

discussões acadêmicas sobre a temática em questão, visto que não identificamos 

pesquisas que discutam a Economia Solidária no currículo da EJA em Salvador3.  

No Brasil, historicamente a EJA permaneceu marginalizada na elaboração de 

políticas públicas e somente em 1996, com a publicação da atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN/9394), os jovens e adultos tiveram 

assegurada a oferta de educação em classes regulares, através de cursos 

(presenciais ou a distância) específicos para a modalidade4.  Arroyo (2006) afirma 

                                                             
1
 O município de Salvador atende a 425 escolas distribuídas por territórios denominados CREs. 

Disponível em: <http://www.secult.salvador.ba.gov.br/portal/index2.php>. Acessado em: 02 mar. 
2012. 
2
 A escolha da CRE e das Unidades escolares deveu-se a questões logísticas de operacionalização 

da pesquisa – domínio por parte da pesquisadora do território, pela proximidade da Universidade e 
por terem participado da implantação da Proposta (2007).  
3 Em pesquisa feita no banco de dados da CAPES identificamos 133 teses e dissertações que 
apresentam como palavras-chave Economia Solidária e Educação, dessas apenas duas tratam da 
Educação de Jovem e Adultos e a Economia Solidária, ambas realizadas nos anos 2008-2009 em 
nível de mestrado.   
4
 A  Lei 5.692/71 destinava o Ensino de 1º grau às crianças e o Ensino de 2º grau aos adolescentes. 

Aos jovens e adultos era destinado o Ensino Supletivo que tinha por finalidade “suprir a escolarização 
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que a visão reducionista com que, por décadas, foram olhados os alunos da EJA 

precisará ser superada diante do protagonismo social e cultural dos atuais tempos 

da vida. As políticas de educação terão de se aproximar do novo equacionamento 

que se pretende para as políticas da juventude. A finalidade não poderá ser suprir 

carências de escolarização, mas garantir direitos específicos de um tempo de vida, 

aproximando-os da questão da inconclusão do ser humano e da sua necessidade de 

inserção permanente no movimento de procura por formação. Os meios devem 

perpassar pelo pensamento de Freire (2011), quando afirmava que saber ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção.  

Nessa perspectiva, Arroyo (2006) nos convida a refletir acerca das propostas 

pedagógicas vigentes, a necessidade de pensar e idealizar a construção dessas 

especificidades da EJA no conjunto das políticas públicas e na peculiaridade das 

políticas educativas, constituindo-a como um campo de responsabilidade pública.  

Vivemos ainda um modelo ultrapassado de educação no qual os professores 

vivem entre o dilema de formar mão de obra para o mercado de trabalho (cada dia 

mais exigente e complexo) e formar cidadãos, numa sociedade entorpecida pela 

emergência de novos valores e eivada por conflitos de toda ordem (DÁVILA, 2008, 

p. 34).  Nesse contexto, esse estudo constitui-se numa análise da implantação da 

proposta pedagógica da EJA da RME da cidade do Salvador e a inclusão da 

Economia Solidária como componente curricular, além de pretender evidenciar 

algumas contradições e dilemas vividos pelos sujeitos envolvidos no período de 

implantação.  

Como mobilizador para o estudo, fizeram-se indispensáveis algumas 

perguntas: “Como surgiu e foi implementada a política pública para a EJA 

(Resolução 11/2007)?”, “Como se deu o processo de implantação da EJA em 

Salvador?”, “Como as equipes pedagógicas das Unidades Escolares pesquisadas 

compreendem a Economia Solidária?”, “Que contradições foram identificadas ao 

longo do processo de implantação da Economia Solidária como componente 

curricular?”. São algumas questões que nortearam o nosso processo de 

investigação. 

                                                                                                                                                                                              
regular para os adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou concluído em idade própria.” 
(Art. 24). 
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Refletir sobre todas essas questões exigiu de nós discutir algumas categorias 

indispensáveis para a compreensão do complexo mosaico que caracteriza uma 

proposta pedagógica. Em princípio, a própria especificidade da EJA, reafirmando a 

mesma como um direito dos sujeitos jovens e adultos à educação e não como uma 

ação para suprir a escolarização não realizada (demos destaque ao estado da arte 

da EJA em Salvador). Em seguida, realização de estudo para compreensão da inter-

relação existente entre educação e trabalho na contemporaneidade e as 

associações feitas sob a perspectiva da Economia Solidária e, ainda, a discussão 

sobre currículo, que, segundo Arroyo (2008), constitui-se um campo do 

conhecimento historicamente tenso, dinâmico, aberto à dúvida, à revisão e à 

superação de concepções e teorias contestadas por novos conhecimentos.   

Os currículos escolares ainda mantêm conhecimentos superados e resistem à 

incorporação de indagações e conhecimentos vivos que vêm da dinâmica social e 

da própria dinâmica do conhecimento. A abordagem de currículo utilizada neste 

trabalho é a abordagem crítica, no intuito de compreender a educação a partir de 

uma perspectiva que considere, sobretudo, as ideologias, as relações sociais, de 

poder e de produção, conscientização, emancipação e libertação. O objetivo, com 

essa análise, não é identificar o que ensinar sobre Economia Solidária, mas 

questionar e entender as razões pelas quais esse conhecimento foi incluído na 

Educação de Jovens e Adultos e como, a partir dele, é possível privilegiar o 

conhecimento que estabeleça relação com a vida dos sujeitos para além dos muros 

da escola.  

Compreender como ocorre esse movimento, esse imbricamento entre essas 

categorias, é pretensão desse trabalho. Temos consciência da pretensão ampla 

desse objetivo, visto o envolvimento da pesquisadora5 com o objeto e um número 

reduzido de pesquisas sobre a temática, porém assumimos o risco na esperança de 

que os limites sejam superados pelas discussões travadas e pelo início de diálogo 

rico para a EJA em Salvador.  

A intenção de desenvolver uma investigação nesta área justifica-se por 

considerar a relevância no âmbito da discussão na Educação de Jovens e Adultos, 

uma vez que se apresenta como uma oportunidade singular de dialogar com os 

principais autores que defendem a Economia Solidária como uma nova organização 

                                                             
5
 A pesquisadora atua na Secretaria Municipal de Educação,  Cultura, Esporte e Lazer – SECULT,  

como Coordenadora Pedagógica da EJA. 
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do trabalho que vai além da geração de emprego e renda, dentre eles Gaiger (2003), 

Kruppa (2005), Silva (2010), Singer (2005). Além disso, também se constitui em uma 

oportunidade de diálogo com os educadores, que, juntos e cotidianamente, buscam 

alternativas de trabalho, sobretudo do trabalho como um princípio educativo, afinal  

 

[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se 
e forma ao ser formado. [...] 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. Não há docência sem 
discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que 
os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem 
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 
2011, p. 25).  

 

Como necessidade primeira do processo de investigação, caracterizamos o 

locus da pesquisa: a Rede Municipal de Ensino de Salvador, composta por 424 

escolas, organizadas geograficamente em 13 Coordenadorias Regionais de 

Educação – CRE 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6
 Disponível em: <http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/educa-numeros-escolas.php>. Acessado 

em: 25 Abr. 2012.  
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Figura 1: Representação Geográfica da organização das CREs no território de Salvador. 2012.  
Fonte: Disponível em: 
<http://www.educacao2.salvador.ba.gov.br/mapadigital/mapa_matricula.swf>. Acessado em: 05 
jan. 2013.  

 

Do universo de escolas municipais, 224 atuam com a Educação de Jovens e 

Adultos e, dessas, 49 fazem atendimento ao segundo Segmento da EJA e, por 

conseguinte, passaram pelo processo de implantação da disciplina Economia 

Solidária. Fez-se indispensável o recorte do universo da Rede para fins de 

investigação, coleta e análise de dados – estudo de fragmento da realidade, 

representando a totalidade.  Reiteramos aqui que a CRE Cabula será pesquisada 

através da investigação das duas Unidades Escolares que fizeram parte do grupo de 

implantação da EJA em Salvador (2008-2009) e da inclusão da Economia Solidária 

como Componente Curricular.    

A opção pela CRE e pelas referidas Unidades Escolares deveu-se ao 

conhecimento da pesquisadora acerca do território no qual as mesmas se 

encontram inseridas: o bairro do Cabula, por tratar-se de um local onde a mesma 

atuou como Coordenadora Pedagógica, no período de 2007/2008, o que permitiu 
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também a revisão crítica sobre a própria prática, buscando, assim, significados que 

permitem um certo desvelamento do objeto de estudo. 

A proposta desse trabalho foi a realização de uma pesquisa qualitativa, visto 

que, segundo Creswell (2010, p. 206), ela emprega diferentes concepções 

filosóficas, estratégias de investigação e métodos de coleta, análise e interpretação 

de dados.  Embora os processos sejam similares aos da pesquisa quantitativa, os 

procedimentos qualitativos se baseiam em dados de texto e imagem, têm passos 

singulares na análise de dados e se valem de diferentes estratégias de investigação 

nada uniformes. Foram coletados dados no ambiente natural dos participantes, 

compondo a estratégia metodológica de estudo de caso, que consiste na 

observação detalhada de um contexto (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 89), com 

análise de múltiplas fontes de dados (observações, entrevistas, documentos), sendo 

o pesquisador o instrumento fundamental da metodologia, tendo como foco da 

pesquisa o significado que os participantes dão ao problema e não o que o 

pesquisador traz ou o que os autores expressam na literatura (CRESWELL, 2010, p. 

208). 

Escolhemos estudo de caso por identificarmos que este se constitui em uma 

estratégia de pesquisa utilizada nas Ciências Sociais com bastante regularidade. Yin 

(1994) afirma que essa estratégia é mais utilizada quando se pretende conhecer o 

“como?” e o “porquê?”, quando o investigador detém escasso controle dos 

acontecimentos reais ou mesmo quando este é inexistente. Essa investigação 

assume um caráter particularista, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma 

situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos 

aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico e, 

desse modo, contribui para a compreensão global de certo fenômeno de interesse.  

Pensando o objeto sob uma perspectiva transformadora, buscamos imprimir 

em toda a construção do texto reflexões baseadas na dialética. Segundo Abbagnano 

(2007), a dialética consiste em reconhecer, nas situações que se apresentam, qual 

das possibilidades é a apropriada em proceder coerentemente e, ainda, a dialética 

como a arte que ensina a dividir uma coisa inteira em suas partes, a explicar uma 

coisa oculta com definição, a esclarecer uma coisa obscura com uma interpretação, 

a entrever primeiro e a distinguir depois o que é ambíguo.  

Segundo o marxismo, a dialética é o pensamento e a realidade ao mesmo 

tempo, o mundo só pode ser compreendido em um todo, refletindo uma ideia a outra 
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contrária até o conhecimento da verdade – podemos considerar na atualidade como 

o modo de pensar as contradições da realidade, de compreender a realidade como 

essencialmente contraditória e em permanente transformação. A partir desse 

exercício do diálogo e do refletir sobre as contradições para compreensão da EJA 

em Salvador, a partir da interpretação das etapas realizadas (publicação da 

Resolução, formação dos educadores, implantação da Economia Solidária como 

componente curricular), de discutir as contradições, os conflitos e os dilemas da 

implantação de uma política pública é o que pretendemos realizar com essa 

dissertação, afinal a mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da 

situação e o anúncio de sua superação (FREIRE, 2011, p. 77). 

O nosso objetivo com a referida abordagem metodológica é explorar, 

descrever e compreender os acontecimentos no complexo contexto de implantação 

de uma política pública no âmbito da EJA no município de Salvador, respeitando as 

características da referida metodologia, dentre elas: 

 Observação do fenômeno no seu ambiente natural; 

 Levantamento de dados utilizando diversos meios (observações diretas e 

indiretas, entrevistas, questionários, registros de áudio e vídeo, documentos oficiais, 

entre outros);  

 Realização de pesquisa em uma ou mais entidades (pessoa, grupo, 

organização); 

 Não utilização de formas experimentais de controle ou manipulação;  

 Não especificação antecipada do conjunto de variáveis dependentes e 

independentes por parte do pesquisador; 

 Possibilidade de serem feitas mudanças na seleção do caso ou dos 

métodos de recolha de dados à medida que o investigador desenvolve a pesquisa 

(YIN, 1994, p. 53 13).  

Há de se considerar também que o estudo de caso deve ser uma estratégia 

escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos que, além de 

acrescentar a observação direta e uma série sistemática de entrevistas, lida com 

uma ampla variedade de evidências, destacando o poder diferenciador do estudo 

(YIN, 2001, p. 27). 

Após a escolha da abordagem metodológica, foram respeitadas as seguintes 

etapas no percurso de pesquisa:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o
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1. Pesquisa documental – etapa em que foram analisados os seguintes 

documentos – Parecer CNE/CEB 11/2000, Resolução CNE/CEB 1/2000, Resolução 

CME 11/2007, registros de reuniões ocorridas na SECULT, no CME, na CRE e nas 

Unidades Escolares no período de implantação, Diretrizes Curriculares 

(SECULT/2008), Projeto Político Pedagógico da Educação de Jovens e Adultos 

(Rede Municipal de Ensino de Salvador), Relatório Final de Atividades do Projeto de 

Formação em Economia Solidária para professores/coordenadores do SEJA da 

Rede Municipal de Salvador-Ba, Projeto Político-Pedagógico de Economia Solidária.   

Ressalto que, no que se refere aos registros do processo de implantação da 

disciplina no município, não encontramos todos os arquivos mencionados pelos 

entrevistados que nos permitissem uma análise mais apurada do objeto. A maioria 

das informações que obtivemos tem sustentação nas entrevistas concedidas pelos 

sujeitos implicados no processo. Buscamos, com esses registros, evidências 

objetivas do processo de implantação, as etapas que compuseram a implantação, a 

opinião dos sujeitos sobre o processo, os encaminhamentos dados a partir de cada 

encontro, além de destacar as possíveis contradições existentes ao longo de todo o 

período estudado (2008-2009).  

2. Pesquisa bibliográfica – etapa em que foram exploradas as seguintes 

categorias conceituais: trabalho, economia solidária, política pública e currículo, 

elementos pertinentes e indispensáveis à discussão do tema desta pesquisa. 

3. Pesquisa de campo 

3.1 Entrevistas semiestruturadas com dois técnicos da Coordenadoria de 

Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP, coordenação de EJA na SECULT e quatro 

conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Educação, com o intuito de 

historiar o processo de elaboração da proposta e compreender a concepção de EJA, 

trabalho e Economia Solidária apresentadas na proposta7; 

3.2 Entrevistas semiestruturadas com dois técnicos da coordenação de EJA 

na CRE Cabula, com o intuito de esclarecer o processo de implantação da proposta 

na Regional;  

3.3 Entrevistas semiestruturadas com cinco educadores integrantes das 

equipes pedagógicas nas Unidades Escolares selecionadas, buscando compreender 

o processo de implantação nas duas UEs.  

                                                             
7
 No universo de entrevistas realizadas (13) não foi autorizada a gravação por 4 entrevistados: 1 

técnico da SECULT, 2 técnicos da CRE e 1 dos educadores.  
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Para análise do material coletado nas diferentes etapas de pesquisa acima 

descritas, elegemos inicialmente como categorias de análise as seguintes temáticas: 

A. Processo de Implantação da EJA em Salvador;  

B. Realização da Formação Inicial em Economia Solidária; 

C. Dificuldades para que a Prática Pedagógica proposta ocorra. 

Estas categorias foram eleitas considerando-se o objetivo geral pensado para 

esta pesquisa, que é analisar o processo de implantação da proposta pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos da RME da cidade do Salvador, em especial os 

elementos contextuais que determinaram a inclusão da Economia Solidária – 

ECONOMIA SOLIDÁRIA como componente curricular do segundo segmento do 

Ensino Fundamental II, além de serem as categorias que mais são citadas pelos 

entrevistados ao longo das entrevistas. 

Reiteramos que os roteiros de entrevista exploratória foram elaborados com o 

intuito de compreender o processo de implantação, além de identificar as 

contradições oriundas do planejamento e execução da EJA como modalidade tendo 

como enfoque especial dessa investigação a observação do movimento de inclusão 

da Economia Solidária como componente curricular.  É possível observar em cada 

roteiro (APÊNDICES A, B, C e D) que as questões foram bem próximas para os 

diferentes entrevistados. O período destinado à realização das pesquisas foi de 

agosto/2011 a outubro/2012 e aconteceu em diferentes momentos, a saber: todas as 

entrevistas foram transcritas, organizadas e consideradas a partir da análise de cada 

uma das categorias escolhidas a partir de onde foram revelados esclarecimentos 

sobre os pontos de contradições percebidos ao longo do processo de pesquisa.  

Foram realizadas entrevistas com 13 pessoas, que estiveram envolvidas com 

o processo de implantação, seja em nível de elaboração ou no processo de 

operacionalização. De início, a pesquisa previu a realização de grupo focal com 

alunos egressos do SEJA II no ano de 2009. Porém o decorrer da pesquisa e a 

dinâmica do cotidiano não nos permitiram realizar tal ação. Inicialmente, a Escola 

Hildete Bahia de Souza não possuía registros atualizados que nos possibilitassem 

contatar com egressos, o que inviabilizou a ação nessa Unidade Escolar. Na Escola 

Maria Constança a direção tinha contato com os alunos, alguns dos quais foram 

encaminhados para fazer o Ensino Médio em uma escola estadual vizinha à 

Unidade Escolar pesquisada, inclusive continuam frequentando a escola e dando 

notícias do prosseguimento dos seus estudos.   
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Foram agendados três encontros, com um grupo de seis alunos, porém, por 

motivos diversos (no geral, justificados por questões relativas ao horário de trabalho 

dos alunos), não foram realizadas as reuniões. No último encontro, agendado para o 

dia 30/10/2012, fomos surpreendidos pela violência, tão frequente nos arredores da 

maioria das escolas, sobretudo nas periféricas: um dos alunos foi assassinado em 

um ponto de ônibus, a cerca de 100 metros da escola. Fomos tomados por um 

sentimento de medo e revolta. Em conversas informais com alunos e funcionários da 

Unidade Escolar fomos informados que o mesmo tinha envolvimento com o tráfico 

de drogas, e este, implacável, não admite pendências financeiras. Depois do 

ocorrido foram feitas várias tentativas de novo agendamento com os estudantes, 

porém todas elas sem sucesso, o que nos obrigou a suprimir essa etapa da 

pesquisa.  

Optamos pela entrevista semiestruturada, que, de acordo com Manzini 

(1991), é direcionada por um roteiro previamente elaborado, composto geralmente 

por questões abertas. Junto a isso, utilizamos também gravador para captar todos 

os processos comunicativos, pois, além de ouvir, o pesquisador precisa ficar atento 

às expressões utilizadas pelo entrevistado e fazer registros de declarações que lhe 

chamem atenção para análise detalhada posterior. 

A sequência da realização das entrevistas foi sendo definida pelas exigências 

e necessidade de respostas que o próprio processo de pesquisa e investigação nos 

impunha. Definido o recorte da realidade para estudo, CRE Cabula, inicialmente 

realizamos as entrevistas com os técnicos que acompanharam a implantação a fim 

de identificar as escolas participantes, conhecer um pouco do cenário no período, 

situar-nos sobre a receptividade dos grupos acerca da implantação, bem como 

tomar ciência de possíveis dificuldades enfrentadas após a publicação da 

Resolução. Em seguida, damos continuidade com a investigação junto ao Órgão 

Central, SECULT, entrevistando duas das técnicas que participaram ativamente do 

processo de planejamento, encaminhamentos e acompanhamento da implantação.  

Esse diálogo nos subsidiou na busca de registros, identificação de sujeitos nas 

escolas e no Conselho Municipal que pudessem nos auxiliar no esclarecimento das 

inúmeras dúvidas que este trabalho pretende reduzir.   

As entrevistas com os educadores nas Unidades Escolares só puderam 

ocorrer após tramitação e emissão de autorização pela SECULT para realização das 

mesmas nos espaços indicados, esse procedimento ocorreu no período de maio a 
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setembro/2012. A burocracia com a exigência de diferentes documentos prorrogou a 

realização dessa etapa do trabalho para o segundo semestre de 2012, o que não 

possibilitou muitos retornos para reiterar algumas falas junto aos entrevistados.  

Em relação ao Conselho Municipal de Educação, temos consciência de que 

as entrevistas deveriam ter sido realizadas em paralelo com as entrevistas com as 

técnicas do órgão central, visto que o CME é o órgão regulamentador da legislação 

educacional no município, por este ter aprovado a publicação da Resolução e, 

teoricamente, possuir todo o histórico das discussões até a publicação. Os técnicos 

que nos atenderam justificaram não terem participado do processo de discussão e 

aprovação da Resolução 11/2007 e não estarem autorizados a disponibilizar 

registros do período, visto que, segundo eles, essa autorização só poderia ser 

concedida pelo então presidente do Conselho que esteve internado em Unidade de 

Tratamento Intensivo durante boa parte do semestre, vindo a falecer em junho/2012. 

Somente após a eleição e posse do novo presidente do CME, ocorrida em 

agosto/2012, pudemos ter acesso às informações e esclarecimentos sobre a 

implantação.  

Ao longo do texto, os entrevistados serão identificados pela inicial da função 

que atuam e por uma sequência numérica determinada pela ordem em que cada 

sujeito foi entrevistado.  Assim, os professores serão nomeados por P1, P2, P3, P4, 

os Técnicos da SECULT T1 e T2, os Conselheiros do CME C1, C2, C3 e C4. 

Pretendemos buscar respostas para a questão central desta pesquisa, 

considerando as falas dos entrevistados que participaram do processo de 

implantação da modalidade. Esperamos, assim, estruturar reflexões e interlocução 

com teóricos que favoreçam a análise a ser apresentada aqui. Nesse sentido, 

pretendemos, no primeiro capítulo, avançar na compreensão do estado da arte da 

EJA em Salvador fazendo uma abordagem do cenário nacional da EJA e os 

determinantes que influenciaram a publicação da Resolução 11/2007.  

O segundo capítulo pretende realizar uma discussão teórica na perspectiva 

do trabalho como princípio educativo e a influência dessa concepção na elaboração 

da proposta e inclusão da Economia Solidária como componente curricular. Essa 

discussão constitui-se em um panorama teórico com intuito de possibilitar a 

compreensão dessa categoria como elemento fundante na construção do 

documento.  
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O terceiro capítulo pretende analisar o desenvolvimento da Economia 

Solidária no cenário nacional (a partir das relações interministeriais), cenário 

Estadual (as políticas públicas implantadas a partir de 2003) e, por fim, os elementos 

contextuais que originaram a inclusão da Economia Solidária como componente 

curricular da EJA.  

O quarto capítulo traz elementos que possibilitam a análise conjuntural da 

implantação da modalidade no município, o processo de construção da proposta e 

sua implementação, com destaque para a análise do processo formativo dos 

educadores.  

As considerações provisórias pretendem, como sínteses provisórias do 

estudo, sistematizar a análise do texto evidenciando as contradições existentes no 

processo de implantação da política, além de disponibilizar alguns subsídios que 

contribuam para a prática pedagógica de professores e coordenadores, visando à 

re-significação da Economia Solidária sem perder de vista o compromisso com uma 

educação emancipatória. 

 

*Origem do objeto de estudo a partir da prática social da pesquisadora 

 

Não é possível entender-me apenas como classe, ou como raça ou como 
sexo, mas por outro lado, minha posição de classe, a cor da minha pele e o 
sexo com que cheguei ao mundo não podem ser esquecidos na análise do 
que faço, do que penso, do que digo. Como não pode ser esquecida a 
experiência social de que participo, minha formação, minhas crenças, minha 
cultura, minha opção política, minha esperança (FREIRE, 2001, p. 15). 

 

Entedemos que a educação deve ser vista como o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens; como mediação no seio da 

prática social na qual estamos inseridos. A prática social se põe, portanto, como o 

ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí emerge a 

necessidade de contextualizar o objeto de estudo como parte das práticas sociais 

por onde passei e por onde constituí minha prática pedagógica.  

Todo meu processo de formação inicial, em Pedagogia, foi marcado por 

diferentes experiências em sua maioria direcionada ao atendimento de pessoas 

jovens e adultas. Essas experiências prioritariamente foram marcadas pela 

necessidade de direcionamento de uma prática pedagógica voltada essencialmente 
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ao mundo do trabalho. Em algumas situações o objetivo era a inserção dos sujeitos 

em uma ocupação formal e, em outras, a sua manutenção no mercado de trabalho 

com características de alta produtividade e competitividade.  

Uma das primeiras atividades ocorreu na Fundação José Carvalho, 

caracterizada8, sobretudo, pela integração de jovens em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. Nessa Instituição conheci a educação do campo, as escolas 

agrícolas e a pedagogia da alternância e percebi mais uma possibilidade de 

organização do tempo escolar diferente do convencionalmente instituido em grandes 

centros urbanos e pela academia na qual passei. Nessa oportunidade comecei a 

questionar a organização curricular da escola formal urbana, sobretudo se a referida 

organização possibilitava o desenvolvimento da autonomia e análise crítica tão 

necessária ao processo formativo dos sujeitos.  

Na Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

– FUNDACENTRO9 tive a oportunidade de conhecer e fazer pesquisa em educação. 

Nessa instituição as atividades se voltam para a saúde e segurança do trabalhador 

em todo o país. Minha experiência concentrou-se no atendimento e pesquisa com 

trabalhadores das áreas de segurança, vigilância e limpeza urbana. O processo me 

mostrou o quanto essas categorias são marcadas pelo não cumprimento da 

legislação trabalhista, por precárias condições de trabalho e pela baixa 

escolarização dos trabalhadores. Foi nesse momento que começou a despertar o 

meu interesse pela escolarização de pessoas adultas e pertencentes ao mundo do 

trabalho e a forma como essa escolarização é oferecida em espaços formais e não-

formais de aprendizagem, na maioria das vezes marcados pela sociedade de 

classes, onde o trabalhador, constrangido a vender-se diariamente, transforma-se 

em mercadoria, consequentemente, sujeito às vicissitudes da concorrência, às leis e 

à precarização impostas pelo mercado (MARX; ENGELS, 1999, p. 18). 

 Assumir a coordenação pedagógica do Programa de Ensino Supletivo – 

PROES na Praia do Forte/Mata de São João (2001) foi a experiência determinante 

para a minha opção profissional e de militância na Educação de Jovens e Adultos na 

Bahia. O desafio central consistia em organizar a proposta curricular para 

manutenção do Progama como posto de extensão, de acordo com as orientações da 

Secretaria Estadual de Educação – SEC. Além dessa ação, realizava recrutamento, 

                                                             
8
 <http://www.fjc.org.br/> 

9
 <http://www.fundacentro-ba.gov.br/> 

http://www.google.com/custom?q=Funda%E7%E3o+Jorge+Duprat+Figueiredo+de+Seguran%E7a+e+Medicina+do+Trabalho&sa=Search&client=pub-6895347663279881&forid=1&channel=1024512873&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%2300CC00%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A0033FF%3BLC%3A0033FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BLH%3A88%3BLW%3A293%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.siglas.com.br%2Fimages%2Fsiglas.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.siglas.com.br%3BFORID%3A1%3B&hl=en
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seleção, contratação, acompanhamento e orientação da equipe pedagógica e de 

apoio à escola. Hoje, percebo essa experiência como precarização do meu próprio 

trabalho, atuando como apoio administrativo e de pessoal, ocasionando, em algums 

situações, o negligenciamento das atividades pedagógicas inerentes e essenciais à 

função. Comecei, na ocasião, a compreender e executar política pública, vi as 

implicações da aplicação, ou não aplicação, da legislação vigente, percebi que as 

atividades de planejamento feitas para professores não funcionam tão bem como as 

atividades de planejamento feitas com professores. Precisei lidar com uso de drogas 

por alunos e por professores, constatei como o perímetro urbano da cidade em que 

eu moro não deve ser o limite nem a única referência dos meus processos 

educativos.  

Após quase um ano, viajar 160 km diariamente já não era tarefa tão fácil. 

Então voltei a Salvador, após ser contratada pelo Serviço Social da Indústria – SESI, 

mais uma vez como coordenadora pedagógica de turmas de EJA, dessa vez no 

contexto da indústria, diferente do contexto turístico da Praia do Forte, com 

exigências e necessidades que me desafiavam diariamente. Os desafios 

aumentaram na medida em que conheci mais de perto o contexto de sujeitos que 

historicamente tiveram vários direitos negados, além de suas trajetórias escolares 

interrompidas e, mesmo assim, buscavam força para continuar seu processo de 

formação, mesmo que em algumas situações essa fosse uma exigência para 

manutenção do seu posto de trabalho. Aumentaram na medida em que, conhecendo 

a história daqueles sujeitos, a história do sistema econômico ao qual a indústria 

mundial é submetida não conseguia auxiliar, dentro do processo industrial, na 

promoção de uma educação emancipadora e libertadora desses homens e mulheres 

explorados por toda a vida e ainda submetidos a uma educação bancária e que 

condiciona os sujeitos às “exigências do mercado de trabalho”, validando o 

pragmatismo pedagógico e o treino técnico do educando.  

Quando falo em sujeitos não me refiro apenas aos sujeitos educandos, refiro-

me também aos sujeitos educadores que viam na oportunidade profissional 

precarizada uma possibilidade de melhoria dos seus rendimentos. Foram, em média, 

cinco anos de mais uma experiência pessoal de trabalho precarizado, no 

acompanhamento de alunos (turmas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio), 

formação de professores, elaboração de proposta pedagógica, negociações com 

empresas parceiras, muitas discussões e desequílibrios que conduziram minhas 
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leituras e estudos no sentido de compreender a relação existente entre educação e 

trabalho, sobretudo a organização e oferta feita pela escola aos sujeitos jovens e 

adultos que a ela recorrem com intuito de obter a escolarização exigida pelo 

mercado de trabalho e a necessária para a vida.   

Em paralelo a todas as atividades profissionais e necessidade de um 

aprofundamento teórico sobre a minha prática, fiz duas especializações, a primeira 

em Educação de Jovens e Adultos, oferecida a distância pela Universidade de 

Brasília – UNB, e a segunda em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Educação, oferecida pela Universidade do Estado da Bahia. Com o curso foi 

possível fazer análises críticas sobre o sistema educacional brasileiro, financiamento 

da educação e políticas públicas. O estudo da organização do trabalho e da teoria 

do capital humano chamou atenção e esclareceu dúvidas acumuladas ao longo de 

mais de cinco anos atuando com a indústria (até então base da acumulação do 

capital, produtora de riqueza e mais-valia e um dos principais mecanismos de 

manter a exploração humana).  

Surge, então, o descontentamento com a minha ocupação e começo a refletir 

sobre algumas questões: Qual a minha função como coordenadora de EJA dentro 

da indústria? Eu estaria contribuindo para a emancipação daqueles homens e 

mulheres, submetidos a trabalho precarizado, muitas vezes sem condições 

adequadas de trabalho e estudo ou estaria reforçando a teoria do capital humano 

quando afirma que a escola é fundamental para a exploração capitalista? Qual o 

histórico da Empresa em que trabalhava (SESI) em relação à educação do 

trabalhador? E as constatações ao longo das reflexões traduziam-se negativamente 

com comprovação da 

 

[...] não correlação entre renda e grau de instrução, a ineficácia da escola 
enquanto formadora de quadros para a empresa, o agigantamento 
distorcido do sistema educacional. [...] a desvalorização do trabalho como 
elemento de produção (SALM, 1980, p. 16). 

 

E, pior, percebi que a educação que estava realizando dentro de uma 

empresa capitalista estava preparando o trabalho que alenta o capital [...] 

esvaziando o conteúdo e o trabalho para a grande maioria dos educandos (SALM, 

1980).  
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Em 2007 fui aprovada e convocada por concurso público para assumir um 

cargo no município de Salvador, dessa vez como coordenadora pedagógica. Desisti 

da infraestrutura e salário oferecidos pelo SESI e assumi o cargo em uma escola da 

periferia e, no ano seguinte (2008), fui convidada a compor a Equipe de EJA dentro 

da Secretaria Municipal de Educação. Aceitei o desafio de estudar e auxíliar na 

proposição, execução e acompanhamento de políticas públicas voltadas para a EJA.  

A macro visão da máquina pública, a aproximação e, também, a participação 

na proposição de ações com abrangência nas mais de 200 Unidades Escolares que 

atendem ao público referido, a possibilidade de visualização e pensamento da 

aprendizagem sobre uma outra perspectiva, bem como a discussão com os 

diferentes atores (educandos, educadores, gestores), configurou-se como uma 

oportunidade com garantia de aprendizado e com a exigência de um debruçar-se 

permanente na compreensão dos inúmeros fenômenos que envolvem e interferem 

no objetivo maior da educação que deve ser a emancipação humana, entendida sob  

a perspectiva de Freire (2001), que é apropriar-se e experimentar o poder de 

pronunciar o mundo, a vivência da condição humana de ser protagonista de sua 

história. Nesse sentido, entendemos a emancipação como um fazer cotidiano e 

histórico permeado de desafios, sonhos, utopias, resistências e possibilidades. 

A experiência com as escolas, a participação no processo de elaboração do 

Plano Municipal de Educação (DECÊNIO, 2010-2020)10, fizeram-me questionar 

como surgem e são implementadas as políticas públicas para a EJA, pergunta que 

esse trabalho objetiva elucidar. Além desse questionamento, fui desenvolvendo, em 

especial, a curiosidade em investigar a EJA como política pública no município de 

Salvador. A Resolução 11/2007, no artigo 2, destaca a sua abrangência sobre  os 

processos educativos, formativos e de qualificação para o mundo do trabalho da 

EJA com avaliação no processo e integralização dos tempos de escolaridade. 

Propõe também que a estrutura curricular assuma a nomenclatura de Segmento da 

Educação de Jovens e Adultos – SEJA e tenha a seguinte organização:  

 SEJA I: com duração de dois anos e estrutura semestral, que equivale à 

integralização dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

 SEJA II: com duração de dois anos e estrutura semestral, que equivale à 

integralização dos anos finais do Ensino Fundamental. 

                                                             
10

 Disponível em: <http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/documentos/plano_municipal2010-
2020.pdf>.  Acessado em: 18 jan. 2013. 
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O segundo segmento é organizado em áreas do conhecimento e a área II, 

Ciências Humanas e Contemporaneidade, propõe a inclusão da disciplina Economia 

Solidária, sendo a oferta inédita no município de Salvador em propostas curriculares 

anteriores. As Diretrizes Curriculares da SECULT descrevem que a Economia 

Solidária  

 

[...] envolve escolhas de arranjos e práticas produtivas sintonizadas com 
formas responsáveis, não hegemônicas e eficazes de produção de riqueza.  
Esse modelo pressupõe uma compreensão de mundo de sociedade, na 
qual há oportunidades para que todos ganhem, superando a lógica do lucro 
e das desigualdades (SECULT, 2008, p. 13). 

 

É nesse contexto de implantação de modalidade e de outra proposta de 

organização curriculares trazidas pela Resolução 11/2007 que ingresso na CENAP 

com o desafio de compreender para esclarecer a nova proposta nas unidades 

escolares, bem como as peculiaridades ofertadas por ela.  Um dos maiores desafios 

foi propor uma formação para os educadores envolvidos com as turmas do SEJA II 

para que estes compreendessem e desenvolvessem o trabalho proposto pela 

Economia Solidária que, segundo Singer (2008), pode ser pensada como um modo 

de produção ideado para superar o capitalismo.  

Em meio a esse contexto, participei da elaboração e realização de formação 

continuada para 120 professores e coordenadores que atuavam com Economia 

Solidária na RME (parceria entre SECULT e UNITRABALHO/UNEB), essa ação foi 

fundamental na definição da Economia Solidária na EJA como campo de pesquisa.  

O desafio foi grande, sobretudo o teórico conceitual, visto que poucos educadores, 

inclusive eu, tinham leituras e compreensão sobre a Economia Solidária. Mesmo não 

tendo concluído o acompanhamento do curso, por questões de organização interna 

do grupo de trabalho, após a formação e as reflexões desencadeadas em cada um 

dos encontros em que estive presente, permaneceu a certeza do interesse e da 

necessidade da continuidade dos estudos sobre trabalho e educação numa 

perspectiva distinta ao capitalismo, a partir da compreensão do trabalho sob a égide 

da Economia Solidária.  

Essa dissertação representa uma sistematização da minha caminhada como 

educadora de EJA, algumas das minhas angústias e indagações sobre a 

modalidade, além uma tentativa de compreender como se constituem e se executam 

políticas públicas para esse público no município de Salvador.  
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1 ASPECTOS LEGAIS: DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 À RESOLUÇÃO 

MUNICIPAL DE 2007 

 

 

A história da educação de jovens e adultos no Brasil configurou-se pelo forte 

movimento de pressão no sentido de assegurar a efetivação do direito constitucional 

de acesso à educação para todos. O artigo 208 da Constituição Federal assegura 

que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público inclusive aos que a ele 

não tiveram acesso na idade própria11.    

Por um lado, alcançamos a universalização do acesso de quase toda a 

população de crianças no país, mas ainda percebemos o aleatório investimento em 

políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos, tratada essencialmente 

através de programas de governo – em especial programas de alfabetização e 

educação profissional12 – e que continua com aumento crescente por demanda de 

matrícula na referida modalidade.  

O tratamento da Educação de Jovens e Adultos através de Programas de 

governo distancia-se do proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN 9.394/96) que, dentre outros aspectos, determina a igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola, pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais.  

Mesmo o Brasil possuindo um aparato legal que garante o direito de acesso à 

educação, na prática as ações comprovam o impedimento da efetivação dessa 

especificidade da política no que se refere à oferta de uma educação que atenda às 

necessidades básicas dos sujeitos jovens e adultos. Essa constitui uma das batalhas 

                                                             
11

 Neste estudo discordamos da indicação legal que define a “idade própria” para acesso ao processo 
de escolarização. Compreendemos que a aprendizagem ocorre ao longo da vida, independente das 
faixas etárias impostas pelo sistema educacional brasileiro.  
12

 De acordo com o MEC, as principais ações de governo nos dois últimos mandatos (2004-2011) 
centraram-se nos Programas Por um Brasil Alfabetizado – PBA, em que  sua concepção reconhece a 
educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a 
educação. Mas, na condição de programa, não assegurou as condições materiais aos municípios 
para que ofertassem a continuidade da escolarização das pessoas ao longo da vida; o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM que tem por objetivo elevar a escolaridade de jovens 
com idade entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino 
fundamental, visando a conclusão desta etapa por meio da modalidade Educação de Jovens e 
Adultos integrada à qualificação profissional. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17429&Itemid=817>. 
Acessado em: 02. dez. 2012.  
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dos movimentos sociais e dos Fóruns de EJA em todo o país, que, desde 1999, vêm 

realizando os Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos – ENEJA com 

o intuito de contribuir na ampliação e melhoria da educação desse segmento no 

Brasil a partir do estabelecimento de políticas de cooperação articuladas entre 

esferas do governo e segmentos não governamentais.  

 

Dessa forma, a sociedade civil ganha um papel extraordinário na 
consolidação de direitos, particularmente os relacionados à EJA. A despeito 
do reconhecimento dessa realidade, constatam-se avanços significativos no 
campo das ordenações jurídicas, legislações, acordos, ampliação do acesso 
e o reconhecimento de novas práticas em que o sujeito ganha centralidade 
nos processos educacionais. Assim, a formulação e execução de novas 
políticas públicas acompanham um movimento da sociedade organizada, 
não como espaço de outorga do Estado, mas como movimento de 
resistência, levando à incorporação de direitos e, conseqüentemente, à 
perspectiva de inclusão de uma diversidade de sujeitos. Tal movimento 
ganha expressão, por meio da construção de uma agenda pela EJA, que 
vem sendo sustentada pela mobilização de amplos setores da sociedade 
organizada, congregando movimentos sociais e sindicais, organizações 
não-governamentais, entidades de pesquisa, universidades e setores 
técnicos. 
 
Este é, sem dúvida, o dilema do mundo contemporâneo, que mesmo em 
regimes produtores de exclusão, obrigatoriamente carece do fortalecimento 
de uma concepção de educação voltada para o regime de colaboração 
entre as esferas governamentais e não governamentais, em que, 
necessariamente, a sensação de agravamento da exclusão social demanda 
do Estado políticas públicas eficazes na área social, principalmente voltadas 
para os setores populacionais mais vulneráveis às transformações 
econômicas (PAIVA, 2007, p. 3). 

 

Nesse sentido, os modelos de gestão baseados no desenvolvimento de 

articulações mostram-se como um dos caminhos possíveis no sentido de agilizar as 

ações da área social. No que se refere ao financiamento da educação básica, faz-se 

necessário rememorar algumas medidas federais ocorridas a partir da década de 90, 

década da instituição da Educação de Jovens e Adultos como modalidade. Em 

1996, além da publicação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

surgiu o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério – FUNDEF, que era composto por recursos vinculados aos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, constitucionalmente obrigados a investir um percentual 

da arrecadação de impostos na educação. A distribuição dos recursos do FUNDEF 

entre as redes estaduais e municipais era baseada no número de matrículas do 

Ensino Fundamental, apuradas pelo Censo Escolar do ano anterior, gerando, assim, 

um valor por aluno em cada estado. Sendo esse valor inferior ao mínimo 
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estabelecido pela União, o Governo Federal garantia a complementação. No 

entanto, mesmo tendo funcionado por nove anos (entre 1998 e 2006), o fundo 

apresentou, como alguns dos pontos negativos, a prática do baixo valor mínimo por 

aluno, a pequena contribuição da União ao Fundo e a não cobertura da educação 

infantil, ensino médio e da educação de jovens e adultos, ou seja, os recursos do 

FUNDEF financiavam exclusivamente a manutenção de alunos matriculados no 

ensino fundamental.   

A aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, em 200713, 

apareceu como um mecanismo de reversão das condições apontadas nos estudos 

projetados com base na aplicação dos recursos do FUNDEF14, especialmente 

porque inclui na perspectiva do direito não apenas o ensino fundamental, mas toda a 

educação básica, a saber: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e a 

modalidade educação de jovens e adultos (nos níveis fundamental e médio), 

possibilitando, assim, a reserva de recursos para a expansão do direito 

constitucional desde a educação infantil até o ensino médio. Contudo foram feitos 

alguns diagnósticos estaduais sobre a Educação de Jovens e Adultos, mas os 

institutos de pesquisa ainda ignoram o tema. Não temos, por exemplo, dados sobre 

o impacto da FUNDEB na EJA (GADOTTI, 2009, p. 13). 

A Lei nº 10.17215, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE (Decênio 

2001-2010), no art. 2º, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar seus Planos Decenais 

correspondentes. Essa mesma Lei reitera e enfatiza o disposto na Constituição 

Federal no que se refere à erradicação do analfabetismo, a partir da mobilização de 

recursos humanos e financeiros para este fim, além de afirmar que os déficits do 

atendimento no ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos, num grande 

número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram terminar o 

ensino fundamental obrigatório. 

Indicadores apontam para a profunda desigualdade regional na oferta de 

oportunidades educacionais e a concentração da população analfabeta ou 

                                                             
13

 Lei Nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/index.php/fundeb-
legislacao>. Acessado em: 20 set. 2012. 
14

 Lei Nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/index.php/fundef-legislacao>. Acessado em: 20 set. 2012. 
15

 Lei 10.172/2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. 
Acessado em: 21 set. 2012.  
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insuficientemente escolarizada nos bolsões de pobreza existentes no País, sendo 

que cerca de 30% da população analfabeta (Tabela 1) com mais de 15 anos estão 

localizados no Nordeste.  

 

Tabela 1: Taxas de Analfabetismo das Pessoas de 15 anos de idade ou mais – Brasil e Regiões - 
1996

16
 

Brasil 14,7 % 

Região Norte urbana * 11,6 % 

Região Nordeste 28,7 % 

Região Sudeste 8,7 % 

Região Sul 8,9 % 

Região Centro-Oeste 11,6 % 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 1996. Rio de Janeiro. IBGE, v. 18, 1998. 

 

Presenciamos, ainda, a ausência de efetivas políticas públicas que combatam 

o analfabetismo como custo e o vejam como investimento. Segundo Gadotti (2009), 

muitas dessas políticas não levam em consideração que o analfabetismo tem um 

impacto não só individual, mas também social, impacta a vida das pessoas, a saúde, 

o trabalho, a participação cidadã, a perda de produtividade e o desenvolvimento do 

país.  

O direito à educação não deve ser limitado às crianças e jovens.  Esse direito 

deve ser garantido pelo Estado, assegurando prioridade e atenção aos grupos 

sociais mais vulneráveis, tanto na elaboração de estratégias apropriadas e 

adequadas para mudar as condições objetivas, como para a automudança 

consciente dos indivíduos (MÉSZÁROS, 2008).  

Além da oferta precária da alfabetização através de programas e não como 

política, o poder público continuou o incentivo ao acesso dos sujeitos à formação 

equivalente às oito séries do ensino fundamental, ampliando a precariedade da 

formação. Percebemos o aumento do acesso da população à escolarização, porém 

percebemos também que é ainda mais elevado o número de jovens e adultos que 

não consegue completar a escolaridade obrigatória na Região Nordeste (Tabela 2).  

 

                                                             
16

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm . Acessado em 
21/09/2012>. Acessado em: 21 set. 2012. 
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Tabela 2: Escolarização da População na Região Nordeste - 1996
17

 

Grupos de idades Classes de Anos de Estudo (%) 

Sem 
Instrução e 
menos de 1 
ano 

1 a 3 anos 4 anos 5 a 7 
anos 8 anos 8 a 11 

anos 
12 anos 
e mais Não determinados 

Total 13,61 21,55 16,84 18,32 8,25 14,68 5,88 0,87 

10 a 14 anos 10,11 42,99 18,66 26,37 0,85 0,07 0,00 0,96 

15 a 19 anos 5,36 16,29 12,75 32,15 12,46 19,20 0,76 1,03 

20 a 24 anos 5,75 14,37 13,05 22,73 10,80 25,70 6,81 0,79 

25 a 29 anos 7,03 14,86 14,80 19,87 11,18 23,10 8,44 0,71 

30 a 39 anos 9,10 16,61 17,59 15,39 10,29 19,87 10,08 1,08 

40 a 49 anos 15,46 20,61 19,85 11,20 8,72 13,51 10,-4 0,60 

50 a 59 anos 25,53 24,17 20,59 8,00 6,32 8,34 6,53 0,51 

60 anos ou mais 40,99 22,01 17,81 5,84 4,35 5,10 3,41 0,47 

Idade ignorada 22,81 20,08 11,14 11,36 5,27 8,50 3,02 17,83 

Fonte: IBGE. Contagem da População de 1996. 

 

Embora o analfabetismo esteja concentrado nas faixas etárias mais 

avançadas, as gerações antigas não podem ser consideradas como as únicas 

responsáveis pelas taxas atuais. O problema não se resume a uma questão 

demográfica, é de se esperar que a dinâmica demográfica seja insuficiente para 

promover a redução em níveis razoáveis nos próximos anos. Por isso, para acelerar 

a redução do analfabetismo, é necessário agir ativamente sobre o número de 

pessoas analfabetas existentes e sobre as futuras gerações – o problema da 

Educação de Jovens e Adultos não é um problema da modalidade (ausência de 

formação docente, elevados índices de evasão e conservação no campo e nos 

grandes centros urbanos) é uma questão mais ampla que, dentre outros fatores, 

continua produzindo demandas crescentes para a Educação de Jovens e Adultos.  

Faz-se necessário a todo instante o pensar crítico sobre o estado da arte da EJA no 

Brasil e em Salvador, para a compreensão dessa realidade, compreensão desse 

universo, com o fim de propor mudanças. Freire (2012) sugere que a mudança do 

mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação e o anúncio da sua 

superação.  

                                                             
17

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acessado em: 21 
set. 2012.  
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos 

propõem o início do processo educativo a partir da alfabetização e não somente este 

se findando em si mesmo (como propõem os inúmeros Programas de Alfabetização 

já implantados no Brasil). A proposta das Diretrizes sugere implicações diretas nos 

valores culturais, na organização das rotinas individuais, nas relações sociais, na 

participação política e na reorganização do mundo do trabalho. Porém considerar o 

mundo do trabalho não foi suficiente para superar a concepção reducionista do 

trabalho como gerador de emprego e renda e não como categoria essencial da 

existência humana, como o ato de agir sobre a natureza, transformando-a em 

função das suas necessidades (SAVIANNI, 2007). As Diretrizes propõem, ainda, a 

inserção da população no exercício pleno da cidadania, melhoria da sua qualidade 

de vida, de fruição do tempo livre e ampliação das suas oportunidades no mundo do 

trabalho.  

A fim de atender a uma clientela numerosa e heterogênea no que se refere 

aos interesses adquiridos nas práticas sociais, o documento orienta a diversificação 

dos programas e ofertas de organização curriculares, tendo como um dos principais 

eixos o incentivo à participação solidária de toda a comunidade, com o envolvimento 

das organizações da sociedade civil nas temáticas propostas. Compreendemos que 

essa iniciativa representa uma oportunidade de perceber o currículo não somente 

como uma seleção de conhecimentos e saberes, mas sim percebê-lo como uma 

possibilidade de recuperar e desenvolver as identidades ideologicamente reprimidas 

na escola pela sociedade do capital.  

A escola atua ideologicamente através do seu currículo, seja de uma forma 

mais direta, através de matérias mais suscetíveis ao transporte de crenças explícitas 

sobre o desejo das estruturas sociais existentes (hierarquização do saber), seja de 

uma forma mais indireta, através de disciplinas mais técnicas (em atendimento às 

demandas do mundo econômico e do mercado de trabalho).  Além disso, a ideologia 

atua de forma discriminatória, inclinando as pessoas das classes subordinadas à 

submissão e à obediência, enquanto as pessoas das classes dominantes aprendem 

a comandar, controlar e explorar (SILVA, 2010, p. 31).  

 Sob a perspectiva de incentivo à participação solidária, as Diretrizes sugerem 

também que formas coletivas de organização sejam tomadas como centros 

constitutivos das propostas educacionais para que o conhecimento escolar possa 
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consolidar de forma diferente a concepção de trabalho e educação, de forma a 

apontar no sentido de construção de alternativas ao desenvolvimento dos grupos.  

É nesse contexto, e com o estabelecimento da meta 10 do PNE, que objetiva 

o fortalecimento das secretarias estaduais e municipais de educação, para a 

promoção da educação de jovens e adultos, que a SECULT publicou a Lei nº 

7.791/2010, que institui o Plano Municipal de Educação – PME18 e se responsabiliza 

pela ampliação da oferta de cursos regulares da Educação de Jovens e Adultos nas 

modalidades presencial, semipresencial e a distância, buscando consolidar as 

parcerias já existentes para que a Educação de Jovens e Adultos atenda às 

exigências de escolarização ainda consubstanciada na preparação para o trabalho.  

 

 

1.1 REGULAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM 

SALVADOR 

  

 

A partir da publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos e do Plano Estadual de Educação, o Plano Municipal de 

Salvador adere às sugestões dos documentos anteriores e em uma das diretrizes 

incluídas afirma que  

 

A Educação de Jovens e Adultos se constitui numa modalidade da 
Educação Básica com estrutura, finalidades e funções específicas que deve 
ser pensada a partir de um modelo pedagógico próprio, com caráter de 
educação permanente, tendo como objetivo criar situações pedagógicas 
apropriadas para atender aos tempos, saberes, experiências e 
aprendizagens dos sujeitos jovens, adultos e idosos e à diversidade sócio-
cultural do Município de Salvador, espaço catalisador de diferentes etnias 
(PME, 2001-2010, p. 78)

19
. 

 

Também de defende a vinculação da educação com a cultura, com o trabalho 

e com as práticas sociais. 
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 Disponível em: <http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/documentos/plano_municipal2010-
2020.pdf>.  Acessado em: 14 out. 2012.  
19

 Disponível em: <http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/documentos/plano_municipal2010-
2020.pdf>. Acessado em: 03 jan. 2013.  



 
34 

 

No que se refere aos objetivos e metas estabelecidas no Plano, destacamos 

aquelas que apresentam relação direta com a implantação da EJA no município e a 

instituição da Economia Solidária como componente curricular, a saber:  

 

1. Firmar parcerias com as instituições de ensino superior para produção de 
material didático de pesquisa e avaliação dos processos educativos formais 
para EJA nos dois primeiros anos de vigência desse Plano

20
. 

9. Articular parcerias com o governo federal e instituições da sociedade civil 
organizada para implantação de programas de educação, economia 
solidária, trabalho, emprego e renda para a juventude e os trabalhadores 
(PME, 2010)

21
. 

 

Nos dois itens descritos, observamos a proposição de estabelecimento de 

parceria com instituições de ensino superior no intuito de articular o conhecimento 

tácito dos sujeitos jovens, adultos e idosos acumulados e desenvolvidos ao longo de 

suas existências, associando-os aos conhecimentos historicamente produzidos e 

sistematizados pela academia, através das distintas áreas do conhecimento. Essa 

possibilidade apresenta-se contrária à rígida proposta de organização sob a forma 

de “grades curriculares”, a partir de onde se percebe que   

 

Em estruturas fechadas, nem todo conhecimento tem lugar, nem todos os 
sujeitos e suas experiências e leituras de mundo têm vez em territórios tão 
cercados. Há grades que têm por função proteger o que guardam e há 
grades que têm por função não permitir a entrada em recintos fechados.  As 
grades curriculares têm cumprido essa dupla função: proteger os 
conhecimentos definidos como comuns, únicos, legítimos e não permitir a 
entrada de outros conhecimentos considerados ilegítimos, do senso comum 
(ARROYO, 2011, p.17).  

 

Uma proposta que se denomina dialética, que incorpore os conhecimentos 

historicamente construídos pelas e nas comunidades ainda representa uma barreira 

a ser transposta na atualidade, visto que não fomos formados para o ensino de todo 

o conhecimento, mas daqueles sistematizados, disciplinados e, sobretudo, 

cumulativos nos currículos existentes. Freire (2012) faz crítica ao currículo, 

sintetizando-o sob o conceito de “educação bancária”, essa conceituação expressa 

                                                             
20

 Foi oferecido, no âmbito da Faculdade de Educação da UFBA, em convênio com o Ministério da 
Educação e a Secretaria de Educação, Cultura e Lazer de Salvador (SECULT), Curso de 
Especialização em Educação de Jovens e Adultos, com duração de 12 meses e carga horária de 425 
horas. O curso foi iniciado em 26 de outubro/10 até fev/12, destinado a professores e coordenadores 
pedagógico da RME e militantes nesta área, com 120 matriculados. 
21

 Foi firmada parceria entre a SECULT, UNEB e UNITRABALHO para oferta de formação dos 
educadores que atuavam com Economia Solidária nas Unidades Escolares. A formação ocorreu no 
período de nov/2009 a mai/2010 (pós período de implantação), com uma carga horária total de 100 
horas. 
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uma visão epistemológica que concebe o conhecimento como sendo constituído de 

informações e de fatos a serem simplesmente transferidos de professor para aluno.  

O conhecimento se confunde com um ato de depósito bancário. Nessa concepção, o 

conhecimento é algo que existe fora e independente das pessoas envolvidas no ato 

pedagógico (SILVA, 2010). Identificamo-nos ainda profissionais desse 

conhecimento, dos conteúdos, de nossa disciplina que os currículos e seus 

ordenamentos e diretrizes sintetizam como o conhecimento legítimo (ARROYO, 

2011, p. 16).  Quando as “verdades” científicas das disciplinas, do currículo, não 

coincidem com as verdades do real social, vivido por nós ou pelos alunos, nossa 

prática diária entra em crise.   

Baseados no conceito freireano de educação problematizadora, cuja base 

está na compreensão diferenciada de “conhecer”, o autor afirma não existir uma 

separação entre o ato de conhecer e aquilo que se conhece, o conhecimento para 

ele é sempre intencionado, está sempre dirigido para alguma coisa, para alguém e 

todos os sujeitos estão ativamente envolvidos no ato de conhecimento.  O mundo, o 

objeto a ser conhecido não é simplesmente comunicado, educandos e educadores 

criam dialogicamente um conhecimento de mundo.  

Nesse sentido, a implantação da Economia Solidária como componente 

curricular sugere e exige dos sujeitos envolvidos uma mudança de postura diante da 

vida e da organização social. A pretensão é por mudança baseada no diálogo, na 

solidariedade e na autonomia. A Economia Solidária é uma estratégia de 

desenvolvimento que propõe a igualdade social e o direito à diferença, igualdade 

que pretende a eliminação da sociedade hierárquica, propondo a instituição de 

relações democráticas, onde as diferenças entre os indivíduos possam acontecer 

sem gerar desigualdades (KRUPPA, 2005, p. 27).   

A implantação da Economia Solidária como componente curricular no 

segundo segmento do SEJA, através da Resolução CME 11/2007, representou o 

início de uma grande possibilidade de discussão sobre trabalho, visto que esta 

categoria deve ser fundante na organização curricular da modalidade EJA, formada 

essencialmente por sujeitos trabalhadores com experiências educativas formais, não 

formais e informais (LIBÂNEO, 2002, p. 31). As duas últimas oriundas 

essencialmente dos movimentos sociais, aqui entendidos como ações sociais 

coletivas e de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da 



 
36 

 

população se organizar e expressar suas demandas e aprendizagens (GONH, 2010, 

p. 13). 

Falar em EJA é falar de sujeitos de direitos e subjetividades, falar do mundo 

do trabalho e, no que se refere aos processos pedagógicos, falar da necessidade de 

uma organização curricular multirreferencial para esses sujeitos, organização essa 

que contemple as demandas aqui descritas e todas as demandas inerentes à 

modalidade que, sobretudo, busca a construção de uma proposta descolonizadora, 

inserida em práticas socioculturais e produtivas diversas e orientada no sentido da 

construção da autonomia, da emancipação. Com isso queremos dizer que para 

compreender essa forma de sociabilidade, baseada no trabalho como fundamento 

do ser social, referenciamos Marx, mencionando a emancipação humana.  

Segundo Tonet (2005), desde o começo da história da humanidade variados 

foram os modos de produção da sobrevivência humana. Contudo nenhum deles 

permitiu ao homem ser totalmente livre, emancipado. Na comunidade primitiva, dado 

o baixo desenvolvimento das forças produtivas, o homem estava estreitamente 

sujeito à natureza. Nas demais formas, mesmo havendo aumento da independência 

em relação à natureza e uma complexificação cada vez maior do próprio homem, a 

divisão do trabalho tinha instaurado relações de sujeição entre os próprios homens. 

Assim, em nenhum desses modos de produção o homem era efetivamente livre. Em 

todos eles, salvo nas comunidades primitivas, as energias físicas e espirituais dos 

indivíduos foram desapropriadas de seus possuidores originais, privatizadas e 

transformadas em forças hostis e contrárias a eles.  

Como se pode ver, as forças sociais são postas em comum por uma decisão 

livre e consciente dos seus detentores. No sistema capitalista, em especial, a 

associação lhes é imposta por um poder estranho que não só lhes rouba o domínio, 

mas também a compreensão sobre as suas relações. Entretanto manteremos neste 

texto a emancipação como uma utopia a ser alcançada.  

Falar da Educação de Jovens e Adultos é reiterar o pensamento sobre os 

subalternizados na sociedade, frações empobrecidas da classe trabalhadora, 

incluindo aqui os negros, os indígenas, as mulheres, os homossexuais, os 

portadores de deficiência, que têm sua história marcada por situações adversas na 

produção da sua própria existência.  A reversão desse cenário aparece como mais 

uma utopia. Ventura (2011) sinaliza que, no que se refere à EJA, o sistema escolar 

brasileiro é constituído por  
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[...] ações paralelas ao sistema regular de ensino, circunscritas à persistente 
face da precariedade, provisoriedade e fragmentação. Tais características 
reiteram e elucidam a histórica incapacidade das políticas públicas para a 
EJA de atender à imensa quantidade de pessoas que permanecem, ainda 
hoje, destituídas de seu direito à educação (VENTURA, 2011, p. 58).  

 

Nesse cenário é fundamental também destacar o binômio individual/coletivo 

do trabalho com as práticas socioculturais como estratégias de aprendizagem, visto 

que os sujeitos a quem se destina esta modalidade de ensino estão inseridos num 

universo em que as situações diárias promovem e exigem aprendizagem constante, 

que são incorporadas à experiência de vida desses sujeitos e ao mesmo tempo 

repercutem na vida das comunidades nas quais esses sujeitos estão inseridos. Nas 

condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em 

reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do 

educador, igualmente sujeito do processo (FREIRE, 2011, p. 28). 

O desafio do conhecimento está em pensar a realidade dentro dela mesma, 

no seu devir, pensar os processos existenciais da vida, dentro desses processos, 

aprendendo com eles e neles. Nesse sentido, o desafio atual consiste na proposição 

de um currículo que contemple a diversidade numa dinâmica imbricada às relações 

com o saber. É fundamental a compreensão do currículo a partir ponto de vista 

epistemológico, a compreensão de que a construção do currículo é uma construção 

sócio-histórica, relacionada com o modo de produção econômico, com os interesses 

e ideologias existentes nas relações sociais vigentes, nas histórias de vida dos 

sujeitos e sua compreensão, relação e utilização dos conhecimentos produzidos 

pela humanidade (processo de aprendizagem).  

A partir de uma análise estrutural em relação ao currículo, Michel Young 

(apud SILVA, 2010) aponta que a questão central consiste em analisar quais os 

princípios de estratificação e integração que orientam a organização do currículo. 

Questiona o prestígio atribuído a determinadas disciplinas em detrimento de outras, 

a rígida separação entre as disciplinas em contraponto à integração de outras, 

existência de relações entre esses princípios de organização e princípios de poder. 

Segundo Silva (2010, p. 68), mexer nessa organização significa mexer com poder. É 

essa estreita relação entre organização curricular e poder que faz com que qualquer 

mudança curricular implique também nos princípios de poder.  

Em contraste a Young, Esland (apud Silva, 2010), a partir da fenomenologia, 

ataca a visão objetivista do conhecimento presente nas teorias tradicionais. Esland 
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(apud SILVA, 2010) concentra-se na forma como o conhecimento é construído na 

interação entre professor e alunos em sala de aula. Tal como acontece em outros 

locais, a realidade é constituída dos significados construídos na interação social.  

Mesmo valorizando a interação social como principal construtora do conhecimento, o 

autor centra seu ensaio no conhecimento dos professores, tentando compreender as 

perspectivas que os levam para a sala de aula e as que eles desenvolvem. Análises 

distintas, mas ainda presentes na organização dos currículos nesse início de século.  

Outra contribuição na área do currículo foi dada por Basil Berstein, que afirma 

ser o conhecimento formal realizado a partir de três mensagens: o currículo (define o 

que conta como conhecimento válido), a pedagogia (define como desenvolver esse 

conhecimento) e a avaliação (define o que conta como realização válida do 

conhecimento por quem é ensinado) (BERSTEIN apud SILVA, 2010, p. 71). A 

preocupação do autor está centrada nas relações estruturais entre os diferentes 

tipos de conhecimento que constituem o currículo, como ele está estruturalmente 

organizado, como os diferentes tipos de organização do currículo estão ligados a 

princípios diferentes de poder e controle.   

 

Nos seus primeiros ensaios, Berstein distinguia dois tipos fundamentais de 
organização estrutural do currículo: o currículo tipo coleção e o currículo 
integrado.  No currículo tipo coleção, as áreas e campos de conhecimento 
são mantidos fortemente isolados, separados.  Não há permeabilidade entre 
as diferentes áreas de conhecimento. No currículo integrado, por sua vez, 
as distinções entre as diferentes áreas de conhecimento são muito menos 
nítidas, muito menos marcadas. A organização do currículo obedece a um 
princípio abrangente ao qual se subordinam todas as áreas que o compõem 
(SILVA, 2010, p. 72).  

  

Importante destacar que a proposta de organização curricular brasileira nos 

obriga a uma prática maniqueísta, a um modelo formal, linear e fragmentário, 

modelo já percebido e negado por muitos educadores, porém difícil de superar.  

Para o currículo atual, tem valor o que é relativo à prática laboral, a um modo de ser 

formal, científico, ignorando e excluindo outras formas de conhecimento, sobretudo 

no que se refere aos conhecimentos relativos aos saberes produzidos ao longo da 

vida. O currículo é pensado e praticado como uma estrutura externa, independente 

daqueles que o vivenciam, mas que modela seus comportamentos, numa única 

direção (LIMA JÚNIOR, 2005, p. 87). 
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A diferença entre explicar e entender pode dar conta da diferença entre 
acumulação de conhecimentos e compreensão de mundo. Explicar é 
reproduzir o discurso midiático, entender é desalienar-se, é decifrar, antes 
de tudo, o mistério da mercadoria, é ir além do capital (MÉSZÁROS, 2008, 
p. 18). 

 

A inclusão da Economia Solidária como componente curricular inaugura outra 

concepção de currículo, visto que a publicação da Resolução 11/2007 sugere a 

apropriação de conhecimentos e práticas didático-pedagógicas que integrem 

educação e trabalho associados à geração de emprego e renda em diferentes 

contextos. O Projeto Político Pedagógico da SECULT (2010)22 explicita que a 

intenção da proposta é  

 

[...] promover processos de transformação efetiva na qualidade de vida das 
populações jovens e adultas, e compreendendo a importância de incorporar 
ao currículo a dimensão do mundo do trabalho, necessário se faz integrar 
os conhecimentos e as práticas da Economia Solidária ao currículo da EJA, 
considerando que constitui-se uma alternativa ao desemprego, à situação 
de precarização do trabalho que vem se consolidando no país nos últimos 
anos (SECULT, 2010, p. 3). 

 

Assim, como exigência da complexificação do ser social, a partir do trabalho, 

surgem inúmeras outras dimensões da atividade humana e da análise do trabalho, 

decorre a constatação de que o homem é um ser radicalmente histórico, tendo o 

próprio trabalho como fundamento, como um conjunto de dimensões que interagem 

entre si, tornando o ser social cada vez mais diversificado, multifacetado e ao 

mesmo tempo unitário (TONET, 2005). Diante do exposto, vale a ampliação da 

reflexão acerca do conceito de trabalho e a organização do trabalho pedagógico 

como prática social no próximo capítulo, retomando a compreensão de trabalho 

como o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades 

humanas.  

 

 

 

                                                             
22

 Esse Projeto refere-se à produção coletiva elaborada ao longo da formação de educadores em 
ECONOMIA SOLIDÁRIA. 
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2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: UMA PRÁTICA SOCIAL  

 

 

Reiteramos a nossa compreensão do trabalho como atividade cujo fim é a 

utilização das coisas naturais ou a modificação do meio ambiente para satisfação 

das necessidades humanas individuais e/ou coletivas, como categoria fundante na 

formação da sociedade: “[...] por meio do trabalho, os homens não apenas 

constroem materialmente a sociedade, mas também lançam as bases para que se 

construam como indivíduos” (TONET, 2008, p. 17).  

As últimas décadas foram marcadas por profundas transformações no mundo 

do trabalho, dentre elas destacamos o desemprego estrutural, a precarização das 

condições de trabalho (formal e informal), preocupante exploração da natureza pelo 

ser humano, além da cada vez maior valorização do capital a partir da produção de 

mercadorias. Antunes (1999, p. 16) afirma que a lógica do sistema produtor de 

mercadorias vem convertendo a concorrência e a busca da produtividade num 

processo destrutivo que tem gerado, dentre outros aspectos, aumento monumental 

do exército industrial de reserva, do número de desempregados. O autor afirma, 

ainda, que têm sido frequentes as tentativas de novas representações que buscam 

impor a crença na desmercantilização da vida societal e a realização da sociedade 

do tempo livre.  

 

Se é um grande equívoco imaginar o fim do trabalho na sociedade 
produtora de mercadorias, é entretanto imprescindível entender quais 
mutações e metamorfoses vêm ocorrendo no mundo contemporâneo, bem 
como quais são seus principais significados e suas mais importantes 
conseqüências. No que diz respeito ao mundo do trabalho, pode-se 
presenciar um conjunto de tendências que em, seus traços básicos, 
configuram um quadro crítico e que têm sido experimentadas em diversas 
partes do mundo onde vigora a lógica do capital (ANTUNES, 199, p. 16).  

 

É imprescindível destacar que os seres humanos são parte da natureza, 

devendo interagir com a mesma para satisfação de suas necessidades e 

manutenção da sua espécie.  Assim, partindo dessas determinações ontológicas, os 

indivíduos reproduzem sua existência a partir de mediações e interações com a 

natureza, trabalho através do qual se dá a autoprodução e a reprodução societal.  

Savianni (2007, p. 154) afirma que a essência do homem é o próprio trabalho, não 



 
41 

 

sendo essa essência uma dádiva divina ou natural. “O que o homem é, é-o pelo 

trabalho” (Ibid., p. 154).  

Sem a referida transformação da natureza pelo homem a reprodução social 

não seria possível. Com isso, não estamos afirmando que o mundo dos homens 

esteja submetido aos mesmos processos do mundo natural, a reprodução biológica 

é requisito inicial para a existência da sociedade, mas não suficiente, a vida social é 

determinada por outros fatores, dentre eles a luta de classes, os sentimentos 

humanos oriundos das relações sociais.  

 

Essa simultânea articulação e diferença do mundo dos homens com a 
natureza tem por fundamento o trabalho.  Por meio do trabalho, os homens 
não apenas constroem materialmente a sociedade, mas também lançam as 
bases para que se construam como indivíduos. A partir do trabalho, o ser 
humano se faz diferente da natureza, se faz um autêntico ser social, com 
leis de desenvolvimento histórico completamente distintas das leis que 
regem os processos naturais (LESSA; TONET, 2008, p. 17). 

 

Sob essa perspectiva, mais uma vez diferenciamos o trabalho humano 

daquele desenvolvido por outros animais, como as abelhas e formigas, que têm 

suas atividades realizadas a partir do código genético.  A transformação da natureza 

pelos seres humanos é sempre resultado de uma ação projetada na consciência 

antes de serem construídas na prática. Os homens transformam-se ao transformar a 

natureza, pois esse processo resulta no aprendizado de novos conhecimentos e 

desenvolvimento de novas habilidades, gerando, a cada transformação, novas 

necessidades e possibilidades para atendê-las. Essa articulada transformação da 

natureza e dos indivíduos permite a constante construção de novas situações 

históricas, de novas relações sociais, de novos conhecimentos e habilidades, num 

processo de acumulação constante. É esse processo de acumulação de novas 

situações e de novos conhecimentos – o que significa novas possibilidades de 

evolução – que faz com que o desenvolvimento do ser social seja ontologicamente 

(isto é, no plano do ser) distinto da natureza.  

Na história da sociedade capitalista a organização do trabalho pedagógico 

fora subordinada à lógica do capital e oferecida uma escola de elite para a classe 

dirigente e uma multiplicidade de escolas – no geral desqualificadas e despolitizadas 

– para a classe trabalhadora. Nesse contexto, percebe-se o afastamento do 
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processo educativo do trabalho23 e a aproximação desse com o modo de produção 

vigente, em que, segundo Frigotto (2001), o processo educativo, escolar ou não, é 

reduzido à função de produzir um conjunto de habilidades intelectuais, 

desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de um determinado volume 

de conhecimentos que funcionam como geradores de capacidade de trabalho e, 

consequentemente, de produção.  

Se pensarmos o trabalho enquanto relação social fundamental, manifestação 

da vida, atividade do homem na apropriação e transformação do mundo, 

entenderemos o trabalho como princípio educativo.   

 

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva 
natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um 
produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele 
forma-se homem.  Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele 
necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria 
existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a 
formação do homem, isto é, um processo educativo

24
. A origem da 

educação coincide, então, com a origem do homem mesmo (SAVIANNI, 
2007, p. 154). 

 

As relações sociais estabelecidas em diferentes espaços formativos e de 

labor constituem-se como os principais espaços educativos e a relação entre 

trabalho e educação como uma relação de identidade. Porém essa relação na 

modernidade é constituída por um arcabouço reducionista e empobrecedor 

(educação para o trabalho), onde há uma perda coletiva da consciência das 

possibilidades educativas para existência do ser humano em detrimento de processo 

massivo de desumanização para o aumento da produção (cultura capitalista).   

 

A concepção burguesa de trabalho vai se construindo, historicamente, 
mediante um processo que o reduz a uma coisa, a um objeto, a uma 
mercadoria que aparece como trabalho abstrato em geral, força de trabalho.  
Essa interiorização vai estruturando uma percepção ou representação de 
trabalho que se iguala à ocupação, emprego, função, tarefa, dentro de um 
mercado (de trabalho).  Dessa forma, perde-se a compreensão, de um lado, 
de que o trabalho é uma relação social e que esta relação, na sociedade 
capitalista, é uma relação de força, de poder, de violência; e, de outro, de 
que o trabalho é a relação social fundamental que define o modo humano 
de existência, e que, enquanto tal, não se reduz à atividade de produção 
material para responder à reprodução físico-biológica (mundo da 

                                                             
23

 Elemento histórico que define as relações sociais de produção da existência e que perpassa e 
articula a prática escolar e as práticas superestruturais, no seu conjunto, com a prática social 
fundamental. Trabalho não enquanto categoria  geral, abstrata, mas enquanto produção concreta da 
existência do homem em circunstâncias históricas dadas (FRIGOTTO, 2011, p. 185). 
24

 Grifos nossos. 
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necessidade), mas envolve as dimensões sociais, estéticas, culturais, 
artísticas de lazer, etc (mundo da liberdade) (GOMES, 1995, p. 14).  

  

Na medida em que os sujeitos aprendem a ser “humanos”, a partir da 

aprendizagem dos meios de produção para assegurar as condições materiais 

objetivas para sua existência, na medida em que os sujeitos se percebem autores 

dos seus instrumentos e da sua produção, o ser humano humaniza-se, a partir dos 

seus processos educativos. É preciso, no entanto, compreender as influências que 

os processos produtivos exercem sobre a organização escolar, bem como a 

complexidade inerente à educação das classes trabalhadoras.  

 

A partir do escravismo antigo passaremos a ter duas modalidades distintas 
e separadas de educação: uma para a classe proprietária, identificada como 
a educação dos homens livres, e outra para a classe não proprietária, 
identificada como a educação dos escravos e serviçais. A primeira, centrada 
nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de 
caráter lúdico ou militar. E a segunda, assimilada ao próprio processo de 
trabalho. A primeira modalidade de educação deu origem à escola. A 
palavra escola deriva do grego e significa, etimologicamente, o lugar do 
ócio, tempo livre. Era, pois, o lugar para onde iam os que dispunham de 
tempo livre. Desenvolveu-se, a partir daí, uma forma específica de 
educação, em contraposição àquela inerente ao processo produtivo. Pela 
sua especificidade, essa nova forma de educação passou a ser identificada 
com a educação propriamente dita, perpetrando-se a separação entre 
educação e trabalho (SAVIANNI, 2007, p. 155).  

 

Na perspectiva da constituição/fortificação da sociedade de classes e 

contextualização com a educação atual, evidenciamos a separação entre educação 

e trabalho, ao tempo que continuamos a ter uma educação instrumental para 

negros, mulheres e adultos pouco escolarizados, que se realiza concomitantemente 

ao próprio processo de trabalho, e, de outro lado, continuamos a ter uma educação 

de tipo escolar destinada à educação para o trabalho intelectual (para homens, 

brancos e que se encontram no processo cronológico de aprendizagem socialmente 

aceito), educação essa muito distante da necessidade de constituição de uma ação 

de superação dessa história, marcada por desigualdades e que clama pelo 

compromisso de formar o trabalhador como pessoa capaz de pensar, estudar, dirigir 

ou controlar quem dirige.  

A sociedade burguesa organizou os homens em dois grandes blocos: os que 

desempenhavam ações manuais e que deveriam receber uma educação prática 

para a execução de tarefas; e os intelectuais, que requeriam aprofundamento teórico 
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para formação das elites e representantes da classe dirigente – é nessa lógica que 

ainda hoje se perpetuam as diferentes mediações pedagógicas que promovem nas 

instituições educativas padrões de organização que reproduzem a formação para a 

conformação da força de trabalho, com especialização em um único tipo de trabalho, 

via de regra, pouco qualificado.  

Na lógica vigente e dominante do trabalho como relação de força poder, 

desde o final do século XX vivenciamos a demanda pela elevação da escolaridade 

no sentido de assegurar a empregabilidade, desenvolver atitudes empreendedoras, 

comportamento flexível, polivalente, competente. Os sistemas educacionais 

passaram a ser regidos pela lógica produtiva hegemônica, convocados a formar um 

novo tipo de trabalhador, desta vez não especializado, polivalente, plurifuncional, 

sem nenhum controle do processo produtivo, frágil e solitário quanto aos seus 

direitos e condições de trabalho, com maior racionalidade dos seus processos, 

porém sem nenhum encantamento pelo mesmo, sem vislumbrar a utopia25 na sua 

própria condição de existência.  

A educação não necessariamente é um fator de emancipação, “assim como o 

desenvolvimento científico não conduz necessariamente à emancipação, por se 

encontrar vinculado a uma determinada formação social, também acontece com o 

desenvolvimento no plano educacional” (ADORNO, 2006, p. 15). A indústria cultural 

e educacional reflete diariamente a irracionalidade objetiva da sociedade capitalista, 

como racionalidade da manipulação das massas e a apropriação do trabalho social. 

Os bens culturais que alimentam as massas tornam hegemônico o momento de 

formação, enquadrando-se numa sociedade adaptada/formatada, e rompem da 

memória o que seria autonomia. Assim, os sujeitos perdem a capacidade de se 

relacionar com o outro, com algo efetivamente exterior, permanecendo apenas a 

capacidade de se referir à representação que eles próprios fazem isolados do seu 

contexto social.   

Faz-se necessária, então, exaustiva e urgente discussão da organização do 

trabalho pedagógico como prática social, com destaque para as relações que 

estabelece com o modo de produção econômica, com a luta de poder, com a história 

de vida dos sujeitos, sua classe social, discussão da educação na perspectiva da 

                                                             
25

 A utopia iluminista é apontada não como ingênua, mas como uma possibilidade de algo que ainda 
não pode se desdobrar, não pode se concretizar, mas que suas grandes linhas podem ser prescritas.   
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luta emancipatória, restabelecendo os vínculos – tão esquecidos – entre educação e 

trabalho.   

 

No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria.  Daí a crise 
do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e 
pelo esmagamento dos cortes de recursos do orçamento público. Talvez 
nada exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo em que 
“tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem preço”, do que a mercantilização 
da educação. Uma sociedade que impede a emancipação só pode 
transformar os espaços educacionais em shoppings centers, funcionais à 
sua lógica do consumo e do lucro (MÉSZÁROS, 2008, p. 16). 

 

O autor nos obriga a refletir acerca da relação direta entre educação e 

desenvolvimento econômico. Relação essa que associa os processos educativos e 

de organização pedagógica às redes e políticas de financiamento nacionais 

vinculadas aos mecanismos internacionais que, no geral, ditam e definem os 

processos de aprendizagem em cada sistema educacional por elas financiado, além 

de termos constatado que a política educacional contemporânea prioriza a formação 

de sujeitos “competentes”, capazes de atuar de maneira eficaz no mercado de 

trabalho. Ramos (2001) afirma que cada indivíduo terá de adquirir um pacote de 

competências desejadas pelos homens de negócio do mercado empresarial, 

permanentemente renováveis, cuja certificação lhe promete empregabilidade.   

A escola tornou-se subordinada ao desenvolvimento econômico, funcional ao 

sistema capitalista, visto que está a serviço da classe dominante, qualificando a 

cada dia a força de trabalho para produzir mais-valia. Os sujeitos são submersos em 

um verdadeiro manancial de “competências e habilidades” a serem desenvolvidas 

em um período determinado (tempo letivo/tempo pedagógico), em que a política em 

questão inculca, nesses mesmos sujeitos, que a sua não inserção no mercado de 

trabalho (finalidade principal da educação capitalista), consiste em uma deficiência 

pessoal26, visto que a escola oferece todos os elementos exigidos por esse 

mercado. Em outras palavras,  

 

                                                             
26

 Vemos aqui uma releitura e aplicação da teoria do capital humano. Esta “postulava explicar, ao 
mesmo tempo as desigualdades de desenvolvimento entre as nações e as desigualdades individuais. 
Para essa teoria a vergonhosa e crescente desigualdade que o capitalismo monopolista explicitava e 
se tornava cada vez mais difícil de esconder, devia-se, fundamentalmente, ao fraco investimento em 
educação, esta tida como o gérmem gerador do capital humano ou maior e melhor capacidade de 
trabalho e de produtividade. A fórmula seria simples: maior investimento social ou individual em 
educação significaria maior produtividade e, conseqüentemente, maior crescimento econômico e 
desenvolvimento em termos globais e ascensão social do ponto de vista individual” (FRIGOTTO, 
2001, p. 7).  
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O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um 
conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas 
atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos que 
funcionam como geradores de capacidade de trabalho e, 
conseqüentemente, de produção. De acordo com a especificidade e 
complexidade da ocupação, a natureza e o volume dessas habilidades 
deverão variar (FRIGOTTO, 2001, p. 40).  

 

Vemos, então, uma retirada da condição originária do homem enquanto 

produtor de sua própria existência, do seu poder de, através do trabalho, apropriar-

se, relacionar-se e aprender com as relações que estabelece com a natureza e 

outros homens – eliminação das condições de existência do homem27.  

A educação atual é reduzida ao domínio de competências28, na qual a 

“improdutividade da escola” (FRIGOTTO, 2001) parece constituir, dentro desse 

processo, uma mediação necessária e produtiva para as relações capitalistas de 

produção. Falar em organização do trabalho pedagógico é falar em currículo. Arroyo 

(2011) afirma que esse campo do conhecimento sempre foi tenso, dinâmico, aberto 

à dúvida, à revisão e superação de concepções e teorias contestadas por novos 

conhecimentos. Os currículos escolares mantêm conhecimentos superados e 

resistem à incorporação de indagações e conhecimentos vivos, que vêm da 

dinâmica social e da própria dinâmica do conhecimento.  

Em que momento da prática educativa discutimos a organização da prática 

pedagógica (o currículo)?  Onde está a dificuldade para compreendê-la e defini-la 

como prática social? Que contradições batem à porta das classes dos(as) 

educadores(as)  que diariamente veem-se submersos em planos, objetivos, metas, 

conteúdos, que, muitas vezes, não fazem sentido nem para si  mesmos?  

 

Seria um erro considerar que as contradições enfrentadas pela professora, 
no cotidiano, são um simples reflexo das contradições sociais. A situação é 
mais complexa. Existem tensões inerentes ao próprio ato de educar e 
ensinar. Quando são mal geridas, essas tensões viram contradições, 
sofridas pelos docentes e pelos alunos. Os modos como se gerem as 
tensões e as formas que tomam as contradições dependem da prática da 
professora e, também, da organização da escola [...]. Portanto, as 

                                                             
27

 O modo de produção da existência engloba as relações sociais de produção que os homens 
estabelecem, mediatizados ou não pela técnica, para produzirem produtos úteis para seu sustento e 
reprodução; as leis de acesso, apropriação dos bens produzidos; as ideias, as instituições, ideologias 
que buscam legitimar o modo de os homens se relacionarem na produção da sua existência 
(FRIGOTTO, 2001, p. 74). 
28

 Ferreti (1997, p. 258) considera que a noção de competência “representa a atualização do conceito 
de qualificação, segundo as perspectivas do capital, tendo em vista adequá-lo às novas formas pelas 
quais este se organiza para obter maior e mais rápida valorização. Frigotto (1995) conclui que elas se 
configuram como um rejuvenescimento da teoria do capital (apud RAMOS, 2001, p. 40). 
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contradições são ao mesmo tempo, estruturais, isto é, ligadas à própria 
atividade docente, e sócio-históricas, uma vez que são moldadas pelas 
condições sociais do ensino em certa época (CHARLOT, 2008, p. 47).  

 

O desafio contemporâneo do conhecimento está em pensar a realidade 

dentro dela mesma, no seu devir, pensar os processos existenciais da vida dentro 

desses processos, aprendendo com eles e neles. É fundamental a compreensão da 

prática pedagógica (o currículo) a partir do ponto de vista epistemológico, a 

compreensão de que a sua construção é uma construção sócio-histórica relacionada 

com o modo de produção econômico, com os interesses e ideologias existentes nas 

relações sociais vigentes, nas histórias de vida dos sujeitos (educandos e 

educadores) e sua compreensão, relação e utilização dos conhecimentos 

produzidos pela humanidade (processo de aprendizagem).   

O modelo hegemônico, difundido e imposto pela sociedade capitalista, nos 

impõe diariamente uma organização pedagógica que atenda às demandas do 

capital: trabalhadores treinados e mercado de trabalho alimentado. Para o currículo 

atual tem valor o que é relativo à prática laboral, a um modo de ser formal, científico, 

ignorando e excluindo outras formas de conhecimento, sobretudo no que se refere 

aos conhecimentos relativos aos saberes produzidos ao longo da vida. O currículo é 

pensado e praticado como uma estrutura externa, independente daqueles que o 

vivenciam, mas que modela seus comportamentos, numa única direção (LIMA 

JÚNIOR, 2005).  

Cumpre destacar a necessidade de um pensar educativo de forma a 

assegurar a construção de um trabalho pedagógico com perspectiva emancipatória, 

de formação do homem para a vida e não apenas condicionamento do homem para 

atuação no mercado de trabalho (GOHN, 2009, p. 19). 

Em uma breve análise da legislação maior que orienta o sistema educacional 

brasileiro, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, 

percebemos a fragilidade com que a mesma trata a educação, os equívocos 

conceituais no que se refere à categoria trabalho e, por fim, a inexistência de relação 

entre essas categorias, desconsiderando o caráter educativo do trabalho.  

No Titulo I da referida legislação há uma breve sinalização da existência de 

processos formativos no trabalho e a determinação da vinculação da prática escolar 

ao mundo do trabalho. Contraditoriamente, neste mesmo título a Lei reduz a sua 

atuação predominantemente por meio de ensino e em instituições próprias – 
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evidenciando-se aqui o não reconhecimento da formação oferecida em espaços não 

formais e informais de educação e, em seguida, uma determinação da formação do 

educando para qualificação direcionada ao mercado de trabalho.  

A preparação para o trabalho e para o exercício de profissões técnicas, bem 

como a compreensão dos processos produtivos, denota o caráter mercadológico 

impresso na legislação no que se refere à categoria trabalho, destacando a 

manutenção de características modernas (melhoria da produtividade e elevação dos 

lucros dos capitalistas).  Arroyo (2011, p. 84) nos chama atenção no sentido de que 

todo o trabalho humano é visto como insignificante para os ordenamentos 

curriculares.  O trabalho, os trabalhadores, suas organizações, suas lutas por seus 

direitos e os saberes produzidos, os valores vividos, as culturas enraizadas no 

trabalho não têm merecido reconhecimento político nem pedagógico. A educação é 

redefinida como uma mercadoria cuja produção deve atender às especificações da 

empresa capitalista e as políticas públicas são pensadas e implantadas sob essa 

perspectiva.  

Silva (1999, p. 76) nos afirma que a partir da análise crítica o trabalho 

capitalista é alienado, fragmentado, parcelado e que a educação capitalista, de 

forma correspondente, espelha essas características a partir das inúmeras políticas 

públicas. Ainda sob a perspectiva da crítica, à educação caberia formação de 

trabalhadores com no mínimo uma visão abrangente e crítica sobre a organização 

capitalista do trabalho, da sociedade e, por conseguinte, da sua própria formação.   

Iniciar uma discussão sobre política pública nos exige uma reflexão acerca 

dos conceitos que compõem a expressão: política e público. Em princípio, façamos 

uma reflexão sobre público, a priori entendido por aquilo que é manifesto, aberto ao 

público, feito diante de espectadores; em seguida, como o aumento da intervenção 

estatal na regulação coativa dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos 

infraestruturais (BOBBIO, 1987, p. 25). Percebemos que a intervenção estatal é a 

conceituação mais comumente identificada como público, além da clássica 

dicotômica de associação do mesmo ao não privado.  

Como forma de compreensão da expressão, nos cabe também buscar a 

etimologia de cada palavra separadamente: de origem grega, politikó, Política 

exprime a condição de participação da pessoa que é livre nas decisões sobre os 

rumos da cidade, a pólis. Já a palavra pública é de origem latina, publica, e significa 

povo, do povo.  
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A expressão políticas públicas pode ser entendida como uma área do 

conhecimento, como objeto dessas políticas ou mesmo como a própria ação do 

governo, ou Estado, que se organiza em planos, programas e ações. A partir dessa 

consideração, afastemo-nos da leitura ingênua e nos aproximemos de uma leitura 

metódica e com rigor das políticas educacionais. Azevedo (2004, p. 17) afirma que  

 

[...] a política educacional é estudada segundo as categorias analíticas 
próprias à tradição de pensamento neoliberal, a sua dimensão como política 
pública – de total responsabilidade do Estado –, é sempre posta em xeque.  
Nesse contexto, os problemas que se identificam como causadores da crise 
dos sistemas educacionais na atualidade são vistos como integrantes da 
própria crise que perpassa a forma de regulação assumida pelo Estado no 
século XX.  No extremo, concebe-se que a política educacional, tal como 
outras políticas sociais, será bem-sucedida, na medida em que tenha por 
orientação principal os ditames e as leis que regem os mercados.  

 

Em geral, as referidas políticas induzem à seleção de conteúdos sempre 

regidos por uma concepção positivista da ciência, fundamentada na lógica formal, 

em que cada objeto do conhecimento origina uma especialidade que desenvolve sua 

própria epistemologia e se autonomiza das demais especialidades, das relações 

sociais e produtivas – em outras palavras, desvinculada, dissociada de qualquer 

saber que não seja financeiro.  

É extremamente necessário atentarmos para os interesses ideológicos que se 

ocultam por trás dos textos oficiais e sua apologia à necessidade de adesão ao 

movimento de formação de uma sociedade global baseada na organização do 

mercado financeiro, em que, segundo Silva (2003, p. 57), o capital é liberado à 

globalização com a desregulamentação do mercado financeiro, em decorrência da 

implementação das políticas neoliberais, dentre elas as políticas educacionais.   

Em relação à organização da sociedade por classes, Ianni (1996 apud SILVA, 

2003, p. 57) afirma que o neoliberalismo articula prática e ideologicamente os 

interesses de grupos, classes e blocos de poder organizados em âmbito mundial, 

através de estruturas mundiais de poder que contam com a colaboração ativa dos 

governos dos países dominantes do sistema capitalista mundial, sendo o Banco 

Mundial, o BIRD e a OMC os principais guardiões desses ideais e práticas, de forma 

geral denominados de globalização. 

O fenômeno da globalização consiste, segundo Gadelha (1997 apud SILVA, 

2003, p. 58), numa nova roupagem dos velhos processos estruturais do capitalismo, 
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a partir da necessidade de ampliação das fronteiras geográficas desse sistema. De 

acordo com o autor, esse movimento expansionista do capitalismo fora evidenciado 

no último século pelo surgimento das novas tecnologias e as transformações 

possibilitadas pelas mesmas, em ritmo cada vez mais acelerado, a partir dos anos 

de 1950. Tais transformações e exigências precisam ser pensadas e analisadas 

quando discutimos as políticas públicas educacionais. 

 

A compreensão dos limites da prática educativa demanda indiscutivelmente 
a claridade política dos educadores com relação ao seu projeto.  Demanda 
que o educador assuma a politicidade de sua prática. Não basta dizer que 
a educação é um ato político assim como não basta dizer que o ato político 
é também educativo. É preciso assumir realmente a politicidade da 
educação. Não posso pensar-me progressista se entendo o espaço da 
escola como algo meio neutro, com pouco ou quase nada a ver com luta de 
classes, em que os alunos são vistos apenas como aprendizes de certos 
objetos de conhecimento aos quais empresto um poder mágico. Não posso 
reconhecer os limites da prática educativo-política em que me envolvo se 
não sei, se não estou claro em face de, a favor de quem pratico. O a favor 
de quem pratico me situa num certo ângulo, que é de classe, em que diviso 
o contra quem pratico e, necessariamente, o porquê pratico, isto é, o 
próprio sonho, o tipo de sociedade de cuja invenção gostaria de participar 
(FREIRE, 2001, p. 46). 

 

Difícil pensar educação sem pensar no espaço das políticas públicas que a 

engendram, que dão materialidade às práticas. Deste modo, é necessário refletir 

sobre algumas particularidades do contexto da política educacional brasileira sob a 

perspectiva de algumas vertentes distintas. Azevedo (2004) destaca que uma 

dimensão indispensável na análise de políticas públicas é que as mesmas são 

definidas, implementadas, reformuladas ou desativadas com base na memória da 

sociedade ou do Estado, assim, são construções informadas pelos valores, 

símbolos, normas que integram o universo simbólico de uma realidade.     

Draibe (1988 apud Azevedo, 2004, p. 07) apresenta política pública como 

elemento estrutural das economias de mercado, representando tipos de regulação 

que cada sociedade colocou em prática a partir de um determinado estágio do seu 

desenvolvimento, configurando, assim, os modos de articulação entre o Estado e a 

sociedade. A partir dessa perspectiva, reiteramos a premissa de Freire (2001) com a 

necessidade da claridade política indiscutível dos educadores com relação ao 

projeto de educação em que atuam, bem como a necessidade de que o educador 

assuma a politicidade de sua prática. Em outras palavras, vemos como incoerência 
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de uma prática educativa que se pretende progressista, mas que se realiza dentro 

de modelos rígidos e verticais.  

Tomando-se como pressuposto que a produção capitalista é produção e 

reprodução das relações capitalistas de produção, é imperativo buscar no sistema 

produtivo a compreensão de como o capital educa o trabalhador.  

 

As condições reais da vida cotidiana foram plenamente dominadas pelo 
ethos capitalista, sujeitando os indivíduos – como uma questão de 
determinação estruturalmente assegurada – ao imperativo de ajustar suas 
aspirações de maneira conforme, ainda que não pudessem fugir à áspera 
situação da escravidão assalariada. Assim, o “capitalismo avançado” pode 
seguramente ordenar seus negócios de modo a limitar o período de 
educação institucionalizada em uns poucos anos economicamente 
convenientes da vida dos indivíduos e mesmo fazê-lo de maneira 
discriminadora/elitista (MÉSZAROS, 2008, p. 80). 

 

Azevedo (2004) afirma, ainda, que, segundo a economia política clássica, a 

concepção da “democracia utilitarista” postula “neutralidade” do Estado.  De acordo 

com esta teoria, cabe ao Estado o papel de guardião dos interesses públicos.  Sua 

função é tão somente responder pelo provimento de alguns bens essenciais, a 

exemplo da educação, e ainda assegura que “como ponto de partida, deve-se ter 

presente que o neoliberalismo questiona e põe em xeque o próprio modo de 

organização social e política gestado com o aprofundamento da intervenção estatal” 

(2004, p. 11).   

 

Cada indivíduo terá de agora em diante, então, de adquirir um banco ou 
pacote de competências desejadas pelos homens de negócio no mercado 
empresarial, permanentemente renováveis, cuja certificação lhe promete 
empregabilidade. Da certificação por competências transita-se para o 
contrato por competências, reduzindo o contrato de trabalho a um contrato 
civil como qualquer outro (RAMOS, 2001, p. 16). 

 

Além disso, a linguagem educacional traduz o processo acima descrito em 

categorias de formação para competitividade, qualificação e formação flexível, 

categorias que compõem o conceito de sociedade do conhecimento, para o conceito 

de capital humano (FRIGOTTO 1994 apud SILVA, 2003, p. 71). 

Assim como o mercado de trabalho, as políticas públicas em educação vêm 

assegurando currículos que priorizam o desenvolvimento de habilidades requeridas 

por este “mercado”, desprivilegiando a formação do homem como sujeito ativo de 
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sua formação e produção. Frigotto (2001)29 afirma que a subordinação da educação 

ao desenvolvimento econômico significava torná-la funcional ao sistema capitalista, 

isto é, colocá-la a serviço dos interesses da classe dominante, uma vez que, 

qualificando a força de trabalho, o processo educativo concorria para o incremento 

da produção da mais-valia, reforçando, em consequência, as relações de 

exploração. 

 

O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um 
conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas 
atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos que 
funcionam como geradores de capacidade de trabalho e, 
conseqüentemente, de produção. De acordo com a especificidade e 
complexidade da ocupação, a natureza e o volume dessas habilidades 
deverão variar (FRIGOTTO, 2001, p. 40). 

 

Para melhor compreendermos o atual contexto da educação, são necessários 

alguns esclarecimentos acerca do neoliberalismo e suas manifestações na 

educação brasileira. Segundo Bobbio (1988 apud SILVA, 2003, p. 65), o 

neoliberalismo caracteriza-se por uma defesa intransigente da liberdade econômica.  

Mészáros (1997 apud SILVA, 2003, p. 66) afirma que se trata de uma mitologia 

criada pela direita radical, que apresenta o mercado como um mecanismo racional e 

objetivo, baseado nos princípios de liberdade e igualdade econômica, inclusive entre 

proprietários e trabalhadores, em que todos tendem a beneficiar-se da 

competitividade.   

Analisando o contexto aqui referido de transformações sociais, econômicas e 

políticas, vemos que a educação passa a exercer funções com novo direcionamento, 

a partir das modificações constituídas na tentativa de adaptá-la às necessidades dos 

novos tempos, impostas pelo neoliberalismo – velhos conceitos, com novas 

roupagens.   

A Economia Solidária aparece no contexto educacional, com a proposta de 

promover processos de transformação efetiva na vida de populações jovens e 

adultas, incorporando práticas à dimensão do mundo do trabalho, considerando-se 

como uma alternativa ao desemprego, à situação de precarização dos postos de 

trabalho. 

                                                             
29

 Mesmo sendo uma publicação de 2001, o autor discute, dentre outros aspectos, como a visão 
burguesa reduz a pratica educacional a um “fator de produção” a partir da representação da teoria do 
capital humano, o que torna a discussão bastante atual.   
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3 ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO COMPONENTE CURRICULAR: 

DETERMINANTES E PERSPECTIVAS 

 

 

O documento final produzido no Eixo Temático I, na 1ª Conferência Nacional 

de Economia Solidária (2006), inicia caracterizando a Economia Solidária 

 

[...] por concepções e práticas fundadas em relações de colaboração 
solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano na sua 
integralidade ética e lúdica e como sujeito e finalidade da atividade 
econômica, ambientalmente sustentável e socialmente justa, ao invés da 
acumulação privada do capital. Esta prática de produção, comercialização, 
finanças e consumo privilegia a autogestão, a cooperação, o 
desenvolvimento comunitário e humano, a satisfação das necessidades 
humanas, a justiça social, a igualdade de gênero, raça, etnia, acesso 
igualitário à informação, ao conhecimento e à segurança alimentar, 
preservação dos recursos naturais pelo manejo sustentável e 
responsabilidade com as gerações, presente e futura, construindo uma nova 
forma de inclusão social com a participação de todos (I Conferência 
Nacional de Economia Solidária, 2006). 

 

Essa caracterização engloba as ideias gerais de diferentes teóricos das 

ciências sociais que discutem a Economia Solidária. Leituras distintas nos levam a 

perceber a Economia Solidária como um movimento oposto ao capitalismo, 

movimento esse que propõe nova organização da produção, distribuição e do 

consumo com base na igualdade de direitos e responsabilidades de todos os 

participantes dos empreendimentos. Uma das premissas para que a base proposta 

seja efetivada é a propriedade coletiva dos meios de produção, em que os bens e 

serviços produzidos devem ser de controle de todos. Essa perspectiva de controle 

coletivo dos meios e bens produzidos vem exigindo uma educação que proponha 

uma mudança cultural no sentido de exercitar a autogestão e a cooperação.  

A Economia Solidária tornou-se uma realidade no cenário nacional a partir da 

disseminação de seus princípios, de solidariedade e de participação, que buscam 

um mercado mais humano e menos utilitarista. Diversos movimentos foram 

realizados por diferentes instâncias da sociedade em prol dessa outra economia, 

tendo como grande marco no país a criação, em 2003, da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária – SENAES. Anterior à criação da SENAES, é importante 

mencionar o papel definitivo do I Fórum Social Mundial – FSM na manifestação de 

interesses e da necessidade de articular a participação nacional e internacional. Na 
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ocasião, foi possível a constituição do Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia 

Solidária (GT-Brasileiro), composto pelas seguintes entidades e redes: Rede 

Brasileira de Sócio-Economia Solidária (RBSES); Instituto Políticas Alternativas para 

o Cone Sul (PACS); Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional 

(FASE); Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas em Autogestão 

(ANTEAG); Instituto Brasileiro de Análises Sócio-Econômicas (IBASE); Cáritas 

Brasileira; Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST/CONCRAB); Rede 

Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (Rede 

ITCPs); Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS/CUT); Fundação 

Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho – UNITRABALHO; 

Associação Brasileira de Instituições de Micro-Crédito (ABICRED); e alguns gestores 

públicos que futuramente constituíram a Rede de Gestores de Políticas Públicas de 

Economia Solidária30. 

O GT-Brasileiro favoreceu a construção da identidade da denominada 

“Economia Solidária”, é a partir deste grupo que se propõe a constituição de um 

fórum em dimensão nacional. No final de 2002, durante a I Plenária Brasileira de 

Economia Solidária, o GT-Brasileiro elaborou, aprovou e encaminhou ao governo do 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Carta intitulada “Economia Solidária 

como Estratégia Política de Desenvolvimento”. Aquele documento de interlocução 

com o governo apresentava as diretrizes gerais da Economia Solidária e reivindicava 

a criação da SENAES. A II Plenária, realizada durante o FSM em janeiro de 2003, 

em Porto Alegre, foi aberta pelo GT-Brasileiro e presidida por Paul Singer. A 

Plenária definiu agenda de mobilização de debates e sensibilização pelas regiões do 

país e legitimou o GT-Brasileiro como promotor do processo de mobilização da 

Economia Solidária. A III Plenária Brasileira de Economia Solidária realizou-se em 

junho de 2003, quando foi criado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES).  

Realizou-se durante o III FSM, em Porto Alegre, uma reunião com dezenas de 

representantes da América Latina, o que promoveu a ampliação das perspectivas de 

integração regional do movimento de Economia Solidária em que esse trabalho de 

articulação entrou definitivamente na agenda do FBES. Em 2006, em Brasília, 

realizou-se a I Conferência Nacional de Economia Solidária, em que foram 

                                                             
30

 Disponível em: <http://www.fbes.org.br/>. Acesso em: Acessado em: 05 abr. 2013. 
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discutidas as resoluções voltadas à participação no Conselho Nacional de Economia 

Solidária e propostas de políticas públicas para a Economia Solidária.  

Nos diferentes encontros e instâncias que se predispuseram a discutir e 

disseminar a Economia Solidária, a mesma é sempre apresentada como um resgate 

dos aspectos básicos da criação do conhecimento e da propriedade, 

compreendendo-o como uma construção histórica dos trabalhadores através do seu 

próprio trabalho. Além disso, é caracterizada como geradora de trabalho 

emancipado, força de transformação estrutural das relações socioeconômicas, forma 

de superação da subalternidade do trabalho em relação ao capital, compreendendo 

por trabalho emancipado:  

 

 o trabalho exercido por livre opção, de acordo com o gosto ou aptidões 
do trabalhador, e não forçado pelo maior valor de mercado a ser obtido; 

 o trabalho cujo produto seja de propriedade do trabalhador, individual ou 
coletivamente, e não alienado pelo capital; 

 o trabalho como exercício de construção do sujeito, de desenvolvimento 
de suas capacidades físicas, mentais, culturais e sociais, e não 
embrutecedor, transformador do ser humano em máquina; 

 o trabalho que possibilita a realização pessoal do trabalhador, seja pelo 
reconhecimento de seus pares, seja pela satisfação do bom uso de quem o 
recebeu, e não individualizado e desvinculado do destino final do produto; 

 o trabalho que é viabilizado pela redução crescente do trabalho 
necessário, pela democratização dos ganhos da produtividade e pela 
maximização do tempo disponível para o desenvolvimento dos potenciais 
individuais e coletivos superiores do ser humano (físicos, mentais e 
espirituais); 

 o trabalho que possibilita a realização de todos os trabalhos que 
precisam ser feitos para reconstrução da vida e não a fabricação 
desenfreada de mercadorias para a comercialização, ameaçando o 
trabalho; 

 o trabalho como fonte geradora de conhecimento é fundamental;  o 
trabalho que pressupõe o fim do trabalho subordinado ao capital e a 
implantação da autogestão; 

 o trabalho que pressupõe o fim da alienação do trabalho e apropriação 
da produção por quem a produz; 

 o trabalho que considera tanto a esfera produtiva quanto a reprodutiva, 
sob pena de excluir parcela ativa responsável pelo cuidado das pessoas (I 
Conferência Nacional de Economia Solidária, 2006). 

 

Sendo a Economia Solidária pensada como um ideal de superação do 

capitalismo, caracterizamos este pela concentração em poucas mãos da 

propriedade dos meios de produção. A concentração do capital apresenta como 

contrapartida a formação de uma classe cada vez mais numerosa de pessoas que 

não detém os meios de produção e que se sustentam vendendo sua capacidade de 

trabalho aos capitalistas que, por sua vez, dependem dos trabalhadores 
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assalariados, com condições de trabalho cada vez mais precarizadas para que seus 

capitais sejam cada vez mais valorizados.  

No modo de produção capitalista todos os esforços dos trabalhadores estão 

direcionados para a maximização dos lucros dos donos das empresas capitalistas. 

As relações de produção se transformam cada vez mais em relações autoritárias e 

antagônicas, sobretudo na equação salário X lucro (quanto maior o lucro menor o 

salário e vice-versa). A precarização do trabalho está ainda mais evidenciada a partir 

das últimas décadas do século passado.  

Os primeiros anos do século XXI apresentaram aumento nas taxas de 

desemprego e uma diversidade nas formas e condições de trabalho, reiterando a 

elevação desproporcional das desigualdades socioeconômicas. Dedeca (1997 apud 

SILVA, 2003, p. 62) afirma que houve uma redução no assalariamento em tempo 

completo e um crescimento do assalariamento em tempo parcial e determinado, 

favorecida por uma flexibilização na regulamentação pública, resultando em formas 

precárias de ocupação no mercado de trabalho.  

Segundo Castel (1998), as regulações do trabalho estão se desintegrando, 

produzindo vulnerabilidade, cujo eixo central se encontra no enfraquecimento da 

condição salarial e produção de trabalhadores sem trabalho e pela incerteza no 

amanhã. Segundo Appay (1997 apud SILVA, 2003, p. 63), flexibilização é a palavra 

de ordem, sendo aqui entendida como um conjunto de processos característicos da 

adaptação das estruturas produtivas e institucionais, das mensalidades e dos 

comportamentos às novas regras econômicas e políticas. Precarização dos postos 

de trabalho é o elemento mais produzido, precarização não somente dos contratos 

temporários, mas também para os duráveis.  

Segundo Antunes (2004), cada vez mais homens e mulheres encontram 

menos trabalho, configurando-se numa crescente tendência de precarização do 

trabalho em escala global. Em se tratando dos países em desenvolvimento, os(as) 

trabalhadores(as) oscilam entre a busca infeliz do emprego ou a submissão a 

qualquer condição.   

Assim, a necessidade de elevação da produtividade dos capitais em nosso 

país vem ocorrendo, então, fundamentalmente através de reorganização 

sociotécnica da produção, da redução do número de trabalhadores, da intensificação 

da jornada de trabalho dos empregados, do surgimento dos CCQs (Círculos de 

Controle de Qualidade) e dos sistemas de produção (ANTUNES, 2004). 
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Vimos, a partir dos anos de 1980, o crescimento exacerbado de empresas de 

terceirização, locadoras de mão de obra temporária, com o intuito de atender à 

também crescente demanda por trabalhadores sem vínculo empregatício, sem 

registro formalizado.  Antunes (2004) afirma que em plena era da informatização do 

trabalho, do mundo maquinal e digital, estamos conhecendo a época da 

informalização do trabalho, dos terceirizados, dos precarizados, subcontratados, 

flexibilizados. E o cenário se desenha com o desemprego ampliado, precarização 

descontrolada, rebaixamento salarial e a perda de direitos para a classe 

trabalhadora.  

O sistema educacional brasileiro, portanto, organiza-se para atender às 

demandas do mercado convencional, da lógica de acumulação do capital e, do outro 

lado, os teóricos e militantes da Economia Solidária têm empreendido um esforço 

para obter espaços de formação que preparem o trabalhador para o trabalho 

coletivo, autogestionário. Para tanto, têm se articulado com o Ministério da 

Educação, Secretarias Estaduais de Educação e o Ministério da Ciência e 

Tecnologia, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior – CAPES, entre 

outros. 

Em 2006 os Ministérios do Trabalho e Emprego – MTE, do Desenvolvimento 

Agrário – MDA e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS realizaram a 

I Conferência Nacional de Economia Solidária, que representou um importante 

espaço de interlocução entre governo e sociedade civil para a afirmação da 

economia solidária como estratégia e política para o desenvolvimento, a partir do 

debate e proposição de princípios, diretrizes, estratégias e prioridades para as 

políticas voltadas ao fortalecimento da economia solidária como política de Estado e 

não só como política de governo.  

Em paralelo ao movimento de fortalecimento da SENAES e também às ações 

no FSM, fortifica-se o Fórum Nacional de EJA, com realização periódica de 

encontros estaduais, regionais e nacionais com o intuito de discutir as demandas 

educacionais nacionais e internacionais que influenciam a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil. Analisando os Relatórios Síntese de cada Encontro, percebemos 

que a temática Economia Solidária começa a aparecer nos documentos e a ser 

sinalizada pelos delegados como discussão necessária no VI ENEJA, realizado em 

Porto Alegre/RS no período de 08 a 11 de setembro de 2004.  
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O documento nos aponta como um dos papéis dos segmentos organizados a 

necessidade de articulação da EJA com políticas e atividades de geração de renda, 

vinculadas ao Fórum Brasileiro de Economia Solidária, e indica a Economia Solidária 

como uma das temáticas a serem discutidas e aprofundadas no próximo encontro. 

Identificamos, também, nos Relatórios, que no ano seguinte aconteceria, em 

Luziânia/GO, de 31 de agosto a 3 de setembro de 2005, o VII ENEJA, que contou 

com o apoio da SENAES e MTE para realização do evento, além da reincidência da 

discussão nos encontros ser subsequente.  

A Economia Solidária aparece em todos os documentos a partir de então. 

Inicialmente, como uma tendência detectada em alguns Fóruns estaduais no sentido 

da busca de diálogo e o estreitamento das relações com diversas entidades que 

fazem educação popular, assim como com entidades ligadas à economia solidária 

nos diferentes estados e municípios pelos Fóruns representados. No período de 30 

de agosto a 2 de setembro de 2006 aconteceu em Recife/PE o VIII Encontro, sendo 

destaque no documento o registro da proposição de Programas de Governo, tanto 

do MEC quanto de outras instâncias do poder federal, evidenciando a necessidade 

de atendimento peculiar ao público jovem e adulto. Dentre as especificidades citadas 

aparece a Economia Solidária como alternativa para os sujeitos da EJA.  

No encontro em 2007, realizado em Curitiba/PR (18 a 22/09), destacamos o 

depoimento do consultor Prof. Carlos R. Jamil Cury a respeito do seu Parecer sobre 

EJA tratado em audiências públicas do Conselho Nacional de Educação – CNE. O 

IX ENEJA reuniu, além da direção da EJA do Ministério da Educação, 

representantes das Secretarias de Educação Profissional e Educação no Campo e, 

ainda, representação do Ministério do Trabalho, tendo como foco a discussão 

referente à Economia Solidária. O documento do X ENEJA, ocorrido em Rio das 

Ostras/RJ (27 a 30 de agosto de 2008), além de propor historiar a memória dos 

Encontros Nacionais dos Fóruns de EJA no Brasil, nos dez anos de realização, 

apresenta um relato mais conceitual e com maior propriedade sobre a Economia 

Solidária, propondo articulá-la à educação profissional com interfaces com a EJA.  

 

Situar a educação para o trabalho na contemporaneidade implica formular 
duas questões básicas: qual o lugar do trabalho, e quais os objetivos da 
educação profissional neste momento? Resgatar o sentido de trabalho na 
dimensão ontológica, como processo de constituição dos seres humanos – 
realização, atividade criativa e criadora, recupera sua finalidade, não 
meramente reprodutora, mas de trabalho emancipado, o que contribui para 
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a construção de outra sociedade, superando o capitalismo e a inserção 
subordinada na lógica do capital. Economia solidária já existe. Ampliá-la 
exige diálogo com a educação (Disponível em: 
<http://forumeja.org.br/rj/sites/forumeja.org.br.rj/files/relatorio.pdf>. 
Acessado em: 05 abr. 2013). 

 

No encontro ocorrido em Belém/PA (17 a 20/09/2009), ainda com muitas 

proposições de ações, não encontramos registros de experiências com a Economia 

Solidária. No último, em Salvador/BA (20 a 23/09/2011), não localizamos o Relatório 

Síntese do Evento.  

Nas entrevistas realizadas com técnicos da SECULT nos foi pontuado como é 

a representação da Secretaria no Fórum Estadual, com indicação de participação de 

delegados (técnicos da Secretaria) nos Encontros Nacionais e Regionais desde 

2005.31 A participação nas discussões periódicas com o coletivo do Fórum EJA na 

Bahia, na Região Nordeste e com o Fórum Nacional, decerto influenciou na 

proposição da Economia Solidária como componente curricular, movimento que 

antecedeu a publicação da Resolução. Uma das técnicas entrevistadas nos relata o 

momento de discussão da proposta em uma das reuniões do Fórum Estadual de 

EJA. Vemos que a maturidade relatada no Encontro de Rio das Ostras reitera a 

decisão da SECULT e corrobora a concepção descrita nos documentos de 

assegurar uma educação para inserção não apenas escolar, mas também produtiva 

não capitalista.  

Somente em 2009 o Ministério da Educação – MEC instituiu política de 

incentivo às instituições educacionais para desenvolvimento de ações de educação 

de jovens e adultos com ênfase na Economia Solidária. Segundo o então diretor de 

Políticas de Educação de Jovens e Adultos, da então Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC, Jorge Telles, “[...] Essa 

iniciativa é a primeira do MEC na educação de jovens e adultos voltada para a 

economia solidária”32. Os incentivos financeiros disponibilizados pelo MEC 

respeitaram três linhas de ação: produção de material didático, formação de 

educadores, coordenadores e gestores e publicação das experiências de educação 

de jovens e adultos. Para recebimento do recurso, as instituições interessadas 

elaboraram projetos baseados nos critérios definidos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio da Resolução nº 51, de 15/12/08.  

                                                             
31

 Inclusive, a pesquisadora participou dos dois últimos encontros também como delegada. 
32

 <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=11860>  

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/res051_15122008.pdf
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Instituições de todo o país submeteram seus projetos, inclusive a Universidade 

Federal da Bahia obteve, em 2010, aprovação de projeto de formação de 

educadores em nível de especialização33.  

E é nesse contexto que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esportes e Lazer – SECULT publicou a Resolução 11/200734, que regulamenta a 

Educação de Jovens e Adultos em Salvador, incluindo a Economia Solidária como 

disciplina obrigatória no segundo segmento da EJA. Destaca-se, a partir de então, a 

modalidade como um tema crucial nas políticas públicas de educação do município, 

visto que os desafios colocados à inclusão social, à garantia do direito, apontam aos 

sujeitos outras exigências muito superiores às existentes. 

 

[...] A educação ao longo da vida implica repensar o conteúdo que reflita 
certos fatores, como idade, igualdade entre os sexos, necessidades 
especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas. Engloba todo o 
processo de aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas consideradas 
"adultas” pela sociedade desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu 
conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, 
direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as de sua 
sociedade [...] (V CONFINTEA, 1997)

35
. 

 

Importante destacar que mesmo atualmente “[...] direito e educação ainda são 

reduzidos aos termos domínio de competências ou mostram quantificação dos 

resultados” (ARROYO, 2011, p. 25). A hierarquização de saberes, através de 

currículos rígidos e predeterminados, cerca a rotina escolar como algo inevitável, 

indiscutível, quase sagrado.  

A noção de competência, imposta em muitos ambientes laborais e em muitos 

curriculos, vem reordenando as relações de trabalho e as relações educativas, 

afastando-os de um projeto alternativo de sociedade, projeto emancipatório que vai 

de encontro à lógica do capital que apresenta a educação como uma mercadoria 

(MÉSZAROS, 2008), consumida com base nas necessidades e exigências do 

“mercado”.  

Kruppa (2005, p. 24) afirma que no sistema capitalista a educação é vista 

apenas para capacitar o ser humano, esse visto como um recurso para aumento da 

produção. O aumento da produtividade e eficiência dos trabalhadores é considerado 

                                                             
33

 Promovido pela Faculdade de Educação (FACED) em parceria com a SECULT em nível de pós-
graduação lato sensu, na modalidade presencial. 
34

 Resolução do Conselho Municipal de Educação, publicada no Diário Oficial do Município em 21 de 
dezembro de 2007.  
35

 Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, Hamburgo. 
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a partir do modelo de competências, usado quando se quer treinar/adestrar o 

trabalhador para desenvolver determinadas funções. Essa concepção retoma a 

Teoria do Capital Humano a partir da transformação dos trabalhadores em 

capitalistas de si mesmos, quando passam a investir e/ou aumentar sua 

escolaridade a fim de melhorarem a sua produtividade, ampliarem suas 

competências para produzir, tornando-os mais competitivos com seus pares para 

alcançar o objetivo de aumentar seus ganhos (SHULTZ apud KRUPPA, 2005, p. 24).  

A teoria do capital humano passa a ser referência para os países em 

desenvolvimento, a partir da operação de seus conceitos como componentes 

ideológicos (elevação da escolaridade como garantia de emprego e ampliação da 

renda). 

Essa exigência mercadológica por desenvolvimento de competências, 

requeridas pelo trabalho, influenciou de maneira veemente o interior da escola, que 

contribui fortemente para a disciplinarização dos trabalhadores a partir do controle 

individual da produção escolar (sistema de premiação), seleção direta dos mais 

competentes, organização da rotina escolar disposta de forma a dificultar a 

sociabilidade, exercício da submissão e controle da fala.   

A hierarquização do saber é marcada na composição segmentada dos 

curriculos, em sua maioria disciplinar, o conhecimento parcelar circunscrito pelas 

disciplinas escolares. A visão da totalidade do real perde-se nessa fragmentação.  

As disciplinas são, na escola, o correspondente ao saber especializado, na 

sociedade, que constroi jargões que dificultam a comunicação entre pessoas e 

profissões diferentes. [...] a profissionalização produz interditos na comunicação.  

Baseada na divisão social do trabalho – quanto mais o indivíduo especializa-se mais 

define sua área de atuação – a sociedade atual perdeu a disponibilidade de ensinar 

os que não são do mesmo segmento profissional. Essa divisão do saber legitima 

que o engenheiro saiba o que o peão da fábrica não sabe, sem que se pergunte por 

que isso ocorre (KRUPPA, 2005, p. 24).  

Essa organização, assim posta, proporciona solidificação da sociedade 

hierárquica de classes, em que poucos (burgueses) têm acesso ao conhecimento 

farto e aos demais (proletários) é facultada a oportunidade de sistematizar os 

processos que desencadeiam seu trabalho, ou mesmo desenvolver linguagem que 

possibilite apropriar-se do conhecimento já existente.  
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Ao longo do século XX houve significativo aumento da escolaridade da 

população brasileira, inclusive com a universalização do ensino fundamental para os 

considerados em idade certa, além de assegurar a gratuidade aos que não puderam 

efetuar os estudos na “idade regular”36. No entanto esse aumento da escolaridade 

não significou redução, ou mesmo estagnação, das desigualdades, a exemplo do 

desemprego gerado na organização da produção capitalista pelas mudanças 

tecnológicas. Escolarizados e não-escolarizados são atingidos, o que reafirma a 

ampliação da desigualdade e demonstra que a escola cumpre bem seu papel 

ideológico quando afirma – sem discutir a relação escolaridade/emprego/renda, 

condicionando a todos para a concorrência – que continua sendo útil para o sistema 

econômico hegemônico.  

Nesse contexto, uma nova proposta que apresente alternativas à hegemonia 

do capital exibe as tensões, dinamismo e as dúvidas apresentadas por novos 

conhecimentos. Arroyo (2011) afirma que os currículos escolares mantêm 

conhecimentos superados, fora da validade e resistem à incorporação de 

indagações e conhecimentos vivos, que vêm da dinâmica social e da própria 

dinâmica do conhecimento. Propostas de educação de adultos devem procurar 

superar a fragmentação curricular, buscando organização do conhecimento de 

maneira que auxilie o enfrentamento à crise do mundo do trabalho.  

Kruppa (2005) afirma ainda que formas coletivas de organização deveriam ser 

tomadas como centros constitutivos da proposta educacional para que o 

conhecimento escolar pudesse consolidar outras formas de relação entre educação 

e trabalho, apontando para a construção de alternativas ao desenvolvimento 

econômico e social de diferentes grupos.   

Singer (2005) afirma que a Economia Solidária, enquanto concepção, 

apresenta-se como um modo de produção que torna impossível a divisão da 

sociedade em uma classe proprietária dominante e uma classe sem propriedade, 

sendo seu principal princípio a propriedade coletiva dos meios sociais de produção, 

em que todos que nela trabalham têm os mesmos direitos de decisão sobre seus 

destinos. Cada trabalhador deve ser responsável pelo que ocorre na propriedade, 

devendo participar plenamente das sobras, dos prejuízos e, sobretudo, das decisões 

sobre cada um deles.  

                                                             
36

 A LDB 9.394/96 ainda trabalha com o conceito de idade correta, desconsiderando a possibilidade 
de aprendizagem dos sujeitos ao longo da vida e em ambientes educativos informais e não-formais.  
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Fica claro que a prática da Economia Solidária exige que as pessoas que 

foram formadas no capitalismo sejam reeducadas. Esta reeducação tem de ser 

coletiva, pois ela deve ser de todos os que efetuam em conjunto a transição do 

modo competitivo ao cooperativo de produção e distribuição. Se apenas um 

indivíduo adotar comportamento cooperativo numa sociedade em que predomina a 

competição, ele será esmagado economicamente. E vice-versa: se apenas um se 

comportar competitivamente onde predomina a economia solidária, ele será visto 

como egoísta e desleal pelos demais, que o excluirão do seu meio (SINGER, 2005, 

p. 16). 

Nessa perspectiva, importante pensar a implantação da Economia Solidária 

como componente curricular na EJA enquanto um processo que deve incluir os 

sujeitos, educandos e educadores, na compreensão dos princípios, perspectivas e 

possibilidades de mudança de cenário, incluindo o cenário educativo e de labor.  
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4 A EJA EM SALVADOR: A MODALIDADE EDUCACIONAL COMO POLÍTICA 

PÚBLICA 

 

 

No intuito de dialogar com as categorias que subsidiaram o estudo do 

processo de implantação da Economia Solidária como componente curricular, 

utilizamos como referência Antunes (1999), Azevedo (2004), Frigotto (2001), Gaiger 

(2003), Gomes (2012), Mészáros (2008), entre outros autores, que nos auxiliaram na 

compreensão da complexa análise da referida política pública.   

Destacamos a nossa tentativa de evidenciar as contradições do processo que 

nos dispusemos a estudar, entendendo esse movimento como uma possibilidade de 

interpretação do real, como um instrumento de compreensão da realidade concreta, 

elaborado a partir da análise das evidências e do diálogo com os pares envolvidos 

em todo o processo.  

 

 

4.1 CARACTERIZANDO O LÓCUS DE PESQUISA  

 

 

A CRE Cabula é o recorte da realidade para o estudo proposto e as escolas 

municipais Hildete Bahia de Souza e Maria Constança as unidades escolares que 

fizeram atendimento ao SEJA II no período de inclusão e, consequentemente, de 

implantação da Economia Solidária como componente curricular. Localizada no 

Conjunto Habitacional Doron, a CRE Cabula pertence a um bairro periférico de 

Salvador, tendo seu funcionamento nas instalações da Escola Deputado Gersino 

Coelho. Seu quadro de colaboradores é composto por 1 coordenadora regional, 1 

subcoordenadora, 5 Coordenadores Pedagógicos, dos quais 3 atendem ao SEJA.37 

A Escola Municipal Hildete Bahia de Souza fica localizada em Pernambués, 

um dos bairros mais populosos da capital baiana, composto, em sua maioria, por 

moradias populares e pequenos comércios. Fundada em 1978, a escola fazia, 

inicialmente, atendimento apenas às séries iniciais do Ensino Fundamental. Passou 

                                                             
37

 Essa infraestrutura faz atendimento a 46 unidades escolares pertencentes ao território do Cabula.  
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por revitalização e ampliação em 1986, por reivindicação da comunidade, iniciando, 

na ocasião, o atendimento de 5ª à 8ª séries e do Ensino Fundamental noturno.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figura 2: Fachada atual da Escola Hildete Bahia de Souza.  
Fonte: ARAUJO, Denise Nascimento. 2013.   

 

A unidade escolar é caracterizada como porte grande especial, conta com um 

quadro funcional composto por 1 gestor, 3 vice-diretores (um para cada turno), 1 

secretário escolar, 4 coordenadores pedagógicos (sendo dois deles destinados ao 

atendimento ao SEJA) e 63 professores.39 A infraestrutura física da escola é 

composta por diretoria, sala dos professores, secretaria, auditório, cantina, 

biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, mecanografia, 

almoxarifado, depósito, área livre interna coberta, área livre externa descoberta, 

além de 15 salas de aula que atendem 40 turmas, totalizando 1047 alunos 

matriculados nos três turnos em 2012.  

A Escola Municipal Maria Constança fica localizada no Jardim Pampulha, 

bairro Mata Escura, que, com o grande crescimento populacional, foi objeto do 

avanço urbanizador, com a instalação, em sua área, de diversos conjuntos 

                                                             
38

 Dados retirados do Projeto Político Pedagógico Escola Municipal Hildete Bahia de Souza, 
elaborado no período de 1997-1999. 
39

 Disponível em: <http://www.secult.salvador.ba.gov.br/portal/index2.php>. Acessado em: 25 out. 
2012.  
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habitacionais a partir dos anos 80. Além dessas construções, diversas "invasões" 

ainda ocorrem, sobretudo nas áreas remanescentes da mata, ao sul da Penitenciária 

Lemos de Brito. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fachada da atual da Escola Municipal Maria Constança.  
Fonte: ARAÚJO, Denise Nascimento. 2013.    

 

Fundada em 1974, a Escola é também caracterizada como porte grande 

especial, apresenta em seu quadro funcional 1 gestor, 3 vice-diretores (um para 

cada turno), 1 secretário escolar, 2 coordenadores pedagógicos (sendo um deles 

destinado ao atendimento ao SEJA) e 43 professores. No que se refere à 

infraestrutura física, a escola apresenta diretoria, sala dos professores, secretaria, 

laboratório de informática, sala de dança, cantina, biblioteca, laboratório de 

informática, laboratório de ciências, mecanografia, almoxarifado, depósito, área livre 

interna coberta e descoberta, área livre externa descoberta, além de 14 salas de 

aula que atendem 32 turmas, nos 3 turnos, totalizando 699 alunos matriculados em 

201240.   

Analisando alguns dados estatísticos das duas escolas no período de 

implantação, observamos, no Gráfico 1, que a grande concentração de matrículas 

nas duas escolas é de turmas do Segundo Segmento do Ensino Fundamental (6º ao 

                                                             
40

 Disponível em: <http://www.secult.salvador.ba.gov.br/portal/index2.php>.  Acessado em: 25 out. 
2012.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_80
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9º ano). Não houve matrícula do SEJA I no primeiro ano do período de implantação 

e ambas realizaram matrículas para formação de apenas 4 (quatro) turmas no SEJA 

II. Observamos também a existência de matrículas no Programa Telecurso 2000 

(com a implantação da EJA, a SECULT extinguiu o convênio firmado, no ano 200041, 

com a Fundação Roberto Marinho).  

 

Gráfico 1. Formação de Turmas em 2008 
Fonte: A autora – dados da pesquisa 

 

Das matrículas realizadas em 2008, as turmas foram distribuídas nas escolas 

por área, conforme Gráfico 2:  

 

                                                             
41

 Disponível em: <http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/noticias-modelo.php?cod_noticia=996>. 
Acessado em: 10 jul. 2012. 
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Gráfico 2. Formação de Turmas em 2008 SEJA II por Área 
Fonte: A autora – dados da pesquisa 

 

Observamos que as duas áreas ofertadas foram a Área IA (Linguagem, seus 

Códigos e Expressões Culturais, que compreendem os componentes curriculares 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna e Artes) e a Área III (Ciências 

Naturais, Matemática e suas Tecnologias, que compreende os componentes 

curriculares Ciências Naturais, Biológicas e Matemática), sendo que em cada uma 

das áreas mencionadas apenas uma turma foi oferecida na comunidade escolar.  

O segundo ano de implantação (2009) foi marcado por uma aumento de 

225% no número de turmas oferecidas (32) nas duas escolas, além da oferta de 3 

(três) turmas do SEJA I na Escola Hildete Bahia de Souza. Observamos também 

que essa mesma escola formou número de turmas superior ao número total das 

duas escolas em 2008 (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Formação de Turmas em 2009 
Fonte: A autora – dados da pesquisa 

 

Segue a distribuição das turmas por área de conhecimento, conforme Gráfico 

4:  

 

Gráfico 4. Formação de Turmas em 2009 SEJA II por Área 
Fonte: A autora – dados da pesquisa 

 

Observamos que, além das 4 turmas iniciadas no ano anterior e com previsão 

de conclusão em 2009, houve uma oferta significativa no SEJA II (11 turmas). A 

justificativa desse aumento, segundo a SECULT, foi a intensificação da divulgação 

das matrículas (veiculação de vinhetas em mídia televisiva e em programas de rádio, 

além da exposição de faixa-convite e cartazes em todas as unidades escolares que 

atendiam ao SEJA na ocasião). É também no ano de 2009 que são implantadas as 
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primeiras turmas na Área II (Ciências Humanas e Contemporaneidade), área que 

compreende os componentes curriculares de História, Geografia e Economia 

Solidária, objeto de análise dessa pesquisa.  

Em relação à organização das turmas e seu desempenho nesse período de 

implantação, observamos que a demanda por matrículas sempre fora grande e a 

montagem das turmas, no geral, foi feita com número de alunos superior ao que 

orientava a Portaria de Matrícula (35 alunos por sala).  

 

Hildete Bahia de Souza 2008.1 

Turno  Matrícula Inicial  Evasão  % Transferidos  % 

Matrícula 

Final  Aprovados  % Conservados  % 

Diurno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noturno  88 38 43,1 4 4,55 46 22 47,8 24 52,1 

Total  88 38 43,1 4 4,55 46 22 47,8 24 52,1 

 

Maria Constança 2008.1 

Turno  Matrícula Inicial  Evasão  % Transferidos  % 

Matrícula 

Final  Aprovados  % Conservados  % 

Diurno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noturno  87 27 31 1 1,1 59 34 57,6 25 42,3 

Total  87 27 31 1 1,1 59 34 57,6 25 42,3 

Figura 4: Organização e Desempenho das Turmas 2008.1  

 

Hildete Bahia de Souza 2008.2         

Turno  Matrícula Inicial  Evasão  % Transferidos  % 

Matrícula 

Final  Aprovados  % Conservados  % 

Diurno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noturno  46 21 45,6 0 0 25 25 100 0 0 

Total  46 21 45,6 0 0 25 25 100 0 0 

           

Maria Constança 2008.2 

Turno  Matrícula Inicial  Evasão  % Transferidos  % 

Matrícula 

Final  Aprovados  % Conservados  % 

Diurno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noturno  67 16 23,8 15 22,3 36 29 80,5 7 19,4 

Total  67 16 23,8 15 22,3 36 29 80,5 7 19,4 

Figura 5: Organização e Desempenho das Turmas 2008.2 
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Outro dado importante observado nas figuras 3 e 4, do ano 2008, é a 

ausência de oferta de classes durante o dia para os sujeitos jovens e adultos, 

contrariando o princípio de equidade disposto no Art. 5º da Resolução CNE/CEB 

(2000), bem como as especificidades laborais dos sujeitos que atuam no noturno e 

que necessitam de alternativas de horários de aula que não no turno da noite.  

Seguindo na análise das figuras, percebemos que a Escola Hildete Bahia 

apresenta redução no percentual de evasão entre os semestres (de 38% para 21%) 

e de conservação (de 24% para 0%) – importante sinalizar a redução de 50% na 

taxa de matrículas no segundo semestre. A Escola Maria Constança também 

apresenta redução no percentual de evasão (de 27% para 16%) e na taxa de 

conservação (de 25% para 7%) – importante, mais uma vez, destacar a redução no 

número de matrículas nessa Escola, que foi de 33% em relação ao primeiro 

semestre.  

No ano de 2009 percebemos a continuidade na ausência de oferta de turmas 

no diurno, mesmo com a elevação do número de matrículas, porém todas, mais uma 

vez, concentradas no turno noturno. As matrículas continuam também em maior 

número no primeiro semestre em relação ao segundo semestre nas duas escolas.  

Um fenômeno observado nesse ano na Escola Maria Constança foi a elevação do 

percentual de evasão (de 21% para 28%), mesmo com a redução no número de 

matrículas. Vide figuras 5 e 6.  

 

Hildete Bahia de Souza 2009.1         

Turno  Matrícula Inicial  Evasão  % Transferidos  % Matrícula Final  Aprovados  % Conservados % 

Diurno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noturno  163 54 33,1 12 7,36 95 58 61 37 38,9 

Total  163 54 33,1 12 7,36 95 58 61 37 38,9 

 

Maria Constança 2009.1          

Turno  Matrícula Inicial  Evasão  % Transferidos  % Matrícula Final  Aprovados  % Conservados % 

Diurno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noturno  148 32 21,6 2 1,35 114 74 64,9 40 35 

Total  148 32 21,6 2 1,35 114 74 64,9 40 35 

Figura 6: Organização e Desempenho das Turmas 2009.1  
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Hildete Bahia de Souza 2009.2         

Turno  Matrícula Inicial  Evasão  % Transferidos  % 

Matrícula 

Final  Aprovados  % Conservados % 

Diurno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noturno  118 24 20,3 6 5,08 88 78 88,6 10 11,3 

Total  118 24 20,3 6 5,08 88 78 88,6 10 11,3 

           

Maria Constança 2009.2          

Turno  Matrícula Inicial  Evasão  % Transferidos  % 

Matrícula 

Final  Aprovados  % Conservados % 

Diurno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noturno  141 40 28,3 11 7,8 90 81 90 9 10 

Total  141 40 28,3 11 7,8 90 81 90 9 10 

Figura 7: Organização e Desempenho das Turmas 2009.2  

 

 

4.2 DIFERENTES OLHARES SOBRE O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA 

ECONOMIA SOLIDÁRIA NA MATRIZ CURRICULAR DO SEJA II 

 

 

O ano de 2007 foi marcado no município de Salvador pela consolidação da 

EJA como modalidade, através da publicação da Resolução CME 11/2007. A 

referida Resolução baseou-se na LDB 9.394/96 e orientou a RME a atribuir a EJA 

um tratamento consequente a partir das suas especificidades. A organização da 

modalidade no município suscitou inúmeras dúvidas e discussões, visto que, até 

então, existia o atendimento aos jovens e adultos através da oferta de Programas de 

Alfabetização42 e do Ensino Fundamental noturno. A ampliação da oferta da EJA, 

para além do processo de alfabetização impôs a percepção da ampliação do 

processo de educação como indispensável na atualidade. Soares (2002, p. 40) 

afirma que a educação deve possibilitar ao indivíduo jovem e adulto retomar seu 

potencial, confirmar as competências adquiridas nos processos extraescolares e na 

própria vida, de maneira a ter acesso a novas regiões do trabalho e da cultura.   

                                                             
42

 O Programa Salvador Cidade das Letras – SCL, versão soteropolitana do Programa Federal Por 
um Brasil Alfabetizado – PBA, teve como meta em 2007 a alfabetização de 60.000 jovens, adultos e 
idosos distribuídos em 4.000 turmas (Disponível em: 
<http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-jornada-
pedagogica/documentos/Politica-de-Alfabetizacao-da-EJA.pdf>. Acessado em: 10 dez. 2012).  
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Possibilitar o atendimento a diferentes especificidades, assegurar a formação 

dos sujeitos para a participação na sociedade e para a vida são algumas das 

exigências para a Educação de Adultos que são introduzidas a partir da legislação. 

Ainda segundo Soares (2002, p. 42), toda legislação possui atrás de si uma história, 

em que as disposições legais não são apenas um exercício dos legisladores, as leis 

podem fazer avançar ou não um estatuto que se dirija ao bem coletivo, e, com a 

Resolução 11/2007, não foi diferente: diferentes instâncias e atores envolvidos, em 

distintos processos com o intuito de regulamentar a EJA em Salvador. 

Em se tratando do processo de implantação da modalidade no município, 

identificamos diversas versões e inúmeras contradições nos depoimentos.   

Analisando os relatos das duas técnicas da SECULT entrevistadas, que participaram 

de todo o processo, percebemos que ambas mencionam que a construção da proposta 

foi coletiva, que contou com a participação de educadores envolvidos com a EJA, 

porém a Técnica 1 afirma, ao longo de toda a entrevista, a participação efetiva dos 

docentes, mas não evidencia registros que comprovem a contribuição desses 

sujeitos e nem justifica como foi feita a escolha dos mesmos.  

Foi apresentado um cronograma de encontros do SEJA e uma agenda de 

trabalho para o segundo semestre de 2008 que, em linhas gerais, pretendia discutir 

a estruturação curricular do Segmento da Educação de Jovens e Adultos (com a 

Resolução já publicada) e refletir sobre os encaminhamentos possíveis para 

proposição de ações que auxiliassem a implementação da EJA na Rede Municipal. 

Diferentemente do primeiro depoimento, a Técnica 2 afirma que não houve 

participação docente na elaboração do documento, pois, segundo a mesma, havia 

uma orientação da gestão da SECULT, naquele momento, de não retirada dos 

docentes de sala de aula, a fim de evitar prejuízo ao tempo pedagógico do aluno. 

Primeira contradição: como uma proposta que propõe uma educação que garanta 

condições para inserção produtiva e cidadã no contexto social e que suscite 

apropriação e sistematização de reflexões sobre a realidade não assegura a 

presença e discussão dos educadores na elaboração do documento?  

Ainda tratando de participação, questionamos a contribuição das CREs na 

elaboração e esclarecimento da proposta junto às Unidades Escolares, a partir da 

compreensão do organograma da SECULT que coloca as CREs na mesma linha 

hierárquica e estratégica da CENAP. Sendo assim, as decisões pedagógicas devem 

ser planejadas e elaboradas em conjunto, bem como os documentos e as políticas 
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públicas. Diferentemente dessa compreensão de trabalho em conjunto, a T1 relata 

que “[...] elaborou-se um cronograma de apresentação para discussão dessa 

proposta em cada CRE e essas reuniões foram realizadas, mas a apresentação era 

feita por um técnico da CENAP [...] ela (CRE) tava apenas ouvindo a proposta43”.  

 A T1 critica, ainda, a posição das CREs, que, segundo sua opinião, 

apresentavam uma posição que  

 

[...] parecia de afastamento da situação, como se estava implantando uma 
política, estava se discutindo uma política, as CRES não tinham atitude de 
implantação de uma política ou de uma pertença à Secretaria, às vezes 
dava a impressão que elas estavam participando também como ouvintes, 
ouvindo a proposta.  

 

E, ainda:  

 

[...] em momento nenhum eu lembro de reuniões de discussão, de estudo e 
as CREs não estavam preparadas para fazer esse tipo de discussão, não 
havia preparo prévio das CREs para esse tipo de discussão e, por isso, 
talvez, se isentassem desse processo.  

 

Essa ausência de participação da CRE, relatada pela T2, fica evidenciada nos 

depoimentos dos professores entrevistados que sinalizaram a ausência de 

conhecimento teórico sobre Economia Solidária, bem como ausência de domínio 

sobre os objetivos e possibilidade de implantação da proposta.  

Questionando sobre os motivos que levaram a SECULT, em 2007, a assumir 

a EJA como modalidade, T1 menciona o maior envolvimento da Gestão do 

Secretário Municipal de Educação, Carlos Ribeiro Soares. Segundo, a coordenação 

da CENAP, nessa gestão, assumiu junto ao CME o compromisso da implantação, 

visto que já havia média de um ano de discussão no grupo responsável pela EJA na 

Coordenadoria.  Segundo T1, os indicadores de abandono e reprovação registrados 

motivaram a mudança do cenário escolar dos jovens e adultos em Salvador. Em 

nenhum momento foram relatadas as exigências federais para implantação da EJA 

como modalidade, o direcionamento de recursos e o apoio ministerial para aquisição 

de material didático e formação docente como medidas de apoio para elaboração e 

implementação de uma política pública que repercutisse positivamente nas histórias, 

                                                             
43

 Técnica 2, SECULT, entrevista realizada em 30/03/2012. 
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nas trajetórias educacionais interrompidas dos sujeitos matriculados na rede oficial 

de ensino.  

Quando questionada sobre os motivos que levaram a SECULT a introduzir a 

Economia Solidária como componente curricular, T2 narra que o interesse surgiu a 

partir de reuniões realizadas pelo Ministério da Educação, que já sugeria a inclusão 

do componente curricular, além de referendar a utilização dos Cadernos de EJA 

como suporte pedagógico para ser utilizado por educandos e educadores.  Após a 

sugestão do MEC foi realizada reunião com a UNITRABALHO44 para análise dos 

Cadernos de EJA em que o Caderno Trabalho e Economia Solidária seduziu a 

equipe presente pela possibilidade do eixo Trabalho e EJA. A partir dessa reunião e 

após discussões no grupo da CENAP, foi definida a inclusão da Economia Solidária 

como componente curricular nessa nova organização, cuja justificativa, segundo T2, 

era “[...] a disciplina possibilita a discussão de uma outra lógica diferente da lógica 

do mercado de trabalho”.  

T1 reitera a justificativa, afirmando que o principal era introduzir um eixo de 

trabalho na EJA e que a Economia Solidária foi apresentada como uma concepção 

de trabalho e que a discussão na época era a necessidade de “[...] considerar que 

os adultos trabalhadores sobrevivem e buscam soluções, alternativas para viver, 

para sobreviver, para tirar sustento e a Economia Solidária atendia a essa proposta”. 

Ainda falando sobre o processo de implantação, o CME – órgão normativo e 

regulamentador do município – não se mostrou organizado e com os devidos 

registros (eletrônicos ou físicos) que evidenciassem como tramitou a referida 

implantação. Não foram localizadas nenhuma das atas de reuniões realizadas com 

os conselheiros, técnicos da CENAP e Unidades Escolares, que nos auxiliassem na 

compreensão do processo. A Conselheira 1, que nos atendeu inicialmente, após 

conversar com alguns conselheiros que estiveram presentes no período que 

antecedeu à implantação, nos relatou que  

 

[...] o processo não teve uma participação muito efetiva do Conselho, foi um 
processo que veio muito organizado, quase pronto da CENAP, [...] então, 
veio de um jeito que se você perguntar aos relatores se de fato eles 
estiveram tão envolvidos em todo o procedimento, nem tanto [...]45. 
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 Não foram localizados registros dessa reunião.  
45

 Conselheira 1, CME, 01/10/2012.  
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Foi relatado, ainda, o desconhecimento de um projeto de EJA, condição 

primeira para as discussões pelos membros do Conselho, que antecedesse à 

Resolução.  

C2 relata que ocorreram algumas discussões com representação do MEC no 

Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico – CAPS, da SECULT, onde foi evidenciado 

que o município estava voltado essencialmente para a oferta de turmas de 

alfabetização de adultos e o prosseguimento da escolarização era feito através do 

Ensino Fundamental noturno e que esta etapa não dava conta das necessidades 

dos jovens e adultos matriculados na rede oficial de ensino.   

A partir daí, com base nas Diretrizes e referenciais de EJA, a CENAP 

elaborou uma proposta e encaminhou ao CME e, a partir dessa proposta, foi 

elaborada a Resolução. As conferências municipais realizadas em 2006 foram 

marcadas por cobranças do MEC para que os municípios acatassem a modalidade, 

C2 apresenta essa cobrança ministerial como um motivador para a implantação da 

EJA.   

Os conselheiros reiteraram várias vezes que a proposta foi elaborada pela 

CENAP e encaminhada ao CME para aprovação. Quanto à participação de 

segmentos da sociedade, C3 afirma que a representatividade de diferentes 

segmentos é feita através da formação do próprio Conselho (universidade, escolas 

comunitárias, Secretaria Estadual da Educação, sindicato) e que a discussão não foi 

aberta à sociedade, não houve participação de outros atores no processo de 

discussão e elaboração do documento. C2 afirma a participação de representações 

das CREs, mas não evidenciou nenhum registro que respaldasse essa afirmação.  

Referindo-se ao documento encaminhado pela CENAP ao CME, C2 afirma  

 

[...] na verdade não era nem um esboço, já havia uma proposta construída e 
que foi discutida no Conselho, mas não era uma discussão que se estudava 
para se respaldar, se discutia a partir do que já estava pronto e aí poucas 
mudanças puderam ser feitas

46
. 

   

Analisando o documento encaminhado ao CME, no período de 

novembro/2007, e baseados nesse relato, percebemos que a discussão foi limitada 

dentro do Conselho, o mesmo não se apropriou teoricamente, não fez alterações 

significativas e validou a proposta encaminhada sob a estrutura de Resolução.  Na 
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 Entrevista realizada em 16/10/12. 
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verdade, com base nas evidências, constatamos que as discussões no CAPS não 

foram para colaborar na elaboração do documento, mas sim para discutir e 

esclarecer sua operacionalização a partir do exercício de 2008.  

Antecedendo a apresentação do documento ao CME, segundo C4 foram 

realizadas várias reuniões com os técnicos da CENAP que, efetivamente, se 

apropriaram teoricamente para a construção da proposta, sobretudo na organização 

da mesma sob a forma de semestralidade, contando, inclusive, com a participação 

da representante da Universidade Federal da Bahia no Conselho, que defendeu 

essa organização de maneira semestral. C4 rememora que duas eram as 

preocupações do grupo: a semestralidade e a inclusão de dois novos componentes 

curriculares na matriz da EJA (Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável), 

sobretudo por não existir licenciaturas, instituições formadoras de professores que 

lhes dessem respaldo. A justificativa de aproximação dos educandos com o mundo 

do trabalho foi fundamental, segundo C4, para a manutenção da proposta de 

inclusão da Economia Solidária.  

Questionados sobre a motivação para inclusão do novo componente 

curricular, os conselheiros afirmaram que  

 

[...] o grande argumento era um currículo que atendesse ao aluno 
trabalhador, que permitisse ao aluno trabalhador ter uma inserção ou se 
firmar enquanto força de trabalho no mercado [...] o grande argumento da 
equipe técnica da CENAP de Jovens e adultos era esse: atrelar ao currículo 
dos jovens e adultos disciplinas que instrumentalizassem esse aluno 
trabalhador para o mercado (C4). 

 

Uma questão que permeia esse processo de implantação consiste na 

concepção dessa Resolução, nas entrelinhas dessa publicação: uma educação 

emancipadora que possibilite os sujeitos pensarem criticamente sua formação, os 

conteúdos que lhes são oferecidos e sua posição no movimento social ou uma 

educação essencialmente instrumentalizadora para o mercado, que dissocie o 

homem do trabalho, a teoria da prática?  

Retornamos ao pensamento de Gomez (2012), ao afirmar que a estrutura 

escolar está orientada para inculcar normas e atitudes comportamentais funcionais 

às organizações da sociedade industrial. Questionamos, após essa entrevista, a 

existência de correspondência linear entre as relações sociais estabelecidas na 
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educação e as relações sociais de produção, sem espaço para um reordenamento 

dessas relações em função de interesses das classes subalternas. 

Ainda se referindo ao processo de implantação da disciplina, os técnicos da 

CRE entrevistados relataram, inicialmente, a dificuldade da própria Coordenadoria 

em compreender a nova organização curricular proposta com a publicação da 

Resolução. Todos afirmaram não ter participado em nenhum momento de 

discussões na elaboração do documento, nem mesmo a implantação da EJA.  A 

partir do resgate da memória, narraram a dificuldade para esclarecimento das 

inúmeras dúvidas surgidas a partir de 2008 e afirmaram ter priorizado o 

acompanhamento das Unidades Escolares que atendiam, a partir de então, ao SEJA 

I, que representava um quantitativo muito mais expressivo, na ocasião 26 escolas, 

em detrimento das duas unidades que atendiam ao SEJA II.  

Em relação aos professores participantes da pesquisa, quando questionados 

sobre a participação nas etapas de discussão e elaboração dos documentos, como 

afirmado pela técnica da CENAP, nenhum dos interessados registrou participação, 

“[...] nós nunca fomos convidados para participar de nenhum desses momentos de 

discussão”, afirma P2, acrescentando que ficou ciente da mudança em reunião para 

a qual foram convocados responsáveis de todas as UE para falar das mudanças no 

ensino noturno. 

Percebemos, com os relatos, que o período de implantação da disciplina foi 

bastante tenso para a equipe, sobretudo pela ausência de esclarecimentos da 

SECULT sobre o objetivo da inclusão do novo componente curricular e sobre as 

possibilidades de desenvolvimento desse componente em sala de aula.  

A análise e os relatos feitos pelos educadores entrevistados e que passaram 

pela implantação nas Unidades Escolares são carregados de muitas críticas, 

descrença e não conformidade.  As narrativas feitas, também a partir do resgate da 

memória dos entrevistados, se coadunam com a perspectiva de ausência de 

planejamento, estrutura e suporte para a implantação da modalidade no município 

de Salvador (os educadores sinalizam que a estrutura é entendida por formação 

docente sobre Economia Solidária, equipe disponível para acompanhamento nas 

UE, material didático adequado, participação da SECULT em reuniões com a 

comunidade para esclarecimentos sobre a nova proposta).  

Compreendemos, a partir das análises das entrevistas e dos poucos 

documentos apresentados, que as discussões foram realizadas pós-publicação da 
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Resolução 11/2007, o centro das discussões estava em como conduzir a proposta 

pós-implantação, e não discutir a sua elaboração e viabilidade nas Unidades 

Escolares. 

Outra categoria recorrente na nossa investigação e que aparece com 

frequência na descrição dos entrevistados é a realização da formação inicial dos 

educadores em Economia Solidária. Essa categoria é reincidente, sobretudo na 

narrativa dos educadores, que consideram condição primeira a preparação da 

equipe pedagógica para o desenvolvimento de um novo conhecimento.  

Dentre as dificuldades evidenciadas pelos entrevistados no período de 

implantação da EJA em Salvador “[...] a Economia Solidária foi a mais complicada 

de todas, a gente não tinha nenhuma referência”, rememora a Professora 247, e 

afirma, ainda, que no primeiro momento a SECULT sugeriu a utilização dos 

Cadernos da EJA48 como referência para o professor e como material didático para 

os alunos, mas destaca a não existência de diálogo sobre a Economia Solidária, 

nem com o órgão central, nem com a CRE, o que  obrigou as Unidades Escolares a 

estabelecerem seus planos de ensino da disciplina de maneira “experimental” (P2).  

Para além da existência de um programa, de um conteúdo, um grande 

desafio foi, na ocasião, a compreensão da equipe pedagógica acerca da Economia 

Solidária: conceitos, bases teóricas que a fundamentam, possibilidades de 

contribuição na formação dos sujeitos jovens e adultos, expectativas da SECULT no 

desenvolvimento das atividades em sala de aula. Enfim, no período de implantação 

uma das grandes questões para os atores nas unidades escolares era a 

compreensão sobre esse novo componente curricular. Essa preocupação aparece 

nos relatos de P1, P2, P3 e pode ser ilustrada com a fala de P4: 

 

“[...] a gente nem sabia onde começava e onde terminava, então, foi esse o 
choque o que é que vai ser? O que eu tenho que dar? [...] ensinar Economia 
Solidária foi um choque dobrado, porque eu não sabia nem o que era 
Economia Solidária, o termo Economia Solidária pra mim era novo, de fato, 
até que a ideia não, a ideia a gente já conhece, que fiz história e essa 
discussão toda aí também, mas o tema Economia Solidária numa disciplina 
pra mim era novidade, então foi um choque porque eu tive que correr atrás, 
naquele momento não tinha formação, não teve formação inicial pra aquilo, 
pra trabalhar a disciplina. 

                                                             
47

 Entrevista realizada em 03/10/2012.  
48

 A Coleção Cadernos de EJA foi elaborada para o ensino fundamental de jovens e adultos, em 
parceria com a UNITRABALHO e está disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13536%3Amateriais-
didaticos&catid=194%3Asecad-educacao-continuada&Itemid=913>. Acessado 12.set.2012  
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Analisando as entrevistas com os diferentes atores fica claro que um dos 

elementos em destaque para tratar das questões pedagógicas emergentes e 

pulsantes ao longo do processo de implantação da Economia Solidária como 

componente curricular na EJA em Salvador é a formação continuada da equipe 

pedagógica. Porém a formação referenciada como necessidade primordial, ao longo 

das narrativas dos entrevistados, aconteceu no período de 23 de novembro de 2009 

a 31 de maio de 2010, pós-implantação (SECULT, 2010). Dentre os quatro 

educadores entrevistados das duas unidades pesquisadas apenas um deles 

participou da formação e faz uma avaliação bastante positiva do processo: 

 

A formação foi muito boa, me ajudou na organização do meu trabalho. Eu 
não conhecia muita coisa da Economia Solidária e foi na formação que eu 
pude organizar meu trabalho.  As pessoas falam que foi muito teórica, mas 
teoria é preciso. Mas nós visitamos a CAMAPET, discutimos a proposta, 
isso tudo também configura uma prática. Eu gostei muito, inclusive 
acontecia no dia da minha folga, mas eu ia porque julgava importante pra 
minha formação, pra minha prática (P3). 

 

Em relação à não participação na formação, P1 afirma que no período da 

formação estava afastada por problemas de saúde; P2 justifica que na ocasião da 

implantação outra professora participou, mas logo depois foi lotada em outra 

unidade escolar, e P3 justifica que os dias destinados à formação eram os dias que 

ele dava aulas de Economia Solidária e, em conjunto com a equipe, decidiu que não 

faria a formação naquele momento, o conteúdo seria socializado pela professora, 

que foi lotada em outra UE, o que não houve tempo hábil de ser feito.  

Os professores entrevistados foram unânimes em afirmar a sensação de não 

alinhamento entre SECULT, CRE e UE.  Nenhum deles tem registro da presença da 

SECULT e da CRE no período de implantação para auxiliar na compreensão da 

nova proposta e, sobretudo, no esclarecimento do que seria a Economia Solidária.  

P1 afirma que a CRE estava tão perdida quanto a CENAP, as pessoas que 

respondiam aos chamados da Escola não esclareciam as dúvidas dos grupos. A 

orientação para a equipe pedagógica nesse período de implantação foi a sugestão 

de utilização e disponibilização, pela CENAP, dos Cadernos EJA que foram 

inicialmente utilizados para selecionar textos e algumas propostas de atividades que 

foram fundamentais na estruturação dos programas de curso, mas não suficientes 

para subsidiar o trabalho docente.   
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Todos os professores entrevistados e os técnicos da CRE sinalizaram a não 

realização da formação inicial para a equipe pedagógica no período de implantação 

da disciplina como uma das principais dificuldades para a efetivação da prática 

pedagógica. O relato de técnico da CRE nos evidencia, em relação aos educadores, 

além da preocupação dos mesmos com o tempo pedagógico do aluno, com a 

organização da sua carga horária pessoal na unidade de lotação, relatavam a todo 

instante a ausência de esclarecimento sobre a abordagem da Economia Solidária a 

ser dada em aula, ausência de suporte da SECULT no esclarecimento das inúmeras 

dúvidas sobre a nova organização e ausência de formação específica na área.  

Um aspecto que chamou atenção no diálogo com os técnicos refere-se à 

percepção desenvolvida pelos mesmos sobre Economia Solidária, segundo eles, de 

forma bem simplista: a Economia Solidária como componente curricular pretende 

despertar a mudança da concepção capitalista para a solidária. Vale registrar que 

ambos os técnicos participaram da formação oferecida pela SECULT em parceria 

com a UNITRABALHO49 e, inclusive, um deles participou de visita de campo a uma 

das cooperativas para possibilitar que os mesmo presenciassem uma experiência de 

organização coletiva do trabalho.  

Após participarem da formação, e a partir dessa percepção da Economia 

Solidária como alternativa ao capitalismo, ambos questionam se uma disciplina com 

carga horária de apenas 30h é capaz de desenvolver tal concepção. Eles fazem tal 

questionamento levando em consideração que nem todos os professores passaram 

pela mesma formação, logo questionam as condições teóricas dos ausentes nesse 

movimento de criação de alternativas ao capital e, sobretudo, a complexidade que é 

afastar-se de uma formação para o consumo, lucro e concorrência, para uma 

formação que proporcione um pensar solidário, a partir de ações sustentáveis e de 

valorização dos grupos. 

Ainda sobre a ausência de formação inicial sobre Economia Solidária no 

período em estudo, questionamos os entrevistados sobre a perspectiva adotada em 

cada unidade escolar. P4 relata com destaque: 

 

[...] eu tentei buscar, aproximar o máximo possível o tema da realidade 
deles, primeiro noções do que é a Economia Solidária, mas também discutir 
o conceito de trabalho, valorizando a profissão deles, o que é que eles 
fazem, onde é o mundo do trabalho deles [...] pra tentar atrair um pouco da 
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 Formação realizada no período de nov/2010 a abr/2011. 
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atenção, pra depois entrar na discussão do que é Economia Solidária, 
porque a gente já discute um pouco em história essa questão do 
capitalismo, da desigualdade social e tudo mais então. Partindo dessa ideia 
que eles já têm de outras disciplinas, de outras discussões, eu tentei fazer 
essa discussão com eles da possibilidade de uma outra forma de trabalho, 
de uma outra forma de trabalhar, de um outro jeito de produzir dentro dessa 
mesma sociedade que é capitalista, que é desigual [...]. Então, eu trabalhei 
muito com textos, textos pequenos, porque a aula também é curta, não dá 
muito tempo e aí a gente discute muito sobre isso, comparando a situação 
de trabalho deles.  

 

Considerando o ineditismo do trabalho com a Economia Solidária na Rede 

Municipal de Ensino de Salvador e a ausência de instituições formadoras que 

oferecessem cursos que abordassem as especificidades da Economia Solidária, a 

SECULT, em parceria com a UNITRABALHO, planejou e executou formação inicial 

para os educadores que atuavam com o novo componente curricular.  

A referida formação foi mencionada por quase todos os entrevistados, 

sobretudo os que estão nas unidades escolares, alguns criticando duramente a 

ausência da mesma no período de implantação e a dificuldade de incluir um 

componente curricular sem esse referencial teórico, outros, mesmo criticando a 

execução tardia, elogiaram a qualidade da proposta e do conteúdo apresentado.  Os 

que não participaram mencionaram a falta que faz a formação na compreensão 

sobre a Economia Solidária e na condução das atividades em sala de aula.  

Cerca de 120 educadores (professores/coordenadores pedagógicos/gestores 

escolares) foram inscritos na formação. As atividades foram realizadas no período 

de 23 de novembro de 2009 a 31 de maio de 2010, com uma carga horária total de 

100 horas. A formação foi executada em 02 módulos, o Módulo I ocorreu em 

dezembro/2009 e o Módulo II de fevereiro a maio/2010. Além dos encontros 

mencionados, foram realizadas duas visitas técnicas a empreendimentos 

econômicos solidários, uma delas na Cooperativa de Coleta Seletiva, 

Processamento de Plástico e Proteção Ambiental – CAMAPET (localizada no 

Subúrbio Ferroviário de Salvador) e a outra visita foi realizada na empresa 

recuperada COOPERPLÁSTICO (localizada no município de Simões Filho, Região 

Metropolitana de Salvador).  

Analisando os registros disponibilizados pela coordenação da formação na 

SECULT50, dos 120 educadores inscritos apenas 33 concluíram a formação, o que 

representa um percentual de apenas 27,5% de concluintes. Percentual 
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 Arquivos eletrônicos disponibilizados pela CENAP/SECULT.  
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pequeníssimo quando pensamos no investimento de tempo e recurso público 

disponibilizado e, sobretudo, na apropriação dos conhecimentos produzidos a partir 

da formação por um número bem reduzido de participantes.  

Em se tratando da CRE Cabula, dos 5 educadores inscritos 4 deles 

concluíram a formação, o que representa um percentual de 80% do universo de 

cursistas na coordenação da referida Regional.  Entretanto, dos concluintes da CRE, 

50% equivalem a técnicos da CRE, 25% da Escola Municipal Hildete Bahia de 

Souza e os 25% restantes seriam da Escola Municipal Maria Constança, porém a 

educadora participante foi transferida para outra Unidade Escolar no período da 

formação e a Escola Maria Constança ficou sem representação na formação.  

A coordenação da formação relata que foram disponibilizadas vagas por 

regional de acordo com o número de escolas que faziam atendimento ao SEJA II e 

que a inscrição foi livre aos educadores, completamente por adesão. As atividades 

foram todas realizadas no turno da noite, com atividades programadas das 18h às 

22h, horário em que estão concentrados todos os educadores inscritos. Com o 

objetivo de atendimento ao educador no seu turno de trabalho, a SECULT justifica a 

escolha do turno, no entanto algumas dificuldades foram aparecendo no decorrer da 

disciplina: a aula inaugural aconteceu no Amaralina Praia Hotel, local extremamente 

criticado pelos cursistas, nesse primeiro encontro as atividades começaram com 

quase 2 horas de atraso, pois o público tardou a chegar com a justificativa da não 

fluidez característica do trânsito de Salvador.  

Após avaliação inicial do primeiro encontro foi decidido alterar o local de 

realização dos encontros do Módulo 1, sendo definida a Faculdade da Cidade 

(localizada no centro da cidade, bairro Comércio) como polo da formação. A 

extensão geográfica da cidade e os intensos congestionamentos no horário da 

formação não permitiram que as atividades acontecessem conforme planejamento, o 

público chegava atrasado e, por vezes, saía antes do horário previsto. Mais uma 

vez, a localização foi vítima de duras críticas e alguns educadores lotados em áreas 

mais distantes do Comércio deixaram de frequentar.  

O Módulo 2 foi realizado em outro Polo, desta vez a Faculdade Mauricio de 

Nassau (localizada no bairro Pituba) foi escolhida.  Em relatório disponibilizado pela 

SECULT encontramos registro sobre o segundo encontro desse módulo, que 

relatava na ocasião a presença de apenas trinta (30) professores e coordenadores e 



 
84 

 

a justificava: “A fragilidade está no horário, pois naquela região têm muito 

congestionamento”51.   

Na tentativa de compreender os motivos que ocasionaram a evasão tão alta 

(72,5%), identificamos o planejamento da formação como um dos possíveis 

motivadores, visto que o atendimento a todas as regionais em um único Polo 

contribuiu com a inviabilização do plano em todos os locais realizados. Outro 

aspecto sinalizado por P1 foi o caráter demasiadamente teórico da formação, de 

acordo com essa entrevistada a formação foi extremamente densa e exigia um 

aprofundamento teórico que, muitas vezes, não era possível fazer nos horários do 

curso.  

Contrariando essa avaliação, P4 afirma a necessidade do viés teórico e 

justifica que considerou como práticas as duas visitas realizadas aos 

empreendimentos econômicos solidários (cooperativa e empresa recuperada).  

Segundo a SECULT, o desafio da formação se constituiu na superação de um 

modelo ultrapassado de educação – a escola atual, onde os professores vivem entre 

o dilema de formar mão de obra para o mercado de trabalho (cada dia mais exigente 

e complexo) e formar cidadãos – numa sociedade entorpecida pela emergência de 

novos valores e eivada de conflitos de toda ordem (D´AVILA, 2008).  Além disso: 

  

[...] seria um erro considerar que as contradições enfrentadas pela 
professora, no cotidiano, são um simples reflexo das contradições sociais. A 
situação é mais complexa. Existem tensões inerentes ao próprio ato de 
educar e ensinar. Quando são mal geridas, essas tensões viram 
contradições, sofridas pelos docentes e pelos alunos.  Os modos como se 
gerem as tensões e as formas que tomam as contradições dependem da 
prática da professora e, também, da organização da escola [...]. Portanto, as 
contradições são ao mesmo tempo estruturais, isto é, ligadas à própria 
atividade docente, e sócio-históricas, uma vez que são moldadas pelas 
condições sociais do ensino em certa época (CHARLOT, 2008, p. 54).   

 

A coordenação da formação na SECULT afirma, ainda, que a formação 

aconteceu num contexto de muita ansiedade por parte dos professores, em que, 

quase dois anos após a publicação da Resolução que regulamenta a EJA no 

município, a disciplina começou a ser desmistificada com a equipe pedagógica das 

Unidades Escolares. A fim de compreender a inclusão da Economia Solidária na 

matriz curricular, a todo momento foi preciso discutir que, se por um lado é 

importante conceber a educação como produtora de capacidade de trabalho, 
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 Trecho do Relatório da Formação, 08/10/2013, disponibilizado pela CENAP/SECULT.  
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potencializadora de trabalho, e, por extensão, potenciadora da renda, um fator de 

desenvolvimento social, por outro lado, impossível desconsiderar a possibilidade de 

que a ação pedagógica, a prática educativa escolar reduzem-se a uma questão 

técnica, a uma tecnologia educacional cuja função precípua é ajustar requisitos 

educacionais a pré-requisitos de uma ocupação no mercado de trabalho 

(FRIGOTTO, 2011, p.16).  

Segundo a SECULT, pensar no processo de formação dos educadores da 

EJA em Economia Solidária significou pretender  

 

[...] uma reeducação para pessoas que foram formadas para a economia de 
mercado (professores e alunos), cuja ênfase está na transição do modo 
competitivo para o modo cooperativo de produção e distribuição, levando-as 
a perceber que a desigualdade não é natural, é injusta e só pode ser 
superada pela solidariedade entre homens e mulheres. Dessa forma que os 
empreendimentos da Economia Solidária resultam da união entre pessoas 
excluídas do emprego. Por isso que se configura como um ato pedagógico 
na medida em que propõe uma nova prática social, permite a valorização 
das potencialidades dos diferentes sujeitos e do ambiente e, também, 
subverte o papel da escola enquanto espaço de construção de práticas de 
cooperação, solidariedade e sustentabilidade (SECULT, 2010). 

 

A formação dos educadores envolvidos diretamente com a Economia 

Solidária foi concebida coletivamente a partir das reuniões no Grupo de Discussão 

(GD52) com a equipe técnica da SECULT, e desta com a Rede UNITRABALHO. A 

partir das demandas iminentes e explicitadas nessas reuniões, definiu-se a seguinte 

proposta de formação:  
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 Grupo constituído por representação técnica e docente das 13 CREs, além da CENAP, com o 
objetivo de estudar, analisar e propor ações que auxiliem a gestão Educação de Jovens e Adultos em 
Salvador.  
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Proposta de Formação 

PÚBLICO: 120 Professores/Coordenadores Pedagógicos/Gestores Escolares 

CARGA HORÁRIA: 100 h/aula 

PROGRAMA: Trabalho e EJA; Economia Solidária; Gestão de Empreendimentos 
Solidários; Sustentabilidade/Comercialização; Legislação de Empreendimentos de 
Economia Solidária; Educação e geração de trabalho e renda na perspectiva do 
desenvolvimento sustentável e design participativo.  

OBJETIVO GERAL: Formação dos educadores e elaboração da proposta 
pedagógica da referida disciplina.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Promover a reflexão sobre a reeducação do modo 
competitivo ao modo cooperativo de produção; Desenvolver uma cultura coletiva do trabalho 
em contraposição à cultura capitalista, individualista e competitiva; Formar sujeitos críticos, 
capazes de participar como sujeitos históricos na EJA, integrando conhecimentos e práticas 
em Economia Solidária como forma de possibilitar aos educandos e comunidades a 
apropriação de novas formas de geração de trabalho e renda de maneira sustentável e 
solidária; Aprofundar o estudo do método Paulo Freire relacionando com a formação de 
jovens na cultura da autonomia, participação e respeito à diversidade; Estimular a formação 
de empreendimentos solidários entre educandos da EJA.  

Figura 8: Proposta de Formação (SECULT, 2010)  

 

A análise dos objetivos específicos da formação nos remete imediatamente a 

uma reflexão sobre a concepção de educação sob a perspectiva de Freire (2011), 

quando afirma que a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da 

relação teoria/prática. O questionamento e a angústia apontados por um dos 

entrevistados quando questiona se o tempo destinado à disciplina é suficiente para 

promover a mudança da cultura de competitividade para cultura de colaboração, da 

mudança da cultura do capital para a cultura da solidariedade, ou a Economia 

Solidária entrou na matriz curricular apenas como mais uma disciplina a ser 

trabalhada isoladamente das demais? Lendo os objetivos propostos para a 

formação, nos questionamos: Qual o sentido da inserção da Economia Solidária no 

currículo da Educação de Jovens e Adultos?  

Inicialmente, a experiência da formação nos faz pensar a partir de uma das 

premissas freireanas (FREIRE, 2011, p. 24), ao afirmar que ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção. A proposta de formação, tal como foi elaborada, apresenta-se como 

uma oportunidade de construção coletiva de novos conhecimentos que 

posteriormente podem ser enriquecidos com as experiências de vida dos sujeitos 

inseridos no sistema oficial de ensino. A referida proposta também nos faz pensar 



 
87 

 

que talvez a inserção da Economia Solidária na EJA pudesse funcionar como uma 

possibilidade de articulação de saberes, um tema gerador a partir do qual os 

saberes produzidos ao longo da humanidade pelas diferentes áreas do 

conhecimento se inteligassem dando sentido ao cotidiano, ao trabalho, à vida dos 

sujeitos que pela escola passassem.  

Sob a perspectiva de articulação e analisando o Relatório Final de Atividades 

(SECULT, 2010), vejamos os temas desenvolvidos ao longo do curso, organizados 

por blocos de conteúdos, com a seguinte organização:  

1. Trabalho e EJA:  

EMENTA: Os jovens e adultos no mundo do trabalho, os contextos nacional e 

regional, incluindo a abordagem das dimensões social, política, econômica, cultural, 

ambiental e a realidade urbano-rural no mundo do trabalho; Processo histórico-

sócio-cultural de humanização (relação homem-natureza, sociedade e cultura).   

Esse bloco de conteúdo apresenta-se como fundante da formação, visto que 

possibilita o resgate e aprofundamento teórico dos sentidos do trabalho e sua 

relação com a educação, conhecimento e possibilitando a compreensão de como se 

produzem as relações sociais dentro da relação capitalista.  

2. Economia Solidária:  

EMENTA: O pré-cooperativismo dos socialistas utópicos. O cooperativismo 

rochdaleano. Princípios do cooperativismo. Globalização e evolução do pensamento 

cooperativo. Tendências do cooperativismo contemporâneo. Teoria econômica da 

cooperação. Classificações que consideram os fins da sociedade cooperativa. Tipos 

de cooperativas. Economia Solidária. Organizações da Economia Solidária. 

Nesse momento da formação faz-se a teorização acerca da Economia 

Solidária, a evolução histórica do conceito desde os primórdios do cooperativismo 

até as organizações contemporâneas de Economia Solidária.  

3. Gestão de Empreendimentos Solidários:  

EMENTA: Participação e controle democrático. Gestão democrática. 

Estratégias e metodologias educacionais no cooperativismo: organização do quadro 

social, jogos cooperativos, treinamento e capacitação. Administração de conflitos. 

Análise dos conceitos de organizações. Organização e mobilização social em 

comunidades. Diagnóstico e Planejamento Participativo do desenvolvimento 

organizacional. Dinâmicas de grupo. Metodologia de Diagnóstico das Organizações. 

Instrumentos de Diagnóstico Participativo. 
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Esse bloco se caracteriza pela análise prática de empreendimentos solidários.  

Possibilita conhecimento acerca da educação popular, tecnologias sociais, 

mobilização e organização dos grupos sociais. Talvez, nesse momento, os cursistas 

tenham materializado o funcionamento dos empreendimentos transcendendo a 

teoria e ensaiando visualização de como é a dinâmica desses empreendimentos.  

4. Sustentabilidade/Comercialização:  

EMENTA: Importância do estudo de viabilidade na economia solidária. 

Estratégia de viabilidade. Objetivos do estudo de viabilidade. Aspectos do estudo de 

viabilidade. Análise econômica. Custos da produção. Custos comerciais. Custos de 

administração. Custos tributários. Questões associativas. Conceitos de Marketing. 

Marketing e Propaganda. Necessidades e Desejos. Pesquisa de mercado. 

Diferenciação de Produtos e Serviços. Ciclo de Vida de Produtos. Matriz portfólio de 

produtos. Elaboração de Plano de comercialização. 

Essa etapa da formação destina-se ao planejamento do empreendimento, 

desde a concepção do produto, passando pela produção e comercialização.  Em um 

empreendimento solidário essa etapa de planejamento requer maior auxílio das 

assessorias e mais cuidado dos empreendedores para a gestão e comercialização 

da produção. O módulo buscou apresentar a importância da elaboração de um 

estudo de viabilidade econômica para a sustentabilidade de um empreendimento. 

5. Legislação de EES:  

EMENTA: Lógica do desenvolvimento organizacional. Diferenças entre 

microempresa, associação, cooperativa, OSCIP, fundação e sindicato. Etapas para 

legalização de cooperativas. Construção de estatuto social. Regimento interno. 

Formação de conselho administrativo e fiscal. Assembléias gerais. Estrutura 

organizacional de cooperativa. Autogestão do cooperativismo brasileiro. 

A proposta da apresentação da legislação que regulamenta os 

empreendimentos propõe distinção entre os diferentes negócios e organizações, 

bem como orienta como proceder em um empreendimento solidário visando o 

desenvolvimento da autonomia dos grupos, democratização e descentralização das 

decisões e apresenta também possibilidades de organização das cooperativas.  

6. Educação e geração de trabalho e renda na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável: 

EMENTA: Diversas abordagens do conceito de desenvolvimento: crescimento 

econômico, desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, 
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desenvolvimento territorial. A participação da sociedade no desenvolvimento 

territorial: poder, democracia, capital social e gestão das políticas públicas. Arranjos 

e sistemas produtivos locais e o processo de inovação. Métodos de planejamento e 

avaliação participativa. Definição de projetos sociais. Desafios de elaboração de 

projetos sociais. Fatores de êxito. Ciclo de um projeto. Objetivos. Metas. Atividades. 

Resultados esperados. Indicadores. Metodologia. Cronograma de Atividades. 

Orçamento. 

Etapa em que os cursistas puderam perceber diferentes abordagens sobre 

desenvolvimento, as possibilidade de participação e intervenção social, além de 

poderem refletir sobre a elaboração e gestão de projetos sociais. 

7. Design Participativo: 

Ementa: Construção coletiva dos conceitos Design e Design Participativo. 

Identificação da relação Design Participativo e Cooperativismo. Contribuições do 

Design participativo no desenvolvimento da produção material popular e das 

tecnologias sociais. A importância da sustentabilidade ambiental nos processos 

produtivos artesanais e industriais. 

Nessa fase final da formação, o objetivo foi refletir sobre definição de design, 

design participativo seu planejamento, visando sustentabilidade ambiental e 

processos produtivos.  

8.  Visitas técnicas aos empreendimentos econômicos solidários:  

Ementa: Atividade que permite a apropriação dos conhecimentos por meio do 

diálogo com a realidade dos sujeitos envolvidos nos processos educativos.  

Estava prevista a realização de quatro visitas técnicas, porém, em virtude dos 

contratempos, sobretudo dos atrasos no início das aulas e a antecipação do término 

de muitos encontros, foram realizadas apenas duas visitas.   

Observamos a densidade de conceitos propostos na organização da 

formação para a compreensão da Economia Solidária, não somente como 

componente curricular, mas como uma nova prática econômica e social.  Reiteramos 

que o aprofundamento e a carga teórica foram bastante evidenciados pelos 

entrevistados. Alguns apontaram essa densidade como um fator fundamental para a 

evasão de alguns professores (P2) que buscavam na formação “a prática” da 

Economia Solidária.  Outros apontaram a organização proposta como fundamental 

na compreensão da Economia Solidária e na elaboração coletiva e individual de 
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sequências didáticas que auxiliassem também os educandos no entendimento do 

novo componente. P3 afirma:  

 

A formação foi muito boa, me ajudou muito na organização do meu trabalho. 
Eu não conhecia muita coisa da Economia Solidária e foi na formação que 
eu pude organizar meu trabalho. As pessoas falam muito que foi muito 
teórica, mas teoria é preciso. [...]. Eu gostei muito, inclusive acontecia no dia 
de minha folga, mas eu ia porque julgava importante pra minha formação, 
pra minha prática. 

 

Nem todos os professores que assumiram a disciplina e que vinham 

trabalhando com a Economia Solidária participaram da formação. Além disso, os 

dias acordados para os encontros semanais, por vezes, coincidiam com o dia de 

aula de Economia Solidária e os professores optaram por priorizar as aulas nas 

unidades escolares e não a sua formação profissional (P3), e, ainda, a alta 

rotatividade entre unidades. 

Na tentativa de administrar tantas variáveis e com objetivo de auxiliar os 

professores-formadores responsáveis por cada grupo, foram criadas em cada turma 

comissões de alunos(as) que administraram internamente o andamento do curso. As 

comissões criadas foram: de registro, avaliação, infraestrutura/coordenação e 

criatividade, com o objetivo de estimular o exercício do trabalho compartilhado e 

participativo, buscando a reflexão tanto sobre o conteúdo como sobre o ato de gerir 

a formação. 

Apenas um dos professores entrevistados participou das visitas técnicas 

realizadas aos EES. Este, P3, evidenciou a importância pedagógica da visita 

técnica, caracterizando-a como complemento didático-metodológico aos conteúdos 

ministrados em sala de aula, aprimorando os conhecimentos da formação 

pretendida. Afirma também a relevância das visitas para a formação, em que se 

pode otimizar ao máximo o que foi aprendido na teoria, em sala de aula, ampliando 

a compreensão dos termos técnicos, da conceituação, enfim, da existência efetiva 

da economia solidária. 
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CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

 

Essa pesquisa se constituiu em uma tentativa de analisar o processo de 

implantação da Economia Solidária como componente curricular na Rede Municipal 

de Ensino de Salvador, tomando como recorte da realidade duas Unidades 

Escolares da CRE Cabula, Escola Municipal Hildete Bahia de Souza e Escola 

Municipal Maria Constança. Refletindo sobre o objeto de estudo focalizado neste 

trabalho, percebemos que o mesmo não nos permite tecer conclusões, visto que 

constatamos que a implantação da política ainda está em processo e que os sujeitos 

continuam em processo de aprendizagem sobre a proposta da Economia Solidária. 

Faremos algumas considerações, mesmo que provisórias, considerando que o 

estudo pode ser desdobrado, analisando as medidas tomadas pela SECULT e pelas 

Unidades Escolares após o período de implantação.  

Para começar, retomamos o pensamento de Freire e refletimos um pouco 

sobre a nossa trajetória no desenvolvimento da pesquisa, orientanda e orientadora 

envolvidas com o objeto e, a partir do estudo, aprendendo sobre o mesmo, sob 

perspectivas diferentes, perspectivas dos sujeitos que conceberam esse mesmo 

objeto de uma forma bastante distinta.   

 

[...] o processo de aprender, em que historicamente descobrimos que era 
possível ensinar como tarefa não apenas embutida no aprender, mas 
perfilada em si, com relação a aprender, é um processo que pode deflagrar 
no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais 
criador. 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 “curiosidade epistemológica”, sem a qual não alcançamos o 
conhecimento cabal do objeto (FREIRE, 2011, p. 26). 

 

Conforme demonstrado ao longo deste estudo, os resultados aqui 

apresentados favoreceram um aprofundamento do olhar sobre as relações que 

estabeleceram os processos educativos desenvolvidos por duas escolas da RME, 

permitindo a percepção da complexidade que rege este processo e a compreensão 

de como ele possibilita o desenvolvimento de ações entre a comunidade e o 

estabelecimento de ensino.  

O desafio da inclusão de um novo componente curricular nos fez constatar 

que ensinar inexiste sem aprender, a partir da publicação da Resolução 11/2007 
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fomos todos obrigados a aprender e foi aprendendo conjuntamente com os pares 

que descobrimos que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo ao 

longo dos tempos, que homens e mulheres perceberam que era possível – depois 

preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu 

ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante 

de aprender (FREIRE, 2011).   

Após o estudo proposto e a análise dos dados feita, sobretudo a partir das 

entrevistas, ficou claro que a escola, sozinha, não consegue dar conta da 

complexidade que se revelou a Economia Solidária, principalmente quando se 

concebe a mesma como um campo que, sendo permeado por uma multiplicidade de 

campos de conhecimento e de processos de existência (cultural, social, político...) 

exige, para sua melhor compreensão, a adoção de uma visão multirreferencial. Aqui 

pensamos a possibilidade da utilização da Economia Solidária como tema gerador, 

partindo dos pressupostos freireanos, um tema que integrasse as diferentes áreas 

do saber, os diferentes componentes curriculares sugeridos pela matriz da EJA, e 

não como um componente específico.  

Essa sugestão foi pensada, sobretudo a partir dos diálogos estabelecidos 

com os educadores que assumiram a Economia Solidária a partir de 2008, que, em 

várias etapas das entrevistas realizadas, sinalizaram a riqueza da proposta, a 

variedade de possibilidades de trabalho identificadas e, em paralelo, a dissociação 

do trabalho com as demais disciplinas, a ausência de carga horária para 

desenvolvimento de uma perspectiva solidária, o que transformou a Economia 

Solidária em apenas mais um conteúdo a ser ensinado concorrendo com todos os 

demais já existentes.  

Tomando como conteúdo educativo a própria condição de existência dos 

educandos, conforme preconizado pela pedagogia crítica (FREIRE, 1987), foi 

possível estabelecer um processo educativo dialógico ao longo da pesquisa que, 

problematizando as relações sociais de exploração e dominação, permitiu aos 

envolvidos o desenvolvimento de um senso crítico sobre sua realidade de vida, 

dando a estes elementos para pensarem e agirem no sentido de transformarem esta 

realidade. 

No caso específico das escolas escolhidas, percebemos a solidão no 

desenvolvimento da prática, nas duas unidades escolares os docentes sozinhos 

planejaram, realizaram e avaliaram o trabalho que desenvolveram em sala no 
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período da implantação, com discussão esporádica apenas com a coordenação 

pedagógica dentro das unidades escolares. Não fizemos nenhum registro de 

reuniões com a CRE e a SECULT para fins de acompanhamento, orientação e 

avaliação dessa ação. Uma questão no mínimo curiosa está na inexistência de 

comunicação entre as duas escolas, visto que apenas as duas passaram pela 

implantação e poderiam conjuntamente se auxiliar e estabelecer um plano de 

trabalho coletivo.  Cada UE se constituiu em  uma ilha formada por dúvidas, dilemas, 

esforço individual e também por muitas possibilidades.  

Neste sentido, sinalizamos a necessidade de revisão da prática educativa em 

vigor nessas instituições, tendo em vista não apenas os conteúdos abordados, mas, 

especialmente, os métodos adotados, visando à construção da criticidade e 

protagonismo dos educandos. Tal revisão necessita também da inclusão de diálogo 

entre as áreas e a visão da Economia Solidária como um articulador dos 

conhecimentos escolares com a experiência de vida dos educandos, sobretudo 

associando-a com o trabalho real, sempre percebendo o trabalho como condição da 

existência humana e não somente como gerador de emprego e renda.  

Vale ressaltar, contudo, que tal transformação, como todas que implicam uma 

mudança de racionalidade, de perspectiva, não ocorrerá se baseada em ações 

pontuais e momentâneas. Ela requer uma ampliação e sistematização, devendo, 

entretanto, respeitar as particularidades de cada área geográfica da cidade, 

adaptando-se aos seus respectivos contextos histórico-culturais. 

Frente a esses resultados, podemos afirmar que o processo de implantação 

da Economia Solidária como componente curricular foi comprometido tanto do ponto 

de vista de elementos internos à escola (disponibilidade da equipe pedagógica em 

conhecer a proposta, participar da formação), quanto dos elementos externos 

(disponibilidade de recursos materiais e humanos que auxiliem na apropriação e 

desenvolvimento da proposta). E, mais uma vez, nos leva a refletir sobre a real 

funcionalidade deste componente curricular para a Educação de Jovens e Adultos 

em Salvador.  

Podemos evidenciar, também, que a exigência legal a partir da publicação de 

uma Resolução, ou simplesmente a implantação de uma política, não é suficiente 

para o alcance do sucesso de uma proposta pedagógica. Segundo Lück (2008), a 

efetivação de medidas adotadas somente acontece quando se tornam parte de uma 

política pública pautada em um panorama global e interativo da questão, 
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considerando a cultura organizacional escolar, por meio de permanente ação de 

monitoramento, que envolva as etapas de orientação, acompanhamento, apoio e 

avaliação. 

Considerando dados referentes ao acompanhamento da implantação pela 

SECULT, pela CRE e por processos internos da escola, percebemos uma fragilidade 

com relação à compreensão e ao próprio acompanhamento. Esse resultado nos 

revela um enfraquecimento dos aspectos pedagógicos existentes na escola. Se as 

propostas não são bem compreendidas e acompanhadas por todas as instâncias 

responsáveis prejudicam o aspecto mais importante da educação: a aprendizagem.  

A pesquisa concluiu que ainda é um desafio para os gestores e educadores 

entender a Economia Solidária como possibilidade de norteador do processo de 

aprendizagem escolar e, ao mesmo tempo, conceber o processo em sua riqueza, 

em seu caráter formativo. Constatamos que, apesar dos esforços já empreendidos 

pelo poder público municipal com a implantação da Economia Solidária como 

componente curricular, ainda é questionável a construção de uma cultura da 

solidariedade. Assim, ainda não se tem uma política específica capaz de orientar 

toda a comunidade escolar, não apenas para a compreensão da proposta, mas para 

o acompanhamento e vivências de práticas pedagógicas que auxiliem na 

compreensão e efetivação da proposta.   

Os momentos destinados para a apresentação, discussão e compreensão da 

proposta foram limitados ao início do ano letivo de 2008 (ano inicial da implantação) 

e no período da formação inicial para educadores, realizada em 2010. Não tivemos 

registros de realização de encontros de estudo nas unidades escolares, em algumas 

entrevistas nos foi sinalizada a realização de palestras sobre a temática que nem 

sempre os professores participaram, o que dificulta bastante a compreensão, 

socialização e ampliação das possibilidades de sistematização da referida proposta.  

No momento atual é importante considerar que a legislação que implanta e 

normatiza a prática da Economia Solidária como componente curricular não 

menciona nem determina formas de acompanhamento e avaliação dessa proposta, 

o que pode dificultar sua realização, assim como a SECULT não apresenta às 

unidades escolares uma estratégia eficiente que oriente a execução do trabalho 

pedagógico. A Proposta Pedagógica da Disciplina Economia Solidária, elaborada a 

partir das discussões entre os educadores que participaram da formação inicial, 

sugere a utilização da pesquisa-ação como uma possibilidade metodológica, 
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entretanto o foco do documento está na descrição dos conteúdos a serem 

trabalhados ao longo do semestre.  

Além desse foco no conteúdo, a proposta não foi divulgada de maneira 

satisfatória entre os educadores. P3 não participou da formação e não teve acesso 

ao documento. Segundo P1, que é da mesma unidade escolar, cópia do documento 

chegou à escola, mas estava, até então, com a Direção. P4 participou até o fim da 

formação, inclusive colaborou na elaboração do documento, no entanto nunca 

recebeu cópia do mesmo. Após realização das entrevistas que revelaram esse 

desconhecimento dos educadores do referido documento, entramos em contato com 

a SECULT solicitando autorização para divulgação do que tínhamos em nossas 

mãos. O documento nos foi concedido, fizemos encaminhamento imediato em 25/09 

e 25/10/12 e fomos informados também que o mesmo encontrava-se disponível no 

portal da SECULT. 

 Percebemos também que ainda foi relativamente baixo o acompanhamento 

da CRE nos processos de elaboração, execução e avaliação do período de 

implantação, em especial o acompanhamento às atividades docentes. Mesmo tendo 

dois dos técnicos participado da formação e da elaboração da Proposta da 

Disciplina, não foi registrado o desdobramento dessa participação sob a forma de 

acompanhamento e orientação dentro das unidades escolares. Observamos 

também que em nenhuma das unidades escolares houve a participação dos 

gestores na formação, apesar de narrarem reconhecer a importância da 

participação, nenhum membro da gestão se fez presente na referida formação.   

Reiteramos que as dificuldades elencadas nessa pesquisa não devem ser 

vistas como fato acabado, mesmo porque representam uma análise com recorte 

temporal de uma política que continua vigente, mas deve sim ser vista como 

reflexão, como possibilidade de melhoria do que está posto com alguns indicativos 

de mudança. Nossa intenção com essa investigação é evidenciar contradições no 

processo de implantação e, sobretudo, colaborar com mudanças nas concepções e 

na superação dos problemas e dificuldades encontrados. Nosso principal objetivo é 

auxiliar a equipe a refletir e melhorar sua prática a partir da análise de um período 

específico, 2008-2009.  

Por fim, salientamos que estes resultados não devem ser vistos como fim em 

si mesmo, mas como um recorte momentâneo e transitório sujeito a mudanças de 

acordo com novas perspectivas e situações ao longo do tempo. Contudo 
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acreditamos que esta investigação possa servir, também, como contribuição para 

pesquisas futuras ou como meio para se estabelecer critério e soluções pertinentes 

à realidade encontrada, na implantação de políticas públicas na Rede Municipal de 

Educação de Salvador. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista CRE 

 

 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
Departamento de Educação I – DEDC I 
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade 

 

Roteiro de Entrevista CRE 

 Como foi o processo de implantação da EJA na CRE Cabula? 

 Como foi o acompanhamento da CRE nas escolas Hildete e Maria Constança 
no período de implantação? 

 Como os professores receberam a nova organização curricular? 

 Qual a reação dos professores em relação ao componente ECONOMIA 
SOLIDÁRIA? 

 Como se deu o desenvolvimento da ECONOMIA SOLIDÁRIA nas escolas? 

 Quais os registros gerados pela CRE ao longo do processo de implantação? 

 Que considerações você faz em relação ao acompanhamento da SECULT no 
período de implantação? 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista SECULT/CENAP 

 

 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
Departamento de Educação I – DEDC I 
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade 

 

Roteiro de Entrevista SECULT/CENAP 

 Como foi o processo de implantação da EJA em SSA?  

 Qual a motivação para implantação da EJA em 2007? 

 Como se deu a escolha do componente curricular ECONOMIA SOLIDÁRIA? 

 Como se deu o diálogo com a comunidade?  

 Quais os registros gerados ao longo do processo de implantação?   

 Que tipo de acompanhamento a SECULT fez no período de implantação?  

 Existem registros dos docentes sobre a implantação da ECONOMIA 
SOLIDÁRIA? O que eles dizem?  
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista Escolas 

 

 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
Departamento de Educação I – DEDC I 
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade 

 

Roteiro de Entrevista Escolas 

 Como foi o processo de implantação da EJA na UE?  

 Como foi o acompanhamento da CRE nas escolas?   

 Como os professores receberam a nova organização curricular?  

 Qual a reação dos professores em relação ao componente ECONOMIA 
SOLIDÁRIA? 

 Como se deu o desenvolvimento da ECONOMIA SOLIDÁRIA nas turmas no 
período de implantação?  

 Quais os registros gerados pela UE ao longo do processo de implantação?   

 Que considerações você faz em relação ao acompanhamento da SECULT no 
período de implantação? 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista CME  

 

 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
Departamento de Educação I – DEDC I 
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade 

 

Roteiro de Entrevista CME  

 Como foi iniciada a discussão sobre a implantação da EJA em SSA?  

 Por que as escolas da Rede Municipal adotaram a Economia Solidária como 
conteúdo da formação em EJA? 

 Como se deu a discussão da Resolução 11/2007? Quais os participantes? 
Houve participação da comunidade na elaboração da Resolução?  

 Como se deu a discussão da Resolução 11/2007? Por que os conselheiros 
discordavam? Por que os conselheiros concordavam? Quais os principais 
argumentos? 

 Qual a sua opinião sobre a inclusão do componente ECONOMIA SOLIDÁRIA 
na matriz curricular de EJA?  

 Quais os registros gerados ao longo do processo, além da própria Resolução 
(Atas, Anais)?  

 Como se deu a implantação do referido componente curricular na formação? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
10 

 

ANEXO A  – Cronograma de Encontros do SEJA 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
___________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC 
Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP 
Coordenação da Educação de Jovens e Adultos – EJA 

 

  

 

CRE Data Local 

SUBÚRBIO II 20 de agosto/08 Escola Municipal de Periperi 

CIDADE BAIXA 13 de agosto/08 Escola Baronesa de Sauípe 

LIBERDADE 08 de setembro/08 Escola Municipal de Pau Miúdo 

SÃO CAETANO 18 de agosto/08 
 

Escola Municipal ACM 

ORLA 12 de setembro/08 
 

Anexo II 

SUBÚRBIO I 
 

10 de setembro/08 
 

Escola Municipal Senhor Bonfim 

CENTRO 25 de agosto /08 
 

Auditório do ANEXO II 

PIRAJÁ 11 de setembro/08 
 

Escola Municipal Orlando Imbassay 

CAJAZEIRAS 03 de setembro/08 
 

Escola Municipal Prof. Ricardo Pereira 
– Cajazeiras VIII 

ITAPUÃ 04 de setembro/08 
 

Escola Estadual Lomanto Júnior 

CABULA  05 de setembro/08 
 

Escola Municipal de Engomadeira 

 

 



 
11 

 

ANEXO B – Agenda de Trabalho 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
___________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC 
Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP 
Coordenação da Educação de Jovens e Adultos – EJA 

 

AGENDA DE TRABALHO 

“Não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas 
defenderei até a morte vosso direito de dizê-lo.”  

Voltaire 

OBJETIVOS: 

 Discutir a estruturação curricular do Segmento da Educação de Jovens e Adultos, 

considerando as condições objetivas do funcionamento no primeiro semestre; 

 Refletir sobre os encaminhamentos possíveis para proposição das políticas públicas de 

sustentação da EJA na Rede Municipal; 

 Socializar as formulações postas no Plano Municipal de Educação (versão preliminar), 

produzidas no GT 06 - EJA. 

PAUTA: 

 Música: Lema/Ney Matogrosso 

 Leitura do texto: Por uma nova Educação de Jovens e Adultos/Carlos Jamil Cury 

 Estrutura Curricular do SEJA (Diretrizes Municipais/Resolução nº 11/07); 

 Trajetória do SEJA na Rede Municipal de Ensino (I semestre). 

 Textos para discussão no AC (Proposta Curricular Nacional /MEC, 2002): 

 Algumas características e especificidades da EJA; 
 Construção de uma proposta curricular para EJA. 

 Plenária: dificuldades, questionamentos e encaminhamentos. 

 O que ocorrer... 

AVALIAÇÃO: 

 Questionário individual; 

 Sugestões. 

PÚBLICO ALVO: 

 Professores das unidades escolares de EJA das CREs; 

 Coordenadores pedagógicos da EJA. 
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ANEXO C – Organograma Parcial da SECULT53 

 

 

                                                             
53

 Disponível em: <http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/organograma.php>. Acessado em: 06 
abr. 2013. 
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ANEXO D – Minuta de Resolução encaminhada ao CME pela CENAP 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

RESOLUÇÃO CME Nº.   011 /2007 

Dispõe sobre a implantação da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, no Sistema 
Municipal de Ensino de Salvador e dá outras 
providências. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, no uso de suas atribuições legais 
expressas no seu Regimento  e, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 9.394/96, na Resolução 
CNE/CEB nº. 1, de 5 de julho de 2000 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos e nas orientações decorrentes do Parecer CNE/CEB nº. 11 de 07 de 
junho de 2000 e, considerando que o Sistema Municipal de Ensino deve: 

             I - garantir o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, aos jovens e adultos que não 
tiveram acesso a ele na idade própria; 

  II – promover a oferta de ensino, nos turnos diurno e noturno, adequada às condições de 
vida e trabalho do educando, garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola; 

  III – promover a universalização do atendimento, na etapa do Ensino Fundamental, da 
Educação de Jovens e Adultos como modalidade da Educação Básica no Sistema Municipal de 
Ensino; 

 IV – propiciar, sempre que possível, que o Ensino Fundamental para jovens e adultos possa 
associar-se aos cursos de qualificação para o mundo do trabalho e de certificação de competências 
para o prosseguimento dos estudos. 

 

RESOLVE, 

Art. 1º - Na implantação da modalidade de Educação de Jovens e Adultos no Sistema 
Municipal de Ensino sejam observados os componentes curriculares para o Ensino Fundamental e o 
caráter próprio desta modalidade de ensino, obedecendo aos Art. 26, 27, 28 e 32 da LDB e a 
Resolução CNE/CEB nº. 02/98 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 

 Art. 2º - A presente Resolução abrange os processos educativos, formativos e a qualificação 
para o mundo do trabalho, da Educação de Jovens e Adultos, com avaliação no processo e 
integralização dos tempos de escolaridade, para atendimento a população de 15 anos de idade ou 
mais que não teve acesso à escolarização na idade própria, considerando o seu perfil 
socioeconômico e cultural. 

 
Art. 3º - A oferta dos cursos, com avaliação no processo se dê de forma presencial e/ou semi-

presencial desde que devidamente regulamentado pelo Sistema Municipal de Ensino. 
 
Parágrafo único - A organização pedagógica estabelecida para a modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos admite a oferta de cursos e exames supletivos, para efeito de certificado de 
conclusão do Ensino Fundamental, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 
Art. 4º - Nos cursos de Educação de Jovens e Adultos, seja observado o modelo pedagógico 

próprio desta modalidade de ensino, expresso na proposta pedagógica das unidades escolares, 
obedecendo aos princípios, objetivos e às Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas para o 
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Ensino Fundamental e Educação Profissional e, nas Resoluções e Portarias próprias do Sistema 
Municipal de Ensino. 

 
Art. 5º - Para o funcionamento da Estrutura Curricular do 1º Segmento da Educação de Jovens 

e Adultos – SEJA I, com duração de dois anos e estrutura semestral, que equivale a integralização 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental adote-se a seguinte organização: 

 
I.  SEJA I – 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos 
a) Estágio I – com progressão continuada para o estágio II; 
b) Estágio II – com avaliação no processo para promoção para o estágio III; 
c) Estágio III – com progressão continuada para o estágio IV; 
d) Estágio IV – com avaliação no processo para promoção para o 2º segmento, SEJA II ou 

escolaridade equivalente.  
 
II - para o pleno desenvolvimento do Ensino Fundamental, com avaliação no processo, a matriz 

curricular tenha, por semestre, 400 (quatrocentos) horas letivas, no mínimo, de efetivo trabalho 
escolar, excluído o tempo reservado aos exames de recuperação, sendo exigida a freqüência mínima 
de 75% do computo total da carga horária e, ao final do 1º segmento – SEJA I, uma carga horária 
total de 1.600 horas. 

 
Art. 6º - Para o funcionamento da Estrutura Curricular do 2º Segmento da Educação de Jovens 

e Adultos – SEJA II, com duração de dois anos e estrutura semestral, que equivale à 
integralização dos anos finais do Ensino Fundamental, adote-se a seguinte organização:  

I – SEJA II – 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos – que compreende as áreas 
de conhecimento I, II e III, sendo que a área I é oferecida em dois semestres, conforme a seguinte 
organização: 

a) ÁREA I – A - Linguagens, seus Códigos e Expressões Culturais, compreendendo as 
disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, com avaliação no processo e 
sujeita a aprovação em todos os componentes curriculares para esta etapa; 

b) ÁREA – I – B - Linguagens, seus Códigos e expressões Culturais, compreendendo as 
disciplinas de Língua Portuguesa, Educação Física e Informática, com avaliação no processo e 
sujeita a aprovação em todos os componentes curriculares para esta etapa; 

c) ÁREA - II - Ciências Humanas e Contemporaneidade, composta das disciplinas de 
História, Geografia e Economia Solidária, com avaliação no processo e sujeita a aprovação em todos 
os componentes curriculares para esta etapa; 

d) ÁREA-III - Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias, composta das 
disciplinas, Ciências Naturais e Biológicas e Matemática, com avaliação no processo e sujeita a 
aprovação em todos os componentes curriculares desta etapa. 

 
II - observados os Art. 37 e 38 da LDB, para integralização dos tempos de escolaridade, com 

100 dias letivos, excluídos o período previsto para os exames de recuperação, para a terminalidade 
do Ensino Fundamental, seja exigida a freqüência mínima de 75% do total de 400 horas letivas, de 
efetivo trabalho escolar – e, ao final do 2º segmento - SEJA II, uma carga horária total de 1.600 horas. 

III - Para efeito de aprovação na área, sejam consideradas as disciplinas cursadas com 
aproveitamento dos estudos, realizados anteriormente no mesmo estabelecimento ou em outra 
escola, desde que devidamente comprovados. 

 
IV - Observadas a Resolução CNE/CEB nº 02/98, a legislação vigente e as especificidades das 

disciplinas que compõem os fundamentos curriculares do Ensino Fundamental - 2º segmento - SEJA 
II, fica estabelecido que o professor regente tenha, no mínimo, a licenciatura específica para a 
disciplina que vai ministrar. 

 
Art. 7º Para o funcionamento da Estrutura Curricular da Educação de Jovens e Adultos – EJA - 

INTENSIVO, com base na Resolução CNE/CEB nº. 1 de 05 de julho de 2000, será permitido a 
implantação de cursos sob a forma presencial, semi-presencial e a distância e/ou exames que 
tenham como objetivo a certificação para conclusão da etapa do Ensino Fundamental. 

 
Parágrafo único. Na oferta dos cursos e/ou exames, a que se refere o caput deste artigo, no 

caso de cursos semi-presenciais e a distância, os alunos só poderão ser avaliados, para fins de 
certificados de conclusão, em exames supletivos presenciais oferecidos por instituições 



 
15 

 

especificamente autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo poder público, dentro das competências 
estabelecidas pelo Sistema Municipal de Ensino e deverão seguir o Art. 26 da LDB e as diretrizes 
curriculares nacionais para o Ensino Fundamental. 

  
Art. 8º Quanto à classificação e reclassificação no 1º Segmento da Educação de Jovens e 

Adultos – SEJA I: 
 
I – a classificação para os alunos novos e aqueles que se encontram sem histórico escolar seja 
realizada ao longo do semestre letivo; 
 II - a reclassificação para o estágio adequado, seja realizada pelo Conselho de Classe, através da 
avaliação diagnóstica, considerando as competências/habilidades estabelecidas no diário de classe 
para cada estágio.  
 
  Art. 9º - Quanto à classificação e progressão parcial no 2º Segmento da Educação de Jovens e 
Adultos – SEJA II 
  I – a classificação dos alunos novos e aqueles que se encontram sem histórico escolar dar-se-
á ao longo do semestre e seu remanejamento deve ser devidamente registrado em documentos 
escolares apropriados; 
  II - a promoção do aluno da área de conhecimento I para as áreas II e III pode ocorrer através 
de progressão parcial, ficando o aluno obrigado a cursar as disciplinas pendentes ao longo dos outros 
semestres. 
   
 Art. 10 - As Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador tem um prazo até 
dezembro de 2008 para adequar sua Proposta Pedagógica e Regimento Escolar à organização do 
Ensino Fundamental, na modalidade EJA em consonância com esta Resolução. 
 
 Art. 11   Os casos omissos deverão ser tratados pela Coordenadoria de Ensino e Apoio 
Pedagógico - CENAP 
 Art. 12  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Salvador, novembro de 2007. 
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ANEXO E – Carta  de apresentação 
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ANEXO F – Carta de autorização da pesquisa 

 

 


