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Objetivos Desenvolvimento 

Resultados: 
1) Documentos curriculares 

a. Processo de elaboração e implementação 

b. Estrutura 

c. Fundamentos/princípios norteadores 

d. Organização curricular: base comum e 
parte diversificada 

2) Políticas e programas para o EM 

Introdução 



Objetivo geral 

Construir um quadro diagnóstico e compreensivo a respeito das políticas 
curriculares para o Ensino Médio,  com base em levantamento nos estados 
brasileiros.  
 

Objetivos específicos 

Estudar o que está sendo proposto como política pública para esse nível de 
ensino no país;  

verificar quais são as políticas de elaboração e implementação curricular 
realizadas pelos estados investigados; 

analisar aproximações e distanciamentos das políticas curriculares dos estados 
em relação às normatizações e/ou programas curriculares nacionais; 

identificar as recorrências e especificidades nos documentos curriculares 
estaduais. 

1. Objetivos da pesquisa 



Revisão da literatura 

Pesquisa bibliográfica. 

Pesquisa documental, em nível federal e estadual: 
levantamento de documentos relativos ao Ensino Médio nos sites do MEC e das 27 
secretarias estaduais de educação. 

Políticas públicas para o Ensino Médio 

Questionários:  
envio de questionários para equipes gestoras responsáveis pelo Ensino Médio nas 27 
secretarias estaduais de educação. 

Entrevistas:  

com dez secretarias estaduais de educação; 

coleta dos documentos curriculares em dez estados; 

com representantes do MEC e Consed. 

 

 
 

1. Desenvolvimento da pesquisa 
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2. Desenvolvimento da pesquisa 



Organização e análise dos dados 

Análise vertical: relatórios individuais por estado.  

Categorias estabelecidas a priori e a posteriori ao trabalho de campo: 

breve descrição sobre a entrevista; 

o Ensino Médio na rede estadual em questão; 

processo de elaboração e implementação do documento curricular; 

documentos curriculares propriamente ditos: 

  *Fundamentação/aspectos norteadores do documento; 

  *Matriz curricular/quadro; 

  (*grade curricular e material de apoio). 

Análise horizontal: análises e quadros comparativos cf. categorias de análise.  

2. Desenvolvimento da pesquisa 



Nível federal 

Duas diretrizes em menos de duas décadas (1998 e 2012); 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o EM (2000); 

PCN+ (2002); 

PNLEM (2004); 

Orientações Curriculares Nacionais para o EM (2006); 

Projeto Ensino Médio Inovador (2009 + várias versões);  

Novo Enem (2009); 

Projeto de Lei nº 6.840 para reformulação do Ensino Médio (2013); 

Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2013); 

Versão preliminar da base nacional comum: “Por uma política curricular para a 
educação básica: contribuição ao debate da base nacional comum a partir do direito à 
aprendizagem e ao desenvolvimento” (2014). 

3. Resultados da pesquisa 



Número de matrículas em cursos de nível médio das redes pesquisadas  
(em mil) 

SP 
2.035 

PA 
414 

MA 
307 

CE 
408 

SC 
276 

PI 
176 

ES 
169 

DF 
130 

MS 
119 

RR 
28 

Fonte: Censo da Educação Básica / INEP 2014.  

Nota 1: Inclui normal/magistério, EJA e ensino profissional. 

Nota 2: O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 

3. Resultados da pesquisa 



Acesso e conclusão do Ensino Médio nas redes pesquisadas 

Fonte: PNAD/IBGE 2013. 

3. Resultados da pesquisa 



Nível estadual  

1) Documentos curriculares  

 

a. Processo de elaboração e implementação dos documentos curriculares 

Produção curricular nos estados. 

Diferentes motivações. 

Documento curricular visto como uma orientação a ser reinterpretada nas escolas, 
quando da elaboração de seus PPPs. 

Produção coletiva:  

participação dos docentes; 

não participação de jovens.  

 

3. Resultados da pesquisa 



1a. Processo de elaboração e implementação dos documentos curriculares 

Confecção de materiais de apoio sobre: 

orientações para implementação e organização curricular (DF e ES); 

elaboração de projeto político-pedagógico (DF, MA, PI); 

procedimentos metodológicos e didáticos mais específicos, chegando a sugestões de 
atividades (ES, MS, PA, SP); 

avaliação (PI e MA). 

Dificuldades mencionadas:  

complexidade geográfica e amplitude da rede; 

recursos humanos;  

formação inicial dos docentes; 

falta de condições para formação continuada. 

Diferenças quanto à capacidade técnica das secretarias de educação.  

Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio. 

 
 
 

3. Resultados da pesquisa 



1b. Estrutura dos documentos curriculares  

Nomenclatura: falta de consenso em relação aos termos educacionais. 

 

 

 

 

 
 

 

Organização: variedade quanto à abrangência, número de volumes, áreas de 
conhecimento... 

Conteúdos: falta de consenso do que deve constar em um documento curricular. 

Nos documentos curriculares: 
diretrizes curriculares; 

referenciais curriculares; 

orientações curriculares;  

proposta curricular; 

 currículo; 

nomes singulares. 

No interior dos documentos: 
interdisciplinaridade; 

transversalidade; 

contextualização;  

conteúdos e/ou saberes científicos 
e/ou escolares; 

competências e/ou habilidades; 

expectativas de aprendizagem; 

direitos de aprendizagem. 

3. Resultados da pesquisa 



Temática da diversidade na formação humana  
 
ES, DF, PI, SC e MS 
  

Avaliação escolar 
  
Currículo/formação integrada e/ou em tempo integral 

1b. Estrutura dos documentos curriculares: aspectos recorrentes nos sumários 
 
5 

  
DF, MA, MS, PI, RR  
 

 
5 

  
DF, MA, MS, SC 
 

 
4 

 
Competências  MA, RR, SP 

 
3 

 
Ensino Médio integrado ao profissional DF, MS, RR 

 
3 

 
Mundo do trabalho  MS, SP 2 

Tecnologias educacionais  MA, MS 
 
2 

 
Protagonismo juvenil  1 MS 

3. Resultados da pesquisa 



1c. Aspectos recorrentes na parte introdutória dos documentos curriculares  

8 documentos possuem um texto introdutório em que, em geral, são explicitados 
os referenciais teóricos e os princípios que o orientam. 

Todos os documentos analisados seguem, em alguma medida, as disposições 
normativas nacionais:  

formação integral;  

currículo integrado: diversidade e articulação de diferentes saberes;  

interdisciplinaridade , transversalidade e contextualização;  

ênfase nos saberes prévios e na prática social dos alunos como ponto de partida para que 
alcancem níveis mais complexos de aprendizagem. 

Vygotsky é o autor mais citado e a perspectiva sócio-histórica orienta todas 
concepções teóricas dos documentos lidos. 

3. Resultados da pesquisa 



Artigo 5º:  

O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se em: 

I - formação integral do estudante; 

VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos do 

processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a 

eles subjacentes. 

 

Artigo 6º:  

O currículo é conceituado como a proposta de ação educativa constituída pela seleção de 

conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares que se 

desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas 

relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o 

desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e sócio-afetivas. 

DCNEM/2012 

3. Resultados da pesquisa 



Artigo 14:  

VIII - os componentes curriculares que integram as áreas de conhecimento podem ser 

tratados ou como disciplinas, sempre de forma integrada, ou como unidades de estudos, 

módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e interdisciplinares ou 

diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento transversal de temas ou outras 

formas de organização; 

IX - os componentes curriculares devem propiciar a apropriação de conceitos e categorias 

básicas, e não o acúmulo de informações e conhecimentos, estabelecendo um conjunto 

necessário de saberes integrados e significativos.  

XIII - a interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do 

conhecimento de diferentes componentes curriculares, propiciando a interlocução entre os 

saberes e os diferentes campos do conhecimento. 

3. Resultados da pesquisa 

DCNEM/2012 



1d. Organização curricular 

 

Possibilitar a formação 
indispensável/essencial/básica comum, 
que deve ser garantida a todos jovens. 

 

 

Possibilitar a diversificação de 
experiências escolares com o objetivo 
de enriquecimento curricular, ou 
mesmo aprofundamento de estudos, 
sob forma de disciplinas, projetos ou 
módulos em consonância com os 
interesses dos alunos e da comunidade 
a que pertencem. 

 
 

Parte comum  Parte diversificada 

Parte comum: disciplinas dispostas nas 
matrizes e nas grades curriculares 
PD: praticamente não aparece 

3. Resultados da pesquisa 



Artigo 13: 

As unidades escolares devem orientar a definição de toda proposição curricular, 
fundamentada na seleção dos conhecimentos, componentes, metodologias, tempos, espaços, 
arranjos alternativos e formas de avaliação, tendo presente: 

I - as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como eixo integrador entre 
os conhecimentos de distintas naturezas, contextualizando-os em sua dimensão histórica e em 
relação ao contexto social contemporâneo; 

II - o trabalho como princípio educativo, ...; 

III - a pesquisa como princípio pedagógico, ...; 

IV - os direitos humanos como princípio norteador, ...; 

V - a sustentabilidade socioambiental como meta universal.  

3. Resultados da pesquisa 

DCNEM/2012 



Artigo 10: 

Em decorrência de legislação específica, são obrigatórios: 

I - Língua Espanhola, de oferta obrigatória pelas unidades escolares, embora facultativa para o 
estudante (Lei nº 11.161/2005); 

II - Com tratamento transversal e integradamente, permeando todo o currículo, no âmbito dos 
demais componentes curriculares: 

 educação alimentar e nutricional; 

 processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a eliminar o 
preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria; 

 educação ambiental; 

 educação para o trânsito; 

 educação em Direitos Humanos. 

3. Resultados da pesquisa 

DCNEM/2012 



1d. Organização curricular - Parte comum: o que ensinar 

A organização do currículo se dá por área de conhecimento, mas as propostas são 
apresentadas por disciplina. 

Não há detalhamento de como as disciplinas podem ser integradas nas áreas de 
conhecimento ou, mesmo, entre elas. 

Cinco estados (ES, DF, MS, SC, SP) possuem uma apresentação das áreas de 
conhecimento.  

Seis estados (ES, CE, MA, PA, RR e SP) possuem apresentação para as disciplinas. 

3. Resultados da pesquisa 



1d. Organização curricular - Parte comum: o que ensinar 

Nove estados pretendem especificar o que deve ser ensinado ao longo do ensino 
médio, seus conteúdos “essenciais”, mesmo quando não são assim denominados.  

Em quatro estados, adota-se o emprego de uma nomenclatura particular para 
mencioná-los:  

“conteúdo básico comum” (ES);  

“conteúdos básicos” (SP);  

“padrões básicos de aprendizagem” (PI e MA). 

Oito estados recorrem às competências, e, por vezes, às habilidades, como fins a 
ser alcançados por meio dos conteúdos escolares.  

Distrito Federal apresenta conteúdos em sua matriz curricular, mas não indica 
competências.  

Santa Catarina não recorre a uma lista de conteúdos; trabalha com a ideia de 
conceitos estruturantes.  

 
 
 

3. Resultados da pesquisa 



1d. Organização curricular - Parte comum: o que ensinar 

• Organizam o ensino por objetivos; 

• privilegiam aprendizagens tentando articular conteúdos, 
competências e habilidades; 

• alinham conteúdos a conceitos/eixos estruturantes. 

Princípios da 

organização dos 

conteúdos 

• Por área de conhecimento (Linguagens, Ciências da Natureza, 
Matemática e Ciências Humanas); 

• por disciplina (Português, Matemática, História, Biologia, ...); 

• por blocos de conteúdos (da própria área de conhecimento); 

• por eixos temáticos (perspectiva transversal ou interdisciplinar); 

• por conceitos estruturantes (relacionado às áreas de conhecimento 
ou a própria disciplina). 

Organização do 

trabalho 

disciplinar 

3. Resultados da pesquisa 



• Para o Ensino Médio (MA, PI) 

• Para cada ano/série (DF, ES, PA, RR) 

• Para o bimestre em cada ano/série (CE, MS, SP) 

Organização 
temporal dos 

conteúdos 

• Sem indicação de conteúdos (SC); 

• especificação mais genérica por blocos de conteúdos por área ou 
disciplina sem detalhamento;  

• com especificação de tópicos detalhados por assunto. 

Seleção e nível de 
detalhamento dos 

conteúdos 

• Conteúdos apresentados sem articulação ao longo dos anos/séries 
do Ensino Médio, sem evidencias de progressão ou 
aprofundamento temático;  

• tentativa de articular conteúdos em uma sequência progressiva 
entre os anos/séries com aprofundamento de temas e conteúdos.   

Progressão e 
organização 

sequenciada de 
conteúdos 

3. Resultados da pesquisa 

1d. Organização curricular - Parte comum: o que ensinar 



Exemplo 1. São Paulo. Matemática. 
Proposta que procura articular blocos de conteúdos, competências e habilidades na disciplina, com 
maior nível de detalhamento. Organização bimestral. 



Exemplo 2. Roraima. Matemática. 
Proposta que procura articular eixos temáticos a blocos de conteúdos, competências e habilidades 
na disciplina, com menor nível de detalhamento. Organização anual. 

Quadro 2.1: Competências e Habilidades em Matemática 



1d. Organização curricular - Parte comum: como ensinar e como avaliar 

A maioria dos estados oferecem, em seus documentos, princípios metodológicos 
destinados a orientar a docência.  

A minoria dos estados possuem sugestões de atividades didáticas em materiais de 
apoio.  

A maioria dos estados disponibilizam, em seus documentos, princípios avaliativos.  

3. Resultados da pesquisa 



1d. Organização curricular - Parte diversificada 

Pouco se viu nos documentos curriculares e pouco se ouviu nas entrevistas. 

 

Pouca orientação: qual o papel da rede estadual na composição da parte 
diversificada?  

 

Pouca variedade: obrigatoriedade da oferta do Inglês e do Espanhol. 

Temas transversais na parte diversificada.  

Algumas iniciativas interessantes. 

3. Resultados da pesquisa 



Artigo 17:  

No Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio, destinar-se-ão, pelo menos, 20% 
do total da carga horária anual ao conjunto 
de programas e projetos interdisciplinares 
eletivos criados pela escola, previsto no 
projeto pedagógico, de modo que os 
estudantes do Ensino Fundamental e do 
Médio possam escolher aquele programa 
ou projeto com que se identifiquem e que 
lhes permitam melhor lidar com o 
conhecimento e a experiência.  

Artigo 14: 

XI - a organização curricular do Ensino Médio deve 
oferecer tempos e espaços próprios para estudos e 
atividades que permitam itinerários formativos 
opcionais diversificados, a fim de melhor 
responder à heterogeneidade e pluralidade de 
condições, múltiplos interesses e aspirações dos 
estudantes, com suas especificidades etárias, 
sociais e culturais, bem como sua fase de 
desenvolvimento; 

XII - formas diversificadas de itinerários podem ser 
organizadas, desde que garantida a simultaneidade 
entre as dimensões do trabalho, da ciência, da 
tecnologia e da cultura, e definidas pelo projeto 
político-pedagógico, atendendo necessidades, 
anseios e aspirações dos sujeitos e a realidade da 
escola e do seu meio.  

3. Resultados da pesquisa 

DCNEM 2010 e 2012 



Artigo 17: 

 Os sistemas de ensino, de acordo com a legislação e a normatização nacional e estadual, e na busca 

da melhor adequação possível às necessidades dos estudantes e do meio social, devem: 

III - fomentar alternativas de diversificação e flexibilização, pelas unidades escolares, de formatos, 

componentes curriculares ou formas de estudo e de atividades, estimulando a construção de 

itinerários formativos que atendam às características, interesses e necessidades dos estudantes e às 

demandas do meio social, privilegiando propostas com opções pelos estudantes. 

3. Resultados da pesquisa 

DCNEM 2012 



1d. Organização curricular - Parte diversificada 

Limitações dos estados: quais são as condições para a escola propor atividades 
inovadoras?  

infraestrutura;  

forma de contratação dos recursos humanos; 

composição da grade curricular;  

resistências dos docentes. 

Interesse em contemplar componentes eletivos/optativos  

Discurso sobre autonomia das escolas e possibilidades formativas diversas 
X 

Não são dadas condições para que as escolas diversifiquem ou façam inovações 

3. Resultados da pesquisa 





Dificuldades 

Fala de representante de secretaria: as escolas ainda não conseguem organizar 

seus currículos na perspectiva de áreas do conhecimento; não sabem como trazer 

para o currículo os eixos de integração (TCCT); e tampouco conseguem inserir as 

temáticas que devem ser, obrigatoriamente, tratadas no currículo (educação 

ambiental, para o trânsito etc.).  

Integração dos conhecimentos para além da sua organização disciplinar. 

Indefinição, polissemia e incompreensão no uso de vários termos (“competências 

e habilidades”). 

Oferta de caminhos mais diversificados e flexíveis que atendam aos diversos perfis 

de alunos. 

Inovações nas grades curriculares. 

3. Resultados da pesquisa 



Dificuldades 

Pesquisa Unesco sobre escolas de Ensino Médio: 

Escolas de Ensino Médio mantêm forte atenção “no tratamento de conteúdos, sem a 
articulação com o contexto do estudante e com os demais componentes das áreas de 
conhecimento e sem se aproximar das finalidades propostas para a etapa de ensino, 
constantes na LDB” (BRASIL, 2011).  

 

“Na prática, é hegemônica a organização disciplinar dos currículos, com uma grade fixa de 
disciplinas em cada ano letivo. Eventuais inovações aparecem como ‘projetos’ ou 
atividades, normalmente caracterizados como ‘extracurriculares’” (REGATTIERI e CASTRO, 
2013, p. 91).  

3. Resultados da pesquisa 



2. Políticas e programas para o Ensino Médio  

Propostas do governo federal que parecem mais impactar as discussões sobre 
currículo e induzir políticas estaduais: 

 

 

 Grande atrativo: repasse direto de verbas; 

 respostas vagas sobre redesenhos curriculares; 

 dificuldades de acompanhamento tanto das discussões de 
redesenho curricular e consistência dos projetos 
pedagógicos como da realização das propostas; 

 dificuldades em relação à contrapartida da rede estadual ao 
programa: contratação de professores; 

 dificuldades para trabalhar com um currículo mais 
diversificado e flexível.  

 

 
Pressão nos sistemas de ensino 
a respeito do que ensinar aos 
jovens estudantes. 
 

Novo Enem ProEMI 

3. Resultados da pesquisa 



2. Políticas e programas para o Ensino Médio  

Principal foco do Ensino Médio verificado nos dez estados visitados: ingressar no 

ensino superior é a motivação central dos alunos.  

 

Programas propostos e desenvolvidos pelos estados:  

oferta do ensino organizado em semestres;  

oferta de Ensino Médio modular;  

projetos de educação à distância;  

escolas de tempo integral: poucas, e com resistências;  

ensino médio integrado à educação profissional: modalidade reconhecida, mas reduzida;  

políticas para o ingresso no Ensino Superior: todos os estados estudados desenvolvem 
projetos específicos de preparação para o vestibular.  

3. Resultados da pesquisa 



Percentual de matrículas do Ensino Médio no ensino integral nas redes 
pesquisadas 

Fonte: Censo da Educação Básica/INEP 2014. 

Nota: Inclui as matrículas no normal/magistério e no ensino profissional. 

3. Resultados da pesquisa 



Participação do ensino profissional no total de matrículas de nível médio 
nas redes pesquisadas 

Fonte: Censo da Educação Básica/INEP 2014. 

Nota: Inclui as matrículas de EJA integrado à educação profissional. 

3. Resultados da pesquisa 



Para mais informações 

sobre este e outros 

Estudos e Pesquisas da 

Fundação Victor Civita, 

acesse: 

fvc.org.br/estudos 


