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RESUMO  

As discussões no âmbito educacional acerca da gestão dos processos curriculares, 
perpassam, entre outras instâncias, essencialmente pelo currículo, figurando não somente 
como um espaço educacional oficial, onde estão a priori todas as intenções e 
ordenamentos que direcionam as práticas do ensino, mas também, como um espaço 
oculto, que se explica pela reprodução cultural e (re)afirmação de valores, refletidas nas 
práticas dos educadores, ainda que de forma inconsciente. Sobre essas duas noções de 
currículo estão dadas também a noção de poder e identidade, aspectos significantes e 
determinantes para a trajetória escolar dos sujeitos (re)educandos. Assim, o presente 
artigo brotou da articulação entre duas experiências vivenciadas em Escolas Estaduais do 
Estado de Pernambuco, no Brasil. O foco das duas atividades consistiu em avaliar as 
práticas curriculares, a gestão destes processos propriamente ditos, e as políticas internas 
e externas que amparam o currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA). É importante 
ressaltar que as vivências articuladas aconteceram em espaços e tempos distintos. A 
primeira experiência foi vivenciada no ano de 2016 em uma escola prisionali, localizada 
no interior de um complexo carcerárioii masculino e de segurança máxima da cidade do 
Recife (Pernambuco). Neste espaço, a educação é ofertada a (em média) 250 reeducandos, 
distribuídos em 4 turmas da EJA. Já a segunda vivência, aconteceu no ano de 2017, em 
uma escola estadualiii, do chamado ensino “regular”, localizada em um bairro de classe 
média alta da mesma cidade. Neste estabelecimento de ensino a modalidade da EJA é 
ofertada (em média) a 60 estudantes, distribuídos entre duas turmas da Fase I e Fase II da 
EJA (Ensino Funamental). Todavia, mesmo em tempos e espaços distintos, foi possível 
encontrar diversas similitudes entre as práticas educacionais desenvolvidas nos dois 
ambientes escolares, transcorrendo desde a posição de exclusão social, vividas pelos 
sujeitos da educação, em ambos os casos, ainda que em proporção, causa e efeito distintos 
até à expressão do trabalho docente, permeado pela subjetividade e influência dos valores 
culturais, sociais e políticos, os quais ecoam nos processos curriculares. O compasso entre 
as similitudes e distanciamentos, nos fez despertar o interesse pela aproximação entre as 
duas realidades, suscitando a escrita desse artigo que tem por objetivo analisar as 
sobressalências e silenciamentos impostos na gestão e prática dos processos curriculares, 
ultrapassando as diferenças de contexto e espaço nas quais as escolas pesquisadas estão 
inseridas. Norteados por esse alvo, nos envolvemos em responder aos seguintes 
questionamentos: Tendo como foco os processos curriculares, o que está (ou estão) por 
trás das (des)semelhanças observadas entre essas duas instituições de ensino (IE)? 
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Entendendo as suas diferenças de contexto, espaço, público-alvo, interesses políticos, 
etc. o que levam essas escolas a assumirem práticas e posturas educativas, ora tão 
semelhantes e por vezes distintas? Para atender ao que se propõe, fizemos o cruzamento 
entre os dados coletados na primeira vivência (V1) - obtidos através de uma visita à escola 
prisional. Nesta visita, realizamos uma entrevista semiestruturada com cinco professores 
da escola prisional e outra entrevista com o gestor adjunto dessa instituição de ensino. Os 
dados da segunda vivência (V2) - obtidos através de seis visitas realizadas em dias 
distintos, realizamos inicialmente, observação assistemática, para investigar os 
procedimentos didáticos e curriculares adotados durante as vivências educacionais na 
EJA. Logo após, efetuamos análise documental, na busca por avaliar as propostas e 
intenções oficiais (e ocultas) contidas no Regimento Interno, no Projeto Político 
Pedagógico, na escolha dos livros didáticos e nas Matrizes Curriculares. E ao final, 
fizemos uma entrevista com a diretora da escola, na intenção de recolher o seu ponto de 
vista sobre a gestão dos processos curriculares. Em ambos os casos os dados foram 
organizados em unidades de registro, conforme propõe Bardin (2011) e em seguida 
aproximados respeitando as paridades e diferenças que atendiam ao objetivo proposto por 
esse artigo. Ao cruzarmos os dados, analisamos as informações partindo de duas breves 
investigações exploratórias, sobre as vivências (V1 e V2), separadamente. Somando-se a 
isto, desenvolvemos neste artigo, em continuidade aos trabalhos mencionados, uma 
apreciação crítica sobre as realidades experimentadas pelas duas escolas pesquisadas. 
Procedemos a um debate à luz de documentos legais e normativos, e de teorias que 
perpassam pelas noções de currículo, poder, gestão, comunidade, hegemonia do capital 
intelectual, exclusão social e construção de identidade. Nesta investigação, recorremos a 
autores como Silva (2005), Gomes (2007) e Lopes (2011), para uma discussão sobre as 
temáticas do currículo e em seguida nos apoiamos em autores como Freire (1987), 
Strelhow (2010), Gadotti (2016), Haddad (2000), Bauman (2003), Stuart (2009), Motta 
(2000) etc, para orientação sobre as demais temáticas. Os resultados sugerem que existem 
mais similitudes do que diferenças entre as práticas educacionais desenvolvidas e os 
processos curriculares adotados pelas duas escolas. Apesar da dissonante diferença de 
contexto que existe entre as duas escolas, em termos de público-alvo e de políticas 
públicas, os dados sinalizam para práticas escolares semelhantes. Essas aproximações 
podem residir estar atreladas a aspectos como: questões culturais, fragilidades na 
qualificação docente, (des)motivação no exercício da docência, interesses políticos e 
econômicos (particulares e governamentais) e ausência de práticas educativas que 
atendam aos interesses dos estudantes. Esta pesquisa nos remete a um outro 
questionamento, o qual sugere que se amplie essa discussão como: Como estão sendo 
e/ou devem ser encaradas (des)semelhanças políticas públicas no âmbito educacional?  
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i Trata-se de uma escola prisional (Escola Estadual Nossa Senhora das Graças) que tem o módulo 
educacional ofertado respeitando os termos de uma educação estruturada para o contexto de privação de 
liberdade. Sobre este aspecto a Lei de Execução Penal (LEP) orienta que a educação aos reeducandos deverá 
ser ofertada sob a modalidade da EJA: “os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos 
supletivos de educação de jovens e adultos” (LEP, Art. 18-A, §2º). 
ii O conjunto carcerário em menção abriga duas escolas prisionais e um anexo escolar, sendo eles, a escola 
Nossa Senhora das Graças, localizada no interior da unidade de segurança máxima (PFDB), a Escola 
Professor Joel Pontes, localizada dentro do Presídio Juiz Antonio Luiz Lins de Barros (PJALLBA) e o 
anexo escolar que conta com duas salas de aula, pertencente à mesma escola Joel Pontes, localizado no 
Presídio Asp Marcelo Francisco Araújo (PAMFA), todas sob a responsabilidade da Gerência Regional de 
Educação (GRE) Recife Sul. 
iii Escola estadual (Escola Pe. Donino), que possui turmas, exclusivas, para os anos iniciais. Uma relevância 
quando olhamos para as orientações da LDB 9.394/96, onde sugere-se que a União, o Distrito Federal, 
Estados e Municípios deverão organizar os sistemas de ensino em regime de colaboração, cabendo aos 
Estados a oferta prioritária do Ensino Médio e aos Municípios, o ensino fundamental. Essa característica 
atribui à escola uma posição de destaque, sendo ela uma, entre apenas duas escolas estaduais do ensino 
regular, a ofertar exclusivamente o ensino fundamental, no Estado de Pernambuco. 

																																																													


