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O objetivo do presente documento – Ensino Médio 
Marista: problematizações e perspectivas em tempo de 
mudança – é apresentar elementos que contribuam para 
proporcionar um fecundo debate sobre os desafios do 
Ensino Médio na atualidade, situando-os no contexto das 
Escolas Maristas. Nessa perspectiva, aborda questões re-
lativas ao direito a educação de qualidade para adolescen-
tes e jovens na sociedade contemporânea, sinaliza desafios 
atualmente presentes na oferta desse nível de ensino e indi-
ca ainda algumas possibilidades de superação. 

Além disso, o documento apresenta os marcos de na-
tureza legal e as referências básicas das políticas públicas 
de educação que orientam o Ensino Médio no país, dando 
destaque às metas e respectivas estratégias definidas no 
Plano Nacional de Educação/PNE (2014-2024) para essa 
etapa da Educação Básica e aos programas de avaliação 
em larga escala. 

À luz dos referenciais pedagógicos e legais da educação 
brasileira, do Projeto educativo e das Matrizes curriculares 
para o Brasil Marista, nesse documento reafirmamos nosso 
compromisso de contribuir com um itinerário formativo que ar-
ticule as dimensões humana e cristã com excelência acadêmi-
ca, científica e tecnológica, configurando as escolas de Ensino 
Médio Marista como  espaços e tempos de participação, de 
protagonismo juvenil, em diálogo permanente com a comuni-
dade e com as dinâmicas da sociedade contemporânea.

APRESENTAÇÃO

http://marista.edu.br/nsconceicao/files/2011/10/PFC-Outubro-2011-Edineide-Josenildo-Telma-Rozana.pdf
http://marista.edu.br/social/files/2013/04/Matrizes-Curriculares-do-Brasil-Marista.pdf
http://marista.edu.br/social/files/2013/04/Matrizes-Curriculares-do-Brasil-Marista.pdf
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Essas perspectivas nos impulsionam a buscar constan-
temente refletir sobre algumas questões relacionadas ao Ensi-
no Médio, visando a melhoria da educação nas nossas esco-
las, a saber: Como atender às novas exigências apresentadas 
a escola de Ensino Médio, diante de uma sociedade que en-
frenta constantes e velozes transformações? Qual o foco curri-
cular desse nível de ensino, considerando as transformações 
sofridas pela adolescência e juventude, como grupos que ele 
deve atender? Do ponto de vista curricular, que posicionamen-
tos assumir no contexto pedagógico de profundas mudanças, 
no qual se insere o Ensino Médio?

Essas e outras questões serão problematizadas neste do-
cumento que se encontra estruturado em cinco capítulos, além 
desta apresentação, das considerações finais, das referências 
e do apêndice. 

CAPÍTULO 1. ETHOS MARISTA

CAPÍTULO 2. CONHECIMENTO E FORMAÇÃO NA 
 SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

CAPÍTULO 3. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/PNE (2014-2024): 
 PROPOSTAS E DESAFIOS PARA O ENSINO MÉDIO

CAPÍTULO 4. POLÍTICAS DEFINIDAS PARA O ENSINO MÉDIO

CAPÍTULO 5. TESSITURA CURRICULAR NO HORIZONTE 
 DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO MARISTA
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1. ETHOS MARISTA

Chamados a ser especialistas em 
evangelização de crianças e jovens 
e na defesa de seus direitos 
(XXI Capítulo Geral dos Irmãos Maristas)
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O propósito deste capítulo é destacar alguns princípios e 
pressupostos da educação Marista. No debate proposto, toma-
mos como premissa básica que, nas Escolas Maristas de ensino 
médio, a educação praticada preserva e incrementa sua vocação 
para uma formação humana e cristã que possibilite uma educa-
ção de qualidade como direito social de todos.

1.1. Ethos Marista: as dimensões da educação evangeliza-
dora e a perspectiva dos direitos

Preliminarmente, ressaltamos que, no presente texto, o 
termo ethos será utilizado para articular concepções, posiciona-
mentos e valores presentes nos diversos documentos do Instituto, 
das Américas e do Brasil Marista. Nesse sentido, ele se propõe a 
desenhar um referencial para sustentação das reflexões, análises 
críticas e perspectivas para o Ensino Médio das nossas escolas.

A vocação para uma educação humana e cristã é pres-
suposto desde a fundação do Instituto Marista, em 2 de janeiro 
de 1817, por  Marcelino José Bento Champagnat (20.5.1789 – 
6.6.1840), na pequena cidade de La Valla (França), quando o 
sistema educacional desse país enfrentava uma grave crise. Essa 
vocação tem sido orientadora das práticas pedagógico-pastorais 
das Escolas Maristas de todos os continentes, dezenas de-
las no Brasil, desde a instalação do primeiro estabelecimento no 
país, em 1897.  

Inspirada em Marcelino Champagnat, nossa missão de 
“tornar Jesus Cristo conhecido e amado” (UMBRASIL, 2010, p. 
36) se reveste de um significado profético e transformador nos 
contextos onde atuamos. Com base nessa premissa, o ethos 
Marista remete à nossa essência, traduzida na missão de evan-
gelizar crianças, adolescentes e jovens, por meio da educação. 
Como resultado, promove a vida em todas as suas dimensões e 
ajuda a cada sujeito a ressignificar sua atuação no mundo, visan-
do sinalizar esperança e transformação.

Na perspectiva de uma educação confessional, somos cons-
cientes de que cada uma de nossas escolas está “comprometida 
com a promoção do homem integral, porque em Cristo, o Homem 
Perfeito, todos os valores humanos encontram a sua realização 
plena e a sua humanidade” (VATICANO, 1977, p. 8). Assumimos, 
assim, a evangelização como núcleo central do processo educa-
tivo, articulada à defesa e à promoção dos direitos das crianças, 
adolescentes e jovens. Destacamos, nesse processo educativo, o 
direito à educação integral de qualidade como garantidor dos de-
mais direitos.

No plano institucional, nossas escolas assumem o compro-
misso com o desenvolvimento de políticas que garantam que suas 
práticas curriculares sejam “espaçotempos que operacionalizam e 
dinamizam os princípios e valores da educação marista” (UMBRA-
SIL, 2010, p. 16).

Na perspectiva de promover uma educação articulada aos 
avanços conquistados no campo dos direitos à educação dos ado-
lescentes e jovens, as Escolas Maristas apoiam suas práticas também 
à luz do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
instituído pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990). 
Reconhecendo que esse dispositivo constitui um suporte legal de 
grande valia e reconhecido internacionalmente, a educação de nos-
sas escolas apoia-se também no disposto, respectivamente, pelos 
arts. 3o e 53 da referida lei, de maneira que seus estudantes gozem 
desses direitos.

Em decorrência desse e de outros fatores, a proposta pe-
dagógica das escolas de Ensino Médio Marista incorpora, de ma-
neira integral, esses direitos, além de assumir o compromisso de 
trabalhá-los com base na articulação entre uma formação huma-
na e cristã e as bases do conhecimento científico, dimensionadas 
em perspectiva crítica, interdisciplinar e contextualizada.
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Em essência, cultivamos a educação como fenômeno 
complexo que articula as dimensões da estética, da episteme, 
da ética e da espiritualidade.  Tais dimensões são consideradas 
como constituintes e constituidoras do sujeito, histórica e concre-
tamente situado e que habita no corpo que é morada do Espírito 
de Deus.

Reconhecemos, assim, que a práxis tem uma natureza so-
cial, visto que o homem constantemente recorre, em suas ações 
(prática), ao pensamento (teoria), construído sempre em outras 
situações de sua vida com os demais indivíduos.

Acrescentamos, ainda, que nos inspiramos em Marcelino 
Champagnat, instaurador de nosso pensamento educacional, 
para fomentar na comunidade escolar dois outros importantes 
princípios que, de maneira interdependente, contribuem para 
consolidar a Pedagogia Marista – o espírito de família e o amor 
ao trabalho. Esses princípios supõem sua vivência articulada 
ao desenvolvimento de uma disciplina autônoma, responsável e 
autorreguladora dos sujeitos da educação Marista. Vivenciados 
dessa forma eles propiciam um ambiente escolar favorável à for-
mação dos estudantes e ao exercício da docência com vista em 
excelência educacional.

1.2. Ethos Marista e os desafios no espaçotempo da escola

Com base no carisma e nas opções de Marcelino Champag-
nat, que educava para as exigências de seu tempo, assumimos que, 
na atualidade, o Ensino Médio deve garantir o desenvolvimento das 
competências humanas, cristãs e acadêmicas necessárias à reali-
zação do estudante desse segmento no mundo atual. Desse ponto 
de vista, a formação propiciada precisa levá-los a obter: 

i) notável desempenho em leitura e escrita;
ii) igual nível de pensamento matemático e científico;

iii) compreensão ampla e crítica dos fenômenos sociais, 
naturais e culturais; 

iv) expressiva sensibilidade estética marcada pela plurali-
dade; 

v) capacidade de viver e conviver com as diferenças; 
vi) uso e produção de múltiplas linguagens e tecnologias. 

Assumimos que tais competências – entendidas como 
ações e operações que usamos visando estabelecer relações 
com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que 
desejamos conhecer – somente possuem sentido se aliadas 
ao compromisso com a vida e a defesa das causas da huma-
nidade.

Em decorrência disso, a educação Marista é concebida 
para além de um mero processo de decodificação de conheci-
mentos, reconhecidos em termos acadêmicos. Em outra direção, 
ela está fundada na premissa de que deve permitir ao estudante 
conscientizar-se de sua condição de ser integral à medida que 
ele recorre, de um lado, aos conhecimentos científicos e, de ou-
tro, à vivência de valores essenciais à existência humana. Acre-
ditamos que por meio dos múltiplos ambientes de aprendizagens 
criados em nossos espaçotempos oportunizamos as condições 
para o desenvolvimento da integralidade dos sujeitos (UMBRA-
SIL, 2010).

No Projeto Educativo do Brasil Marista a escola é com-
preendida como espaçotempo, “pois se materializa num tempo e 
lugar localizados, precisos, específicos, numa história e geografia 
cotidianas, nas quais nos formamos como sujeitos da educação 
marista” (2010, p. 53). Assim, as escolas Maristas configuram-se 
em espaçotempos de pastoral, de investigação e produção de 
conhecimentos, de criação, de aprendizado político e ético, de 
construção de projeto de vida, de formação continuada dos pro-
fissionais da educação e de avaliação contínua.

http://marista.edu.br/nsconceicao/files/2011/10/PFC-Outubro-2011-Edineide-Josenildo-Telma-Rozana.pdf
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Os conceitos de arquitetura, espaço, hábitat e ambiente, 
inseridos no mundo da educação, superam as dimensões físicas, 
pois consideram os espaços e os tempos educativos. A arquite-
tura dos ambientes de aprendizagem funciona como uma peda-
gogia no universo escolar, constituindo-se num terceiro educador, 
visto que é um currículo em atuação. 

Para o alcance do propósito antes anunciado, as tes-
situras curriculares de nossas escolas de Ensino Médio são 
concebidas e vivenciadas  baseadas nas seguintes referên-
cias básicas:

• Espaçotempo de pastoral que articula fé, cultura e 
vida: da pedagogia do amor, da presença, da escuta/
diálogo, do cuidado, da solidariedade, do anúncio da 
Boa-Nova.

• Espaçotempo de investigação e de produção do co-
nhecimento: da pedagogia da pergunta, da pesquisa, 
do questionamento, da reflexão, da sistematização de 
conhecimentos, de saberes e discursos.

• Espaçotempo da criação: da pedagogia da invenção 
e produção de arte, ciências, estéticas, filosofias e dis-
cursos.

• Espaçotempo do aprendizado político e estético: da 
pedagogia da negociação e dos acordos, da interação 
com a diferença.

• Espaçotempo de construção de projeto de vida: o 
cuidado consigo mesmo e com os outros, contemplan-
do vocação, missão e solidariedade.

• Espaçotempo de formação continuada dos profis-
sionais de educação: do perfil do profissionalismo.
• Espaçotempo de avaliação contínua: de proces-

sos, projetos, práticas, sujeitos e instituições.

1.3. Ethos como consciência viva de uma comunidade

Para os educadores Maristas, o ethos configura-se como a 
consciência viva da comunidade educativa e não como um con-
junto de normas ou valores manifestos nos discursos. Em uma 
visão mais abrangente, ele é compreendido como práxis que fun-
damenta, dinamiza e fecunda as relações pessoais, as escolhas 
pedagógicas, os conhecimentos e suas redes conceituais. Esses 
conhecimentos são intencionalmente selecionados para compor 
o currículo que, por sua vez, é expresso por metodologias e abor-
dagens diversificadas de conteúdos, bem como por quaisquer 
outras pautas do fazer pastoral-pedagógico e da gestão da es-
cola e da sala de aula.

Nesse nível de abordagem curricular, fundamentamos nos-
sos processos de gestão com base nas seguintes referências:

• A escola Marista é espaçotempo privilegiado de mis-
são a ser construído por todos os sujeitos da escola.

• Os estudantes Maristas são sujeitos de direitos e a es-
cola espaço de garantia e promoção desses direitos.

• Os estudantes e os educadores Maristas são organi-
zadores do currículo, com base nas intencionalidades 
dos processos formativos, nos interesses e necessida-
des do coletivo da aula, no respeito às diferenças e sub-
jetividades, bem como nas referências legais definidas 
para a organização do currículo desse segmento.

• As metodologias, processos e contratos didáticos são 
fundamentados na participação ativa dos estudantes 
e visam garantir um percurso de construção de 
conhecimentos, competências, valores e discursos.

• As alianças fecundas entre as escolas Maristas e 
demais agentes educacionais, como Igreja, univer-
sidades, movimentos sociais e culturais atentas à fai-
xa etária dos estudantes que o formam, bem como de 
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suas exigências formativas são fundamentos importan-
tes para o fazer pastoral pedagógico.

• O espírito de família, o amor ao trabalho, o cultivo 
da simplicidade, a cultura da solidariedade próprios 
da pedagogia Marista são assumidos por toda a co-
munidade educativa como valores inegociáveis.

• A busca pela excelência educacional – entendida 
como formação integral que articula saberes acadê-
micos, competências escolares, postura investigativa 
e crítica de educadores e estudantes, valores cristãos 
e cidadania – é compromisso intransferível de todos os 
atores dessa comunidade educativa.
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2. CONHECIMENTO 
E FORMAÇÃO 
NA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA

As grandes transformações, nos conceitos 
da adolescência e da Juventude, impõe 
à escola de Ensino Médio a necessidade 
de repensar tessituras curriculares que 
melhor atendam as exigências formativas 
dos seus estudantes.
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As intensas e velozes transformações pelas quais passa a 
sociedade contemporânea têm apresentado aos contextos edu-
cativos a necessidade de mudanças significativas na relação com 
o conhecimento. Nesse cenário, destacam-se, dentre outros, os 
desafios advindos do cumprimento dos direitos conquistados pe-
las pessoas, discutidos anteriormente, os novos pilares da ciên-
cia contemporânea e o avanço tecnológico. Isso ocorre em uma 
perspectiva de mundialização de condutas que, produzidas em 
um contexto global, acabam influenciando o comportamento de 
grupos diversos, no plano local. Vivemos, de fato, em uma época 
na qual temos a sensação de que o planeta virou uma “grande 
aldeia global”, como já previa o filósofo e educador canadense 
Herbert Marshall McLuhan (1971), ainda no final da década de 
1960. 

A globalização que altera o comportamento dos indivíduos 
e afeta profundamente os contextos educativos revela um duplo 
movimento em sua constituição. Assim, ao mesmo tempo em que 
decorre de grandes transformações mundiais, como fenômeno de 
grandes proporções, ela provoca outras transformações, como 
esclarecem Pretti, Sousa e Speller (2004, p. 85): 

Do ponto de vista das dimensões filosófica e sociocultu-
ral da interatividade entre as pessoas, no mundo atual ocorre a 
produção de novas subjetividades individuais e coletivas. Esse 
é outro grande desafio para o qual as tessituras curriculares, 
notadamente aquelas propostas pelas escolas de Ensino 
Médio – locus no qual se situa a discussão proposta neste docu-
mento –, precisam mostrar-se atentas.

A contemporaneidade assiste ao surgimento de novas ca-
tegorias sociais – como, por exemplo, múltiplas infâncias e juven-
tudes – novos modos de produção e de organização do trabalho, 
maneiras inéditas de organização das instituições sociais, como a 
família, a escola, a Igreja e as empresas. Somem-se a isso novos 

produtos e processos culturais, novas produções simbólicas, no-
vas subjetividades e redes sociais (UMBRASIL, 2010, p. 25).

O conteúdo da citação apresentada – extraído do documen-
to Projeto Educativo do Brasil Marista: nosso jeito de conceber 
a educação básica – chama a atenção para algumas das gran-
des mudanças que o mundo contemporâneo apresenta à educa-
ção. Concretamente nele são focalizados determinados desafios 
que, cada vez mais, precisam ser enfrentados pela educação, na 
perspectiva de contribuir para que os indivíduos possam, de fato, 
construir e exercer a cidadania. Significa que, na atualidade, não 
é permitido à escola ficar indiferente às transformações do mun-
do globalizado. Neste contexto situa-se o duplo compromisso das 
escolas de Ensino Médio Marista: empreender esforços visando 
acompanhar tais mudanças e realizar um trabalho que atenda as 
reais necessidades dos adolescentes e jovens que as vivenciam. 

Ademais, é preciso não perder de vista que a sociedade 
tem expectativas diversas em relação ao processo educativo de-
senvolvido pela escola. No caso dessas escolas, espera-se que 
elas concebam os jovens e adolescentes como protagonistas do 
seu próprio processo de aprender. Compreendemos que, dessa 
forma, o currículo das escolas de Ensino Médio poderá contribuir 
efetivamente para a formação de opinião dos indivíduos que dela 
fazem parte. Poderá, ainda, estimular formas de conviver com a 
diversidade cultural, as transformações sociais e seus impactos 
sobre o próprio processo formativo dos indivíduos.

2.1. Exigências formativas da contemporaneidade

No cenário descrito na seção anterior também tem ocorrido 
grandes transformações nos conceitos da adolescência e da ju-
ventude. Isso impõe à escola de Ensino Médio a necessidade de 
repensar tessituras curriculares que melhor atendam as exigên-
cias formativas dos seus estudantes.
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Em uma perspectiva crítica, é preciso combater o discur-
so reducionista produzido por alguns grupos que restringem a 
função da educação escolar à preparação dos indivíduos para 
atender as exigências do mercado. Outras vezes, esses mesmos 
discursos tendem a restringir a função social da educação ao 
atendimento dos interesses de determinadas organizações políti-
cas e econômicas que, frequentemente, estão associadas à força 
do capital. 

Contestando essa perspectiva reducionista da educação, 
Mészáros (2005, p. 205) chama a atenção para o fato de que o 
papel soberano da educação abrange a elaboração de estraté-
gias para mudar e a automudança. 

Ao destacar o papel da educação no novo contexto mun-
dial, o autor chama a atenção para o fato de que a humanidade 
vive em uma ordem social na qual é negado à grande maioria 
dos indivíduos o atendimento às suas necessidades básicas de 
sobrevivência. Diante disso, a Educação Marista assume o com-
promisso de contribuir para o combate às desigualdades e, con-
sequentemente, para avançar rumo às transformações sociais. 
Nesse cenário, é preciso olhar criticamente para a relação cul-
tura/ciência/tecnologia, o mundo do trabalho, a Igreja, a recon-
figuração geopolítica do mundo, dentre tantos outros temas que 
configuram e reconfiguram a sociedade atual.  O esforço de aná-
lise deve ser empreendido, portanto, na direção de indicar/refletir 
sobre  proposições de novas exigências formativas do sujeito na 
contemporaneidade.

É nessa perspectiva que o presente documento – Ensi-
no Médio Marista: problematizações e perspectivas em tempos 
de mudança – apresenta suas proposições, levando em conta a 
complexidade das realidades dos sujeitos, das sociedades, dos 
conhecimentos e saberes e dos artefatos culturais. Portanto, é 
preciso posicionar-se frontalmente contra forças que põem em 

risco a dignidade humana, bem como o futuro da humanidade e 
do planeta. Nessa lógica, pautamos a proposta formativa da edu-
cação a ser ofertada pelas escolas de Ensino Médio Marista, nas 
seguintes proposições:

• Formação que valorize a vida em todas as suas dimen-
sões e formas de expressão, de maneira a se opor ra-
dicalmente à violação da vida.

• Profunda relação com  os conhecimentos como ferra-
menta de construção de sentido e de transformação   
da realidade, contra a concepção utilitarista do conhe-
cimento, dos saberes e das tecnologias.

• Itinerário formativo que possibilite a compreensão críti-
ca da realidade e a busca do bem comum, em oposi-
ção à formação alienante e individualista. 

• Respeito e interação   com a   diversidade e com a 
diferença como riqueza e complementaridade, diante 
da cultura hegemônica que define como legítimo 
alguns  modos de viver, expressar, sentir, interagir.

• Formação para uma  antropoética que cuida de si, do 
outro e da espécie humana, em oposição a uma moral 
ortodoxa, fechada e sectarista.

• Concepção sistêmica, integrada,  integradora e mul-
tirreferenciada para fazer frente a uma concepção 
reducionista e fragmentada da pessoa e do mundo, 
que tem se mostrado hegemônica em diferentes es-
paços formativos. 

• Adoção de uma racionalidade que integra afetividade 
e espiritualidade no lugar da racionalidade técnico-ins-
trumental que, ao invés de emancipar o indivíduo, o 
tem aprisionado em visões reducionistas de homem, 
conhecimento e mundo.



18

2.1.1. Juventudes e seus contextos

Quem é o jovem?  O que são as juventudes? O que que-
rem e como percebem o mundo? Quais são seus valores, suas 
buscas, seus sonhos? Como pensam a escola, a vida e a socie-
dade? Que necessidades, dúvidas, contextos e situações vivem 
em suas histórias de vida? São essas indagações que nortearam 
nosso itinerário na busca de encontrar uma educação que corres-
ponda ao perfil das juventudes contemporâneas.

 Para discutir o conceito de juventudes na contempora-
neidade é preciso compreender que a mesma é uma construção 
cultural e social, por isso, diversificada. Para tanto, esse conceito 
não pode ser definido e aplicado isoladamente, mas relaciona-
do e contextualizado nas diversas realidades. Margullis e Urresti 
(1996) destacam que o conceito de juventude, possui uma di-
mensão simbólica, assim como toda categoria socialmente cons-
truída, porém, não podemos reduzi-la somente a essa dimensão.

Para saber mais, acesse a pesquisa 
Diálogos Maristas Ensino Médio

Apesar da diversidade presente e evidente entre os jovens, 
apontam-se algumas características específicas a esse grupo, 
tais como: a centralidade da sociabilidade, o envolvimento e a 
participação na vida cultural e social do seu entorno e a reversibi-
lidade das escolhas. Outra característica é a expressão das cul-
turas juvenis, que revelam as manifestações artísticas e culturais, 
os gostos, estilos, jeitos, interesses dos jovens, o posicionamento 
diante do mundo, da vida, dos valores, da família, da política e do 
contexto como um todo. 

Para saber mais sobre a temática, 
acesse a pesquisa Juventude

O conjunto dessas proposições faz eco às palavras do 
grande educador brasileiro Paulo Freire (1996, p. 9).

[...] formar é muito mais que treinar o edu-
cando no desempenho de destrezas e por 
que não dizer também da quase obstinação 
com que falo de meu interesse por tudo que 
diz respeito aos homens e às mulheres, as-
sunto de que saio e aqui volto com o gosto 
de quem a ele se dá pela primeira vez. Daí a 
crítica permanentemente presente em mim 
à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua 
ideologia fatalista e a sua recusa inflexível 
ao sonho e à utopia.

Assim, como para Paulo Freire, também para nós, é funda-
mental promover a formação dos nossos jovens e adolescentes 
em uma lógica curricular não reducionista e mercadológica. Nessa 
direção, as tessituras curriculares propostas pelas escolas de En-
sino Médio Marista comprometem-se em formá-los como cidadãos 
críticos, sonhadores e comprometidos com a integridade humana. 

Compartilhamos, ainda, com a ideia desse educador de 
que os homens são os únicos seres capazes de aprender com 
alegria e esperança, por acreditarem que a mudança é possível. 
Esse aprendizado se dá por meio da descoberta criadora e cole-
tiva, visto que ninguém constrói nada sozinho, sem interagir com 
o outro, assim como não existe ação humana só com a teoria ou 
só com a prática (FREIRE, 2005). Além disso, a proposta pedagó-
gica de nossas escolas defende que a educação deve trabalhar 
em prol da transformação social, o que as leva a propor tessituras 
curriculares que trabalhem visando à conscientização dos indiví-
duos, por meio do diálogo e da crítica.
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Nesse sentido, o Projeto Educativo do Brasil Marista re-
ferência a importância da superação de uma visão fragmenta-
da de sujeito e aponta para uma “antropologia da inteireza, que 
considera a multiplicidade integradora das dimensões humanas” 
(2010, p. 55). Busca-se uma visão integrada e integradora, tanto 
do sujeito, aqui, em destaque – as juventudes –, quanto a socie-
dade e o mundo, com um diálogo aberto, flexível capaz de com-
preender toda a diversidade como a forma humana mais íntegra 
de ser revelada.

Ao mesmo tempo, faz-se necessário um olhar criterioso so-
bre o contexto de sociedade que esse sujeito está inserido, que, 
segundo Baumann (2001), é um mundo moderno líquido, em que 
a solidez das coisas, tanto quanto a solidez das relações huma-
nas é uma ameaça. A volatilidade do mundo líquido requer uma 
série de competências e informações que tornam vãs as compe-
tências pregressas.

Esse cenário impacta diretamente na vida, nos valores, no 
contexto educativo, na cultura e nos padrões vividos pelas juven-
tudes. Dessa forma, a educação e a aprendizagem nessa socie-
dade devem ser dinâmicas e significativas, visando uma forma-
ção integral do sujeito, visto em permanente construção. Assim, 
a opção do Instituto Marista é de garantir o direito de uma edu-
cação de qualidade para todos e uma formação humana e cristã 
que seja significativa, integral e acima de tudo transformadora. 

2.1.2. Projeto de vida e escolha profissional

Os jovens do mundo contemporâneo apresentam novas 
expectativas em relação às possibilidades de inserção no mundo 
do trabalho e em relação ao papel da escola nos seus projetos 
de vida. Neste sentido, há a necessidade de uma escola, visando 

ao desenvolvimento de um currículo e de um olhar atento ao que 
o jovem necessita, promovendo uma formação integral desse es-
tudante.

Na construção de um projeto de vida é necessário sonhar, 
planejar, estabelecer metas e revisar seus objetivos, fundamen-
tando-os em valores éticos e cristãos. Assim, a escola deve se 
organizar para acolher as múltiplas identidades juvenis e explorar 
diferentes contextos culturais auxiliando esse estudante no de-
senvolvimento de seu projeto de vida. Sugestão:

O Documento Evangelizadores entre os jovens aponta que 
a Pastoral Juvenil “é lugar onde se promove o crescimento pes-
soal e espiritual dos jovens, onde se tornam protagonistas da sua 
existência e têm a oportunidade de construir seu projeto de vida 
para a sua realização pessoal e para participar da transforma-
ção do mundo” (p. 59). A Pastoral Juvenil é um dos melhores 
caminhos para fazer nascer e alimentar o interesse pela vocação 
Marista, seja como pessoa laica ou como religioso com votos. Um 
trabalho dessa natureza demandará à escola Marista a organiza-
ção de espaçotempos de escuta dos jovens e a constituição de 
uma equipe que auxilie o estudante na busca do sentido da vida 
e na projeção de seu futuro. 

Em relação à escolha profissional, é fundamental que a es-
cola seja agente orientador, desenvolvendo ações específicas na 
direção do autoconhecimento e do conhecimento das possibi-
lidades em diferentes áreas de atuação profissional. A articula-
ção com instituições de ensino superior, nesse sentido, contribui 
de forma significativa possibilitando a aproximação do estudante 
dos campos de formação profissional de interesse e a inserção 
na cultura acadêmica. Assim, um projeto específico das institui-
ções voltado à orientação da escolha profissional faz-se necessá-
rio, contemplando todas as séries do Ensino Médio, em diferentes 
dimensões, conforme as características de cada etapa.
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2.1.3. Inclusão e responsabilidade social

A efetivação da proposta pedagógica Marista para a in-
clusão diz respeito à entrada, permanência e sucesso de todos 
os nossos estudantes, independentemente da presença ou não 
de necessidades educativas especiais e das condições físicas, 
psíquicas, sociais, políticas, econômicas, étnicas, de gênero e 
religiosas, entre outras.

Em relação aos estudantes com necessidades educativas 
especiais, a inclusão ultrapassa a simples convivência e as inte-
rações que ocorrem nos espaçotempos escolares. Ela compre-
ende a formação ética e solidária e a construção da aprendiza-
gem, visando ao desenvolvimento máximo das potencialidades 
de cada estudante.

Para tanto, faz-se necessário que, no momento do ingresso 
do estudante na escola, sejam realizadas entrevistas com a fina-
lidade de identificar detalhadamente as necessidades educati-
vas especiais e avaliar as condições reais de atendimento. Nessa 
avaliação, devem ser considerados três aspectos: viabilidade físi-
ca (acessibilidade), viabilidade curricular (recursos e adaptações 
necessárias) e viabilidade humana. 

Com base no diagnóstico da situação apresentada, a es-
cola deve pactuar a forma de atendimento ao estudante e as res-
ponsabilidades que serão assumidas pela escola, pela família e 
por especialistas contratados pela mesma, quando necessário. 

É indispensável que, de acordo com os aspectos acorda-
dos, seja elaborado um planejamento específico para o estudan-
te, em que estejam explícitas as adequações metodológicas e/ou 
curriculares, no plano de trabalho da etapa de ensino na qual ele 
for inserido. 

Em relação aos estudantes em situação de vulnerabilidade 
social, a inclusão deve considerar que tal condição não se restrin-
ge à dificuldade financeira, mas também as lacunas de aprendi-
zagens, diferenças culturais e outras. 

Assim, faz-se necessário que a instituição, ao acolher es-
ses estudantes, tenha previsto a realização de projetos de acom-
panhamento e intervenção pedagógica que auxiliem os estudan-
tes na superação de suas dificuldades de aprendizagem, bem 
como intervenções em situações de discriminação ou indiferença 
e ainda auxílio para suprimento das necessidades básicas que 
impactem na permanência e sucesso no ambiente escolar.
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3. PLANO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO/
PNE (2014-2024): 
PROPOSTAS E 
DESAFIOS PARA O 
ENSINO MÉDIO

Os cenários da legislação relativa 
ao Ensino Médio constituem um 
rico campo de possibilidades para 
dinamização do segmento nas Escolas 
Maristas.
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Neste capítulo, abordaremos o cenário atual do Ensino Mé-
dio no Brasil, considerando o disposto a seu respeito no Plano 
Nacional de Educação/PNE (2014-2024), instituído pela Lei no 
13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). Iniciaremos a 
discussão com a retomada de algumas perspectivas legais des-
se nível de ensino e apresentaremos alguns dados estatísticos 
acerca dele, visando melhor compreender os desafios e impas-
ses que lhe são inerentes no contexto da educação brasileira. 

3.1. Perspectivas legais do Ensino Médio

No Brasil, as orientações legais para a organização do 
sistema educacional são encontradas em dois principais instru-
mentos – Constituição Federal de 1988 – CF/88 (BRASIL, 2001), 
conhecida também como Constituição Cidadã e Lei de Diretrizes 
e Bases – LDB no 9.394/96 (BRASIL, 1996). Desses instrumentos 
legais decorrem todos os outros dispositivos relativos à organiza-
ção da educação no país, sejam eles baixados em nível federal, 
estadual ou municipal, com alcance no setor público e no setor 
privado. Esses dois referenciais legais atestam que, em nosso 
país, o direito à educação foi sendo ampliado gradativamente por 
razões diversas, como, por exemplo, a participação popular, tra-
duzida na força dos movimentos sociais, visando garanti-lo. 

A Constituição Federal de 1988 trata do direito à educação 
em um conjunto expressivo de artigos, merecendo destaque o 
que ela dispõe sobre o tema, transcrito a seguir: 

Art. 205. A educação, direito de todos e de-
ver do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da socie-
dade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da ci-
dadania e sua qualificação para o trabalho.

Reiterando esse e outros dispositivos constitucionais sobre 
a educação, a LDB no 9.394/96 é a principal lei que regulamenta 
a educação em nosso país. Como o seu próprio nome indica, ela 
apresenta: (i) as diretrizes, que revelam um caráter de alternati-
vas, propostas e linhas gerais para que o sistema educacional gere 
diálogos com as diferentes instâncias que o compõem; (ii) as ba-
ses que, assumindo o sentido de suporte, acabam dando apoio 
à educação do país.

De acordo com o art. 21 da referida lei, a educação brasilei-
ra é composta por dois grandes níveis: Educação Básica (forma-
da pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
e Educação Superior. Por sua vez, as modalidades Educação de 
Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação a Distância e 
Educação Profissional e Tecnológica destinam-se a atender às 
necessidades específicas do educando.

Ao reunir as três etapas da escolarização nacional – Edu-
cação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio – sob a deno-
minação geral de Educação Básica, a legislação define para esta 
última um fim abrangente:

Art. 22. A educação básica tem por finalida-
de desenvolver o educando, assegurar-lhe 
a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores.

Como etapa da Educação Básica, o Ensino Médio tem seu 
atendimento prioritário de responsabilidade dos Estados, con-
forme estabelece o art. 211 da CF/1988. Por sua vez, a LDB no 
9.394/96 define as finalidades mais amplas desse nível de ensino 
nos seguintes termos:
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Art. 35. O ensino médio, etapa final da edu-
cação básica, com duração mínima de três 
anos, terá como finalidades:

I – a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino funda-
mental, possibilitando o prosseguimento de 
estudos;

II – a preparação básica para o trabalho e 
a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se 
adaptar com flexibilidade a novas condi-
ções de ocupação ou aperfeiçoamento pos-
teriores;

III – o aprimoramento do educando como 
pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelec-
tual e do pensamento crítico;

IV – a compreensão dos fundamentos cientí-
fico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensi-
no de cada disciplina (BRASIL, 1996).

É importante ressaltar que, embora o art. 208, Inciso II, 
da CF/88 fixasse a “progressiva extensão da obrigatorieda-
de e gratuidade ao ensino médio”, a Emenda Constitucional 
no 14/1996 (BRASL, 1996), mudou esta redação para “pro-
gressiva universalização do ensino médio gratuito”. Essa 
significativa alteração no texto legal somente foi revista 17 
anos depois, por meio da Lei no 12.796, de 4 de abril de 

2013, que alterou o art. 4o da LDB no 9.394/96, ao definir, que 
“o dever do Estado com educação escolar pública será efe-
tivado mediante a garantia de educação básica obrigatória 
e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
incluindo o Ensino Médio” (BRASIL, 2013).

Os cenários da legislação relativa ao Ensino Médio consti-
tuem um rico campo de possibilidades para dinamização do seg-
mento nas Escolas Maristas, bem como se apresentam como um 
desafio à renovação das nossas práticas político-pastorais peda-
gógicas. Essa possibilidade existe na medida em que estimula a 
articulação das dimensões acadêmicas, tecnológicas, científicas 
e de formação humana e profissional dos adolescentes e jovens 
aos anseios, sonhos, expectativas e projetos desses estudantes. 
Assim, mais do que uma leitura literal do marco regulatório, é ne-
cessário que tenhamos um olhar prospectivo sobre esse nível de 
ensino para propor a formulação de políticas institucionais refe-
renciadas na legislação vigente.

3.2. Metas e estratégias para o Ensino Médio no PNE 2014-
2024

O Plano Nacional de Educação (PNE) possui um conjunto 
de 20 (vinte) metas, com suas respectivas estratégias de opera-
cionalização para serem desenvolvidas no período entre 2014 e 
2024, visto tratar-se de um plano  decenal.

Para os interesses da discussão proposta neste documen-
to, uma atenção especial deve ser dada a esse Plano, no que tan-
ge às diretrizes e metas de qualidade que ele estabelece para a 
Educação Básica no país. No tocante ao Ensino Médio, cumpre-
-nos apresentar neste documento as Metas 3 e 11, com as estra-
tégias definidas para cada uma delas. Embora ambas referiram-
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-se a esse nível de ensino, a segunda meta mencionada revela 
um caráter mais específico, à medida que se reporta à ampliação 
das matrículas da educação profissional técnica de nível médio. 

Veja a seguir a transcrição das metas e estratégias de inte-
resse para a discussão proposta.

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar 
para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos 
e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e 
cinco por cento).

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profis-
sional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 
oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão 
no segmento público.

Fonte: Lei no 13.005/2014 (BRASIL, 2014).

3.3. Metas associadas à gestão da escola e ao currículo do 
Ensino Médio

Além das duas metas anteriormente destacadas, as lista-
das a seguir são de médio e alto impacto para as escolas que 
ofertam o Ensino Médio e, para as quais, precisamos desenvolver 
estratégias efetivas de gestão da escola e gestão da sala de aula, 
com ênfase em suas tessituras curriculares. São elas:

 Meta 4 Meta 6 Meta 10 Meta 15 Meta 18 

No plano legal e normativo, o Ensino Médio é a etapa final da 
educação básica, conforme o art. 36 da LDB no 9.394/96. Todavia, 
ao mesmo tempo em que ele possui caráter de terminalidade, é 
também requisito para a continuidade dos estudos na Educação 
Superior. Este fato aumenta a necessidade de que sua discussão 
aconteça de maneira articulada às metas do PNE definida para 
estudos superiores, notadamente como a indicada na Meta 8. 

Nessa perspectiva, o Gráfico 3.1, mostra a projeção que de-
vem ter as taxas de escolarização na Educação Superior, tendo em 
vista as metas estabelecidas no PNE (2014-2024). Para alcançar es-
sas metas, muito temos que progredir nos dois níveis de educação 
– básica e superior –, de maneira que o país possa chegar a atingir 
33% como taxa de escolarização líquida e 50% como taxa de es-
colarização bruta, como prevê o Plano. Significa que teremos que 
praticamente dobrar a matrícula na educação superior brasileira até 
2024, fato que revela ser essa uma meta ambiciosa, considerando 
que a expansão deve ocorrer com qualidade. 

Gráfico 3.1 Taxas de escolarização na educação superior – Pro-
jeção 2012-2014 (Brasil).

Fonte: MEC/Inep/Deed (2012).
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Os dados apresentados nesta parte do documento mos-
tram a necessidade da definição de estratégias institucionais 
que possam contribuir para orientar o trabalho de nossas es-
colas de Ensino Médio no fortalecimento das metas do PNE 
2014-2024. A construção dessas estratégias requer a reflexão 
permanente sobre os impactos, as oportunidades e os desa-
fios que se colocam à Rede Marista de Educação Básica, na 
perspectiva de manter a excelência que tem marcado o ensino 
ofertado por nossas escolas.
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4. POLÍTICAS DEFINIDAS 
PARA O ENSINO 
MÉDIO

As metas estabelecidas no PNE 2014-
2024 para o Ensino Médio correspondem 
a políticas educacionais de grande 
envergadura, considerando os desafios 
e a complexidade desse nível de ensino, 
em nível de país. 
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O alcance das metas estabelecidas no PNE 2014 – 2024 
para o Ensino Médio pressupõe a definição de outras políticas, 
traduzidas em estratégias e que, de maneira articulada, concor-
ram para garantir a consecução dos objetivos pretendidos para 
a melhoria da qualidade educacional. Paralelamente, demanda o 
acompanhamento e a continuidade de outras políticas que vêm 
sendo desenvolvidas tendo como foco o Ensino Médio, algumas 
das quais tratadas neste capítulo.

4.1. Conceitos preliminares de políticas públicas, políticas 
sociais e políticas educacionais 

A compreensão do conceito de política educacional supõe, 
preliminarmente, a análise de dois outros conceitos intimamente a 
ele relacionados – políticas públicas e política social. Em termos 
gerais, as políticas públicas configuram compromissos do gover-
no visando dar conta de determinadas demandas dos cidadãos, 
em diversas áreas de sua vida. 

Tais políticas são traduzidas em diversos programas de 
ação governamental com o objetivo de articular os recursos que 
estão sob a responsabilidade do Estado, de forma a alcançar 
determinados objetivos visando ao bem comum dos indivíduos. 
São, portanto, diretrizes governamentais construídas na relação 
que o Estado estabelece com a sociedade. 

No caso das políticas sociais, elas podem ser compre-
endidas como uma parte das políticas públicas, voltadas para 
diversas áreas – educação, saúde, segurança, previdência, ha-
bitação, saneamento, trabalho, recreação, nutrição etc. Desse 
conceito decorre que elas são equivalentes a diretrizes governa-
mentais definidas para nortear as ações do Estado, com a finalida-
de de atender determinadas áreas de serviços demandados pela 
população. 

Como um tipo de política social, as políticas educacio-
nais são influenciadas por fatores culturais, sociais, econô-
micos, políticos etc. Conceitualmente, elas correspondem ao 
“conjunto de intenções e ações com as quais os Poderes Pú-
blicos respondem às necessidades de escolarização dos di-
versos grupos da sociedade” (MONLEVADE, 2002, p. 42). Tra-
ta-se, portanto, de políticas públicas que se dirigem a resolver 
questões educacionais. Em termos práticos, devem se traduzir 
por meio de ações concretas nos sistemas de ensino como um 
todo e no cotidiano da escola, em particular.

Nesse sentido, em seu cotidiano, as escolas de Ensino 
Médio vêm implementando um expressivo conjunto de políticas 
educacionais nos últimos anos. Essas políticas têm como objetivo 
maior trabalhar em prol da melhoria da qualidade, bem como cor-
rigir e/ou minimizar problemas presentes nesse nível de ensino, 
como ressaltado anteriormente. 

Veremos, a seguir, alguns exemplos de ações definidas 
pela política educacional brasileira recente e que acabam se ma-
nifestando na concretude dessas escolas, respeitando o disposto 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM). 
Dentre essas políticas, destacaremos o Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
e o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa).

Todavia, para uma adequada compreensão a respeito da 
importância do Saeb e do Ideb, bem como da relação dessas 
duas políticas com o Ensino Médio, faz-se necessária uma breve 
incursão no campo das avaliações externas, também chamadas 
de avaliações em larga escala. Dentre outras razões, isso é im-
portante porque parte dos dados que compõem esse índice têm 
origem no Saeb, como veremos adiante. Abordar a natureza e o 
alcance dessas avaliações justifica-se, também, pelo fato de o 
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Brasil promovê-las desde o início da década de 1990 e participar 
de outras no plano internacional, a partir da década seguinte. 

Por último, apresentaremos algumas referências para a com-
preensão do Pisa, chamando a atenção para a posição que os estu-
dantes brasileiros tem ocupado, nessa avaliação, nos últimos anos.

4.2. As avaliações externas na agenda das políticas públi-
cas de educação

De início, é importante considerar que, ao invés de colabo-
rar com o mero controle, a avaliação deve ser usada pela escola, 
seja quando se tratar da avaliação da aprendizagem, avaliação 
interna (autoavaliação) ou das avaliações externas visando à co-
leta de subsídios para aperfeiçoar o trabalho que realiza. 

Efetivamente, é a década de 1990 que marca o ingresso do 
Brasil no mundo das avaliações em larga escala das redes de en-
sino. A partir de então, em um curto espaço de tempo essas ava-
liações tornaram-se uma das principais políticas educacionais do 
país, assumindo caráter de prioridade. Tendo como característi-
cas, dentre outras, o rigor e a padronização, elas acabam sendo 
“implementadas, especialmente, pelas esferas públicas do poder 
(governo federal, estadual, municipal e/ou distrital) com o objetivo 
de produzir um diagnóstico sobre a realidade educacional, possi-
bilitando a formulação e o monitoramento das políticas públicas” 
(OLIVEIRA, 2012, p. 38).

Nessa perspectiva, foram sendo criados diversos sistemas 
de avaliação do desempenho escolar, nos vários níveis de ensi-
no. Essas políticas de avaliação em larga escala têm ocupado 
um grande espaço no debate nacional sobre a educação, em 
decorrência de fatores variados, como:
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i) as políticas públicas de avaliação da qualidade da 
educação básica e superior incrementadas, cada vez 
mais, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep);

ii) a publicização dos resultados do desempenho dos es-
tudantes brasileiros em nível nacional e internacional; 

iii) o envolvimento das famílias e comunidades no moni-
toramento dos resultados das escolas, com base no 
desempenho alcançado pelos estudantes; 

iv) a questionável, porém concreta e quase inevitável, 
construção de rankings do desempenho das escolas 
com a publicização dos resultados dos níveis de pro-
ficiência obtidos pelas escolas e, largamente estimu-
lado pela competição estabelecida, em especial no 
mercado educacional privado.

Apoiada em uma concepção de avaliação formativa, como 
a apresentada anteriormente, a escola pode adotar uma tes-
situra curricular que lhe permita utilizar os resultados das ava-
liações externas para aprimorar o seu trabalho. Nesse nível de 
compreensão, a análise dos indicadores mensuráveis produzidos 
pelo desempenho dos seus estudantes tenderia a ultrapassar os 
limites de um mero cumprimento administrativo e burocrático do 
trabalho pedagógico. No caso da escola de Ensino Médio, como 
trataremos no item 4.3, é imprescindível que os resultados do 
Saeb sejam debatidos pelo coletivo de educadores e gestores na 
perspectiva de que os estudantes avancem no seu desempenho. 
Defendemos que essa postura pode gerar uma reflexão perma-
nente das consequências pedagógicas e do papel dessa escola 
diante da sociedade.

Na discussão dessa questão, outro ponto importante diz 
respeito ao acesso às informações não somente aos dois seg-
mentos mencionados, mas também aos próprios estudantes, 
sendo essa uma das principais premissas da democratização do 

próprio trabalho da escola. Quanto mais informada estiver a co-
munidade escolar, mais crítica e apta estará para contribuir com 
opiniões sobre os rumos e alcances da tessitura curricular pro-
posta. Dentre os vários aspectos que as escolas precisam co-
nhecer a respeito das avaliações externas, destacam-se: (i) com-
preensão de sua finalidade; (ii) seu processo de elaboração; (iii) 
as habilidades nelas contempladas; (iv) as repercussões de seus 
resultados sobre as práticas cotidianas das escolas. 

Ao focalizar o Saeb, destacamos que o acompanhamen-
to das informações referentes às atualizações das normas e aos 
procedimentos adotados na implementação desse exame é fun-
damental para o desenvolvimento da cidadania dos estudantes. 
Ademais, contribui para ampliar a noção de pertencimento dos 
indivíduos em relação à escola e, em consequência, às políticas 
curriculares de que participam. 

Enfim, ainda que cada avaliação externa tenha desenho 
próprio, em termos metodológicos, seus resultados podem contri-
buir para que a escola possa avançar na discussão do seu traba-
lho. Além disso, contribuem para a percepção da avaliação como 
um processo dinâmico que não deve ocorrer apenas ao final de 
cada etapa, mas como algo que apresenta possibilidades de in-
tervir no replanejamento ou aprimoramento das ações em curso.

Nessa direção, é necessário que a escola desenvolva a ha-
bilidade de informar os resultados de suas ações à sociedade, sob 
dois enfoques. Um diz respeito à prestação de contas à comunida-
de que atende, visto que esse é um direito de todos os interessados 
no trabalho dessa instituição, enquanto o outro constitui uma 
estratégia para comprometer os envolvidos com o sucesso obtido e 
as fragilidades identificadas nos resultados e metas não alcançadas 
pela escola.
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equidade e a eficiência da educação brasileira, sendo aplicada 
a cada dois anos. Todavia, é preciso não perder de vista que dela 
também participam estudantes matriculados nos 5o e 9o anos do 
ensino fundamental, como indicado no Quadro 4.1. 

Em termos práticos, todos os estudantes do Saeb e da Pro-
va Brasil farão uma única avaliação. Assim, parte das escolas 
que participarem dessa prova ajudará a construir também os re-
sultados do Saeb, por meio de recorte amostral, como será co-
mentado mais adiante, quando tratarmos do Ideb. 

Aplicada aos estudantes do 3o ano do Ensino Médio, a 
Aneb apresenta possibilidades de aproveitamento dos seus re-
sultados para a definição de estratégias que ajudem a corrigir as 
insuficiências do sistema educacional.  

Na Tabela 4.1, mostramos a evolução das médias de desem-
penho do Saeb, desde sua institucionalização, em 1995 até 2011, 
tendo como ponto de referência a meta definida pelo Ideb, no ano 
de 2007.

Tabela 4.1 - Desempenho nas avaliações Saeb com base na meta 
definida pelo Ideb em 2007.

Ano
Português (%) Matemática (%)

Meta Desempenho Meta Desempenho

1995 - 45,4 - 11,6

1997 - 39,7 - 17,9

1999 - 27,6 - 11,9

2001 - 25,8 - 11,6

2003 - 26,9 - 12,8

4.3. Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 

No âmbito da Educação Básica, os primeiros ensaios de 
avaliação em larga escala ocorreram, no país, na primeira meta-
de dos anos de 1990, de maneira articulada ao cenário nacional. 
A partir de então, ganha força o Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb), além de surgir, em 1998, o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). No campo da Educação Superior, foi 
criado, em 1995, o Exame Nacional de Cursos (ENC), mais co-
nhecido como “Provão”.

O Saeb abriu o caminho para a institucionalização das ava-
liações externas no Brasil. Ele foi instituído com a finalidade de 
conhecer os resultados da Educação Básica brasileira e verificar 
até que ponto os resultados esperados eram – e são – alcan-
çados. De maneira integrada, esse sistema coleta informações 
gerais acerca do desempenho dos estudantes, gestão escolar, 
prática docente, dentre outras. 

Tendo passado por diversas transformações, desde sua 
criação, o Saeb foi expandido, em 2005, quando foi reestrutu-
rado pela Portaria Ministerial no 931, de 21 de março desse ano 
(BRASIL, 2005). À época, ele passou a ser composto por duas 
avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), também 
denominada “Prova Brasil”. 

Clique aqui e acesse o Quadro 4.1 que sintetiza as infor-
mações expostas anteriormente em relação à Aneb e à Anresc, à 
medida que explicita semelhanças e diferenças entre essas duas 
avaliações, na composição do Saeb.

Como anteriormente ressaltado, a Aneb avalia o desempe-
nho dos estudantes do 3o ano do Ensino Médio, foco de interesse 
deste documento. Seu principal objetivo é avaliar a qualidade, a 
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2005 - 22,6 - 10,9

2007 23,5 24,5 11,6 9,8

2009 26,3 28,9 14,3 11,0

2011 31,5 29,2 19,6 10,3

Tabela construída com base nos microdados extraídos de PNAD/IBGE; MEC/Inep/
DTDIE  (2014).

Os dados mostram que, nos dois primeiros anos do Ideb 
(2007 e 2009), o desempenho dos estudantes foi superior à meta 
prevista, porém isso não se confirmou no caso de 2011, quando 
a situação foi inversa. 

De acordo com Freitas e Sousa (2009), os resultados de 
avaliações como essas são importantes porque podem ajudar na 
compreensão do desempenho de escolas e sistemas. Igualmente 
contribuem para o acompanhamento e definição de estratégias de 
gestão curricular da escola, visando à melhoria da qualidade do en-
sino ofertado. 

4.4. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)

A breve incursão feita nas duas seções anteriores sobre o 
tema das avaliações externas fez-se necessária, uma vez que os 
resultados do Saeb é um dos insumos utilizados para o cálculo do 
Ideb, como veremos mais adiante.

É no contexto das transformações sofridas pelo Saeb que, 
no Brasil, desde 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) passou a ser a principal medida adotada para 
avaliar a qualidade do sistema de ensino. Medido em uma escala 
que vai de 0 (zero) a 10 (dez), ele nos permite ter, a cada dois 
anos, uma noção a respeito do progresso alcançado por uma 

escola, uma rede de ensino (pública ou privada), um município, 
uma Unidade da Federação e o próprio país.

O Ideb corresponde a um indicador de qualidade educa-
cional e assume certo ineditismo na história da educação brasi-
leira. Isso se deve ao fato de reunir, em um único indicador, dois 
conceitos considerados importantes para a qualidade educacio-
nal: fluxo escolar – taxa de aprovação, reprovação e abandono – 
e média de desempenho nas avaliações (Prova Brasil e Saeb). Na 
conjugação desses dois conceitos reside o princípio básico do 
Ideb: “o de que a qualidade da educação pressupõe que o aluno 
aprenda e passe de ano” (ALVES; BONAMINO; FRANCO, 2007, 
p. 991). Sua composição possibilita o diagnóstico atualizado da 
situação educacional em todas as esferas e a projeção de metas 
individuais e intermediárias, em vista do incremento da qualidade 
do ensino. 

Os resultados do Ideb permitem traçar metas de qualidade 
educacional para os sistemas e para as escolas para que o Brasil 
possa atingir o patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Do ponto de vista quantitativo, significa que 
a média nacional das escolas de Educação Básica no país pre-
cisa avançar de 3,8 – correspondente ao ano de 2005 – para 6,0, 
na primeira fase do ensino fundamental, em 2022.

No caso do Ensino Médio, em 2005, o Ideb total – conside-
rando as escolas vinculadas tanto à rede pública quanto à rede 
privada – era de 3,4. Em termos de crescimento, ele pouco avan-
çou no período entre esse ano e 2013, quando foi calculado pela 
última vez. Dessa forma, em 2007, tivemos um Ideb total de 3,5 e, 
em 2009, fomos para 3,6. Todavia, em 2011 e 2013, permanece-
mos na mesma média de 3,7 (Inep, 2014). 
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Tabela 4.2 - Ensino Médio Regular – Projeções do Ideb total entre 
2007 e 2021 – Brasil. 

Projeções
Ano 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Média 3,4 3,5 3,7 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2

Fonte: Inep (2014).

As projeções feitas para o Ideb no período entre 2007 e 
2021 foram apresentadas na Tabela 4.2. 

Passados sete anos de sua implantação, no Plano Nacional 
de Educação/PNE (2014-2024), instituído pela Lei no 13.005/2014, 
o Ideb é tratado de maneira detalhada. 

Como documento de grande relevância para a estruturação 
da educação nacional nos próximos dez anos, a partir da data de 
sua aprovação, esse Plano possui um conjunto de 20 (vinte) metas, 
cada uma delas com suas respectivas estratégias de operacionali-
zação, a serem atingidas no prazo de sua vigência. 

No caso da Meta 7, há um conjunto expressivo de 36 
(trinta e seis) estratégias a serem desenvolvidas visando “fo-
mentar a qualidade da educação básica em todas as etapas 
e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendiza-
gem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o 
Ideb” (BRASIL, 2014). Nessa meta são projetadas as seguintes 
médias para o IDEB no Ensino Médio:

Tabela 4.3 - Projeção do Ideb para o Ensino Médio pelo PNE 
(2014-2024), no período entre 2015 e 2018 – Brasil.

Ideb 2015 2016 2017 2018
Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2

Fonte: Lei no 13.005/2014 (BRASIL, 2014).

Em decorrência da metodologia do seu cálculo, não há 
Ideb para a instituição escolar que oferta o Ensino Médio, mas 
apenas para a rede estadual, pública e privada.   Para esse ní-
vel de ensino, o índice é calculado somente para as Unidades 
Federativas, regiões e Brasil, visando ao acompanhamento da 
rede estadual (pública e privada). Para isso, utiliza os dados de 
desempenho dos estudantes participantes da Aneb que, como 
vimos anteriormente, é uma avaliação amostral. Na prática, a re-
ferida avaliação permite expandir os dados para Unidades da 
Federação, regiões e país.

Para o Ensino Médio, [o Ideb] é calculado 
de forma diferente do Ensino Fundamen-
tal, uma vez que utiliza uma amostra de 
alunos e não toda a população. Enquanto 
os estudantes do Fundamental realizam a 
Prova Brasil, que é censitária, apenas uma 
parte dos que cursam o Médio faz o Saeb 
[Aneb] (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014).

Do ponto de vista dos documentos oficiais, a intenção do 
Ideb é ele  “ser o termômetro da qualidade da educação bási-
ca em todos os estados, municípios e escolas do Brasil” (BRASIL,  
2008, p. 4). Todavia, notadamente no caso do Ensino Médio, os 
seus resultados têm mostrado que ainda temos, no país, um gran-
de desafio a superar nesse nível de ensino, considerando que o 
índice em questão
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[...] ficou estagnado em 3,7, mesmo valor 
apurado em 2011, e descolou-se, pela pri-
meira vez, da meta parcial projetada pelo 
Ministério da Educação, que era de 3,9 para 
2013. [...] Se considerada apenas a rede pú-
blica, o Ideb ficou em 3,4, mesmo valor das 
edições de 2009 e 2011. Na rede particular, 
o índice caiu de 5,7, em 2011, para 5,4, em 
2013 (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014).

A Tabela 4.4 mostra os resultados do Ideb, em comparativo 
entre 2011 e 2013, em relação ao total de escolas públicas (esta-
dual e federal) e particular. Nela se pode perceber que esse índice 
caiu em 13 (treze) Unidades da Federação no intervalo de tempo 
considerado. 

Tabela 4.4 - Ideb – Rede total (2011 e 2013) – Ensino Médio/Brasil.

Resultados como esses atestam que o Ensino Médio no Brasil 
ainda enfrenta um quadro bastante preocupante, o que demanda esfor-
ços conjuntos visando minimizar as consequências do que eles denun-
ciam, bem como o fortalecimento das práticas curriculares das escolas 
que o ofertam. Sem dúvida, isso requer um constante repensar sobre 
as tessituras curriculares propostas para esse nível de ensino, preocu-
pação compartilhada pelas escolas de Ensino Médio Marista. 

4.5. Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa)

Na atualidade, além das avaliações externas propostas 
pelo governo brasileiro, nossos estudantes também participam 
de outras concebidas e realizadas por organizações e entida-

des internacionais. Dentre essas avaliações, merece destaque o 
Programme for International Student Assessment/Programa Inter-
nacional de Avaliação de Alunos (Pisa), cuja primeira aplicação 
aconteceu em 2000. Ele avalia Letramento em Leitura, Matemá-
tica e Ciências, embora esses focos possam variar dependendo 
da edição do teste do Pisa. 

Devido à relação que a avaliação promovida por esse Pro-
grama mantém com o Ensino Médio, faremos algumas considera-
ções também a respeito dele. 

A finalidade principal dessa avaliação é gerar indicadores 
a respeito de diversos aspectos do funcionamento dos sistemas 
educativos dos países que dele participam. Isso é feito com a 
intenção de permitir que esses mesmos países possam adotar 
medidas visando à melhoria da educação que ofertam aos seus 
povos. 

Participam do teste do Pisa estudantes de 15 anos, idade 
convencionada entre os países que, de um modo geral, os estu-
dantes estão em fase de conclusão da escolaridade obrigatória. 
O teste é realizado de três em três anos e foi criado e aplicado 
pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), destinando-se inicialmente aos países que fazem par-
te dessa instituição internacional. Posteriormente, a participação 
nele foi franqueada a outros países, que podem ter a chancela de 
convidado ou colaborador. É nessa condição que o Brasil, em-
bora não fazendo parte da OCDE, já participou do Pisa nas suas 
cinco edições, cujos focos foram Letramento em Leitura (2000);  
Matemática (2003);  Ciências (2006); Leitura (2009 e 2012) e no-
vamente Ciências, que será focalizada em 2015. 

Os resultados do Pisa permitem identificar três grupos: 
bons leitores, leitores regulares e maus leitores. No caso do Bra-
sil, esses resultados indicam que nossa educação ainda precisa 
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muito avançar, visto que em 2000, primeiro ano do teste, o Brasil 
teve 3,7% de bons leitores e 55,8% de maus leitores. Enquanto 
isso, no mesmo ano, os resultados dos estudantes franceses fo-
ram, respectivamente, 32,2% de bons leitores e 15,2% de maus 
leitores.  O país com melhor desempenho, no referido ano, foi 
a Finlândia, cujas percentagens foram 50,1% de bons leitores e 
6,9% de maus leitores. Em 2009, considerando uma escala de 
1 a 5, a média dos estudantes brasileiros continuou colocando 
o país na 54a posição entre os 65 países avaliados. Em 2012, o 
Brasil ficou em 38o lugar de um total de 44 países  (MACHADO, 
2012).

Com efeito, há opiniões divergentes acerca das compara-
ções entre os resultados do Brasil e os de países muito diferentes 
quanto à realidade socioeconômica e social presentes nas esco-
las. Dessa forma, há um grupo de pesquisadores que defendem 
a ideia de que essa diferença acaba por interferir na leitura dos 
resultados do Pisa. Entretanto, a despeito disso, na agenda inter-
nacional da avaliação como política pública, os resultados dos 
estudantes que participam do teste do Pisa apresentam-se de 
forma cada mais contundente. 

Outra polêmica levantada, em relação ao Pisa, diz respeito ao 
fato de sua matriz trazer um conjunto de competências e habilida-
des consideradas relevantes para o desenvolvimento dos estudan-
tes na perspectiva das necessidades estabelecidas pelo mercado. 
Assim, são apresentadas críticas acadêmicas à sua realização, no 
sentido de que ele está vinculado a uma concepção de educação 
de forte cunho econômico e neoliberal. O fundamento dessa críti-
ca é que sua matriz determina, de alguma forma, um currículo por 
competências e habilidades de leitura, matemática e ciências, con-
sideradas legítimas pela OCDE e pelas agências financiadoras de 
países-membros e não membros, como, por exemplo, o Banco Mun-
dial (SILVA, 2002).

O fato é que, no Brasil, alguns elementos das avaliações 
externas passaram a influenciar as matrizes curriculares da Edu-
cação Básica, por meio de uma política de avaliação de desem-
penho dos estudantes e da própria escola. Como analisado, isso 
se materializa por meio de avaliações externas nacionais (Saeb) 
e internacionais, como o Pisa. Em termos práticos essas e outras 
avaliações externas não mais podem ser desconsideradas no co-
tidiano das escolas do país. Devido à centralidade que tem assu-
mido, notadamente, para as políticas curriculares e o cotidiano da 
escola de Ensino Médio, trataremos a seguir do Enem.

4.6.  Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é de nature-
za voluntária (autoavaliação), permitindo ao participante: (i) ava-
liar o nível de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
por ele no Ensino Médio, como etapa final da Educação Básica; 
(ii)  prosseguir seus estudos e o acesso ao mercado de trabalho. 
Conforme definido em sua proposta original (MEC, 1998), sua fi-
nalidade é contribuir para que o estudante conheça melhor suas 
possibilidades individuais.

O Enem foi realizado pela primeira vez em 30 de agosto 
de 1998. Ele acontece por meio de uma única prova que deseja 
“avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade bá-
sica, para aferir o desenvolvimento das competências fundamen-
tais ao exercício da cidadania” (MEC, 1998, p. 27).

Podem participar do Enem os seguintes grupos de interessados: 
(i) concluintes do Ensino Médio no ano vigente; (ii) egressos do Ensino 
Médio em qualquer de suas modalidades; (iii) todos os cidadãos que 
não concluíram a Educação Básica em idade própria, interessados em 
utilizá-la para certificação de conclusão do Ensino Médio.
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Sua prova tem por objetivo avaliar competências e habilida-
des, por meio de questões interdisciplinares e contextualizadas, 
que abordam temas e situações-problema do dia a dia dos par-
ticipantes. O candidato também produz uma redação sobre um 
tema específico, cuja principal competência a ser verificada é a 
leitura compreensiva e crítica da realidade. 

A prova objetiva do Enem considera cinco eixos cognitivos, 
que são comuns a todas as áreas do conhecimento, a saber: 

I.  Dominar linguagens: dominar a norma culta da Lín-
gua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemáti-
ca, artística e científica e das línguas espanhola e in-
glesa.

II.  Compreender fenômenos: construir e aplicar concei-
tos das várias áreas do conhecimento para a compreen-
são de fenômenos naturais, de processos histórico-geo-
gráficos, da produção tecnológica e das manifestações 
artísticas.

III.  Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, orga-
nizar, relacionar, interpretar dados e informações repre-
sentados de diferentes formas, para tomar decisões e 
enfrentar situações-problema.

IV.  Construir argumentação (CA): relacionar informa-
ções, representadas em diferentes formas, e conhe-
cimentos disponíveis em situações concretas, para 
construir argumentação consistente.

V.  Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimen-
tos desenvolvidos na escola para elaboração de 
propostas de intervenção solidária na realidade, 
respeitando os valores humanos e considerando a 
diversidade sociocultural.

Nos últimos anos, o Enem tem sido realizado por um número 
cada vez maior de candidatos, que têm mostrado uma elevação em 

sua faixa etária. Além de vir fornecendo resultados que podem ser 
usados para a certificação em nível de Ensino Médio, atualmente o 
Enem é aceito como uma das formas de acesso à educação supe-
rior, no país, por um considerável número de instituições. Todavia, no 
caso das universidades, elas possuem autonomia para optar entre 
algumas das possibilidades de uso desse exame como processo 
seletivo: 

i) como fase única, com o sistema de seleção unificada, 
informatizado e on-line; 

ii) como primeira fase, combinado com o vestibular da 
instituição; 

iii) como fase única para as vagas remanescentes do vesti-
bular.

Na esteira das avaliações em larga escala aplicadas aos 
estudantes brasileiros, o Enem tem apresentado resultados que 
colocam as escolas em uma dinâmica de busca incessante por 
melhores resultados. A ênfase nesse exame tem aumentado, por 
várias razões, como, por exemplo, quando a publicização dos 
seus resultados ocorre na perspectiva de expor, de alguma ma-
neira, as fragilidades das escolas e o desempenho dos próprios 
estudantes. 

Em outra direção, os resultados do Enem podem ser usa-
dos pelas escolas de Ensino Médio, visando contribuir para o 
aprimoramento de suas práticas pedagógicas e melhoria das 
aprendizagens, como tratado a seguir.

4.6.1. Gestão pedagógica dos resultados do Enem

Fundada na premissa de que os resultados de qualquer ava-
liação, inclusive as de larga escala, devem ter um uso pedagógico 



36

capaz de contribuir para o aperfeiçoamento dos processos que os 
geraram, esta parte do documento discute as possibilidades dis-
so acontecer em relação ao Enem. Sem dúvida, os distintos usos 
desses resultados têm ganhado centralidade junto ao poder pú-
blico e à sociedade, em geral, bem como às escolas de Ensino 
Médio, em particular. 

O entendimento do que seja gestão é importante para to-
dos os envolvidos com o trabalho escolar. No presente documento 
esse conceito é focalizado na perspectiva de sua aplicação à ges-
tão pedagógica dos resultados do Enem, de forma a estimular as 
escolas de Ensino Médio Marista a avançarem na proposição de 
ações voltadas à reflexão da utilização desses mesmos resultados.

Essas ações precisam acontecer de forma dinâmica e inte-
grada, para que a avaliação seja configurada como um processo 
e não como um ato pontual de caráter meramente examinatório e 
classificatório, dificultando a gestão pedagógica dos seus resul-
tados. Para tanto, os dados obtidos e os juízos a eles atribuídos, 
por meio de análises e fundamentações, devem servir para os 
sujeitos envolvidos diretamente com as avaliações tomarem deci-
sões cabíveis e necessárias, tendo em vista o fenômeno avaliado.

Os resultados da avaliação de uma escola beneficiam 
gestores, coordenadores pedagógicos, orientadores educa-
cionais, estudantes, educadores, corpo técnico-administrati-
vo, governo e comunidade em geral, já que revelam aspectos 
importantes do cenário educativo em que todos os atores são 
chamados a colaborar. Para esses diferentes segmentos, os re-
sultados de um exame como o Enem podem sinalizar pontos a 
serem alterados e/ou aprimorados nas tessituras curriculares 
propostas em nível de cada escola. 

Por essa razão, compreendemos que, quando esses profis-
sionais de uma escola de Ensino Médio acolhem os resultados do 

Enem e buscam entendê-los, esta atitude já é o primeiro passo em 
direção à discussão do uso pedagógico dos mesmos. Na prática, a 
acolhida e as apreciações desses resultados podem provocar aná-
lises significativas que resultem na proposição de novas tessituras 
curriculares, por parte da escola, em prol da melhoria da formação 
dos estudantes. Em uma direção contrária, supõe-se que uma ati-
tude de indiferença frente aos mesmos resultados pode imobilizar 
a escola a investir na apropriação efetiva das evidências positivas 
do seu trabalho ou pontos fracos, de maneira a revertê-los.

Sabemos que um exame como o Enem não vai determi-
nar, de forma plena, a qualidade educacional da escola. Toda-
via, certamente ele pode ser um critério avaliativo para discutir 
ações que oportunizem o avanço das aprendizagens dos estu-
dantes. 

Com efeito, a depender de como a escola busca articu-
lar os resultados do Enem àqueles obtidos pelos estudantes nas 
avaliações internas, originadas em cada disciplina, ganha re-
levância a discussão dos conteúdos a serem abordados, bem 
como habilidades e competências requeridas pelo Ensino Médio. 
De posse desses dois tipos de resultados, a equipe gestora e os 
educadores podem extrair deles dados importantes para serem 
estudados e analisados, sempre tendo em vista a melhoria do 
trabalho pedagógico. 

Com base nesse princípio, o processo de tomada de cons-
ciência dos resultados desse exame ou de qualquer outra avaliação 
externa, quando insatisfatórios, não deve se resumir à identificação 
dos “culpados” por eles. Ao contrário, deve levar à análise glo-
bal dos diversos fatores que ou favorecem ou desfavorecem para, 
então, definir ações a serem desenvolvidas visando melhorá-los. 
Acreditamos ser nessa perspectiva que novas tessituras curricu-
lares vão fluindo no cotidiano pedagógico, tendo como referência 
as necessidades, potencialidades e fragilidades da própria escola.
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Assim, a questão primordial a ser formulada no âmbito 
de cada escola de Ensino Médio, diante de resultados insatis-
fatórios obtidos pelos estudantes no ENEM, não é “de quem é 
a culpa por isso”? Em uma visão formativa de avaliação, a per-
gunta é outra: “que tessituras curriculares nossa escola conce-
beu e desenvolveu, em termos de formação geral e específica, 
que contribuíram – e contribuem – para esses estudantes terem 
o resultado evidenciado no Enem?”. 

Essa segunda indagação pode ajudar a escola a não ver 
os resultados do exame como um problema focalizado no estu-
dante, na coordenação pedagógica ou na figura do educador. 
Afinal, o sucesso da aprendizagem dos estudantes é reflexo de 
um conjunto de fatores, tais como:

i) articulação formação geral x conhecimentos espe-
cíficos;

ii) diversidade de experiências curriculares proporciona-
das pelas escolas;

iii) concepções de aprendizagem e de avaliação;
iv) desenvolvimento humano do corpo docente; 
v) currículo interdisciplinar e contextualizado;
vi) articulação entre a proposta pedagógica da escola e 

as políticas públicas de educação mais amplas;
vii) nível de entrosamento entre equipe gestora, educado-

res e servidores técnico-administrativos;
Viii) articulação entre a gestão da escola e a gestão da sala 

de aula.

Os fatores citados contribuem para que ressaltemos, aqui, 
o papel dos gestores das escolas de Ensino Médio Marista, em 
face da utilização dos resultados do Enem, em uma perspectiva 
pedagógica e, portanto, formativa.
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5. TESSITURA 
CURRICULAR NO 
HORIZONTE DAS 
ESCOLAS DE ENSINO 
MÉDIO MARISTA

Na compreensão da rede de 
conhecimentos subjaz a premissa de 
que o saber é construído com os fios 
que são tecidos e que, por meio de um 
movimento progressivo e integrado, vão 
dando forma às ideias e às formas pelas 
quais elas se expressam.
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Preliminarmente, é importante esclarecer que a opção pelo 
uso da expressão tessitura curricular – Projeto Educativo do 
Brasil Marista: nosso jeito de conceber a Educação Básica (UM-
BRASIL, 2010) –, ao longo deste documento, possui uma razão 
tanto filosófica quanto pedagógica, ao mesmo tempo em que re-
vela preocupação com a articulação teoria e prática. 

No plano filosófico, busca suas raízes na ideia que tem ga-
nho terreno, nos últimos tempos, quando se discute a natureza e 
produção do conhecimento, de acordo com duas metáforas – a 
da árvore e a da rede de conhecimentos. Segundo Oliveira (2007, 
p. 87) a ideia da árvore de conhecimentos “pressupõe linearida-
de, sucessão e sequenciamento obrigatório, do mais simples 
ao mais complexo, dos saberes aos quais se deve ter acesso”. 
Já a rede de conhecimentos, ao contrário da árvore, pressu-
põe que as informações às quais são submetidos os sujeitos 
sociais passam a constituir conhecimento somente “quando 
se enredam a outros fios já presentes nas redes de saberes 
de cada um, ganhando, nesse processo, um sentido próprio, 
não necessariamente aquele que o transmissor da informação 
pressupõe”. 

Na compreensão da rede de conhecimentos subjaz a pre-
missa de que o saber é construído com os fios que são tecidos 
e que, por meio de um movimento progressivo e integrado, vão 
dando forma às ideias e às formas pelas quais elas se expres-
sam. Nesse constante movimento, são considerados os saberes 
que os sujeitos já possuem, em sua articulação com outros que 
lhe vão sendo apresentados nas diversas interações sociais das 
quais participam. 

Com base nessa perspectiva mais geral, partimos da pre-
missa que as tessituras curriculares não ocorrem no vazio e na 
improvisação, mas por meio de um bom planejamento pela esco-
la e pelos educadores. Em sua essência, elas são concebidas na 

perspectiva de criar situações desafiadoras de aprendizagem e, 
ao mesmo tempo, evitar que sejam entregues informações pron-
tas aos estudantes. O sucesso disso implica que cada escola 
planeje e acompanhe, de maneira efetiva, o currículo que deseja 
desenvolver com seus estudantes. 

Trata-se, portanto, de cada escola conceber sua propos-
ta curricular adotando valores convergentes para a formação de 
adolescentes e jovens conscientes do seu papel social e compro-
misso com a cidadania, conforme exigências do mundo contem-
porâneo. No caso da escola de Ensino Médio da Rede Marista, 
essa proposta está alicerçada, entre outros, no princípio de uma 
educação de qualidade como direito fundamental, orientada por 
valores como humanismo, alteridade e solidariedade. Ela está en-
gajada com a formação de indivíduos dotados de senso crítico, 
sensibilidade cultural e inteligência criativa, elementos que, em 
seu conjunto, concorrem para a cultura da paz e construção de 
subjetividades. 

Valores como esses demandam da escola a promoção de 
condições necessárias para a produção do conhecimento e não 
sua mera reprodução, tendo em vista a formação ético-cristã, a 
autonomia e a liberdade do pensamento de seus adolescentes e 
jovens. 

A formação proposta incorpora a dimensão técnico-cientí-
fica, associada, entre outros, aos princípios relativos à promoção 
da justiça social, à multiculturalidade, à cidadania planetária, ao 
protagonismo juvenil, à solidariedade e ao respeito mútuo. Além 
disso, em decorrência de sua missão evangelizadora, reforça os 
valores éticos e morais, de maneira a priorizar os valores huma-
nísticos em suas atividades (UMBRASIL, 2010). Nessa lógica, re-
conhece a necessidade de promover a contínua e progressiva 
autonomia dos adolescentes e jovens, em uma visão científico-
-humanística.
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Etimologicamente, autonomia significa o poder de dar a 
si a própria lei, autós (por si mesmo) e nomos (lei). A autonomia 
é oposta a heteronomia, que em termos gerais é toda lei que 
procede de outro. Para se tornar autônomo, é fundamental que 
o estudante conheça a si próprio, ao outro, colocando-se como 
protagonista da sua aprendizagem e da própria vida. Nesse 
sentido, autonomia não é independência, porque se expressa 
em um contexto relacional. É, portanto, um exercício de inter-
dependência, pois ser autônomo implica em assumir para si e 
frente ao outro, responsabilidade sobre o que se fala ou pensa. 

 A autonomia, segundo Piaget, trata-se de um método 
pedagógico que permite, desperta, favorece, promove, valori-
za e exercita o poder de pensar do estudante. O construtivis-
mo, enquanto teoria da aprendizagem, aponta três princípios 
metodológicos essenciais para a construção do conhecimen-
to: o princípio ativo, o princípio do trabalho em equipe e o prin-
cípio da autonomia.

 É por meio do desenvolvimento da autonomia que o es-
tudante aprende a pensar, argumentar, defender ideias, criticar, 
concluir e antecipar soluções, diante de situações-problema. O 
professor, atuando como mediador nesse processo, além de dar 
informações, é responsável por desafiar o estudante, com base 
em questionamentos produtivos, a aprofundar suas respostas e 
a construir novos conhecimentos. Nesse contexto, o respeito à 
curiosidade do estudante, ao seu gosto estético, à sua inquietu-
de, à sua linguagem, à sua liberdade, ao seu direito de aprender 
e desenvolver-se, constituem premissas indispensáveis à cons-
trução da autonomia na escola, em todos os níveis de ensino. 

Cientes de sua missão, as escolas de Ensino Médio Ma-
rista propõem uma tessitura curricular que prevê o desenvolvi-
mento da autonomia dos alunos com base em uma abordagem 
de conhecimentos científicos, pressupondo a articulação teoria-

-prática. Ao mesmo tempo, revelam preocupação com valores e 
atitudes necessárias à formação de indivíduos que sejam críticos 
e reflexivos, porém sem perder os laços de solidariedade social. 
Essa perspectiva formativa materializa seu compromisso social 
com uma educação crítico-humanista, por meio de um diálogo 
para além da sala de aula. Esse compromisso manifesta-se no 
interior de cada uma de nossas escolas, não somente por meio 
do ensino, mas também de atividades voltadas para as comuni-
dades necessitadas das regiões nas quais estão inseridas.

Ainda considerando sua missão, a proposta pedagógica 
de nossas escolas volta-se para o desenvolvimento e difusão do 
conhecimento e da cultura. Sua preocupação central é com a 
formação de indivíduos que busquem articular o conhecimento 
científico apropriado às dimensões da ética, da justiça e da soli-
dariedade, visando à transformação da sociedade. Propõe, ain-
da, articular razão e emoção, visto que a separação entre esses 
dois elementos tem caracterizado, de forma marcante, a produ-
ção e a organização do conhecimento no mundo contemporâneo.

Ao combater a dicotomia entre razão e emoção, as tessitu-
ras curriculares propostas por nossas escolas focalizam habilida-
des e competências nos variados campos do saber. Em termos 
práticos, isso implica olhar tanto para os conhecimentos histori-
camente construídos nesses campos, quanto para as inovações 
científicas e tecnológicas internacionais e nacionais.

Respeitando as singularidades do locus onde são desen-
volvidas, as tessituras curriculares promovidas pelas escolas de 
Ensino Médio Marista elegem a interdisciplinaridade e a con-
textualização como abordagens dos conteúdos escolares. Essa 
opção visa promover a articulação dos conteúdos definidos na 
Matriz Curricular do Brasil Marista (UNIÃO MARISTA DO BRASIL, 
2012a, 2012b, 2012c) com o desenvolvimento de temáticas que 
respeitem suas realidades, uma vez que cada uma delas é única 
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e possui características que a particularizam. Isso requer levar 
em conta tanto a dinâmica da escola quanto as finalidades fixa-
das pela legislação educacional vigente para esse nível de ensi-
no – LDB no 9.394/96,  art. 35 (BRASIL, 1996).

Para finalizar esta seção, fazem-se necessárias duas obser-
vações. A primeira refere-se ao reconhecimento de que cada escola 
de Ensino Médio Marista assume o compromisso de desenvolver 
tessituras curriculares voltadas, entre outros, para os seguintes pro-
pósitos:

i) o amadurecimento de uma formação voltada tanto 
para a dimensão científico-tecnológica quanto para a 
dimensão humanizadora que o mundo atual exige;

ii) a elaboração de projetos interdisciplinares e transver-
sais que ajudem a promover avanços na abordagem 
do conhecimento (reconstruído) junto e pelos adoles-
centes e jovens;

iii) o reconhecimento da capacidade da escola para pro-
por ações pedagógicas que se articulem às políticas, 
diretrizes e parâmetros definidos para o Ensino Médio 
no país, respeitando as singularidades dos sujeitos.

A segunda observação diz respeito à importância de, res-
peitado o alcance de sua autonomia, cada escola tomar o docu-
mento referencial da rede (UMBRASIL, 2010) como ponto basilar 
da proposta pedagógica que deseja – e necessita – construir, 
focalizando as várias dimensões do seu trabalho. Em um primeiro 
momento, cabe à equipe gestora da escola retomar com o cole-
tivo os princípios do referido documento. Em seguida, é preciso 
que essa mesma equipe sensibilize o grupo na análise e defini-
ção das ações prioritárias da escola, indicando, entre outros, ano/
período e responsabilidades pela execução e custos.

5.1. A centralidade do papel mediador do educador na 
relação do estudante com o conhecimento educacional

Na visão de Paulo Freire (1985), a função básica do edu-
cador é proporcionar condições para que o indivíduo possa 
conhecer-se como aprendiz – saber como aprende e como atua 
diante de uma nova situação de aprendizagem ou de um novo 
problema. Assim, o educador assume um importante papel em 
relação ao processo ensino-aprendizagem – o de mediador da 
relação do estudante com o conhecimento.

A natureza mediadora do seu trabalho exige que o educa-
dor se mostre estimulado a refletir sobre suas próprias práticas e 
a buscar alternativas para melhorar a aprendizagem do estudan-
te. Agindo assim, ele pode impulsionar mudanças no cotidiano da 
sala de aula e contribuir para a garantia do alcance das grandes 
metas definidas na Proposta Pedagógica da escola. Por sua vez, 
essas metas precisam mostrar-se sintonizadas com as demandas 
da sociedade contemporânea.

Sem dúvida, é buscando mudar sua prática pedagógica 
que o  educador pode contribuir para instituir novos olhares, 
valores, convicções e comportamentos à gestão da sala de 
aula. Como Nóvoa (1995, p. 189) enfatiza, aquilo que esse pro-
fissional “diz e faz é mediatizado pelo seu corpo, pelos seus 
afetos, seus sonhos, seus fantasmas e suas convicções”. Rei-
teramos, assim, que a convicção de transformar seu trabalho é 
decisiva para a atuação dos educadores junto aos estudantes, 
em seu papel de mediador na aprendizagem.

Em sua função mediadora, é fundamental que os educado-
res planejem e desenvolvam tessituras curriculares atentas, entre 
outros, a três pontos básicos:
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i) criação de situações didáticas que concebam o estu-
dante como o ator principal do processo ensino-apren-
dizagem;

ii) estímulo à participação ativa dos adolescentes e jo-
vens na construção de suas próprias competências e 
habilidades;

iii) adoção de uma postura pedagógica capaz de levá-los 
a facilitar, sistematizar e acompanhar a aprendizagem 
dos estudantes, de maneira a torná-la o mais significa-
tiva possível para estes.

Sem dúvida, como agente de mudança, o educador tem 
papel importante na mediação da aprendizagem do aluno. To-
davia, na perspectiva da globalidade e da relação que deve 
existir entre a gestão da escola e a gestão da sala de aula, as 
mudanças na ação desse profissional pressupõem, também, 
transformações significativas no ambiente escolar em sua to-
talidade, notadamente no que se refere à organização pedagó-
gica do espaçotempo. 

Embora a sociedade contemporânea conte com uma gran-
de variedade de espaços educativos, a escola ainda se configu-
ra como uma instituição na qual as relações pedagógicas são 
institucionalizadas. Assim, independentemente de ser de pe-
queno, médio ou grande porte, em toda escola essas relações 
ocorrem influenciadas por condições objetivas que não podem 
ser desconsideradas no próprio planejamento curricular.

Em consequência, a forma como os educadores utilizam o 
espaçotempo escolar influencia todo o conjunto das atividades 
pedagógicas desenvolvidas por eles na sala de aula. Como uma 
das principais competências desses profissionais é articular e 
mediar a aprendizagem dos estudantes, é fundamental a propo-
sição de estratégias variadas visando um melhor uso desse ele-
mento nas tessituras curriculares. 

Cabe salientar ainda que o espaço da sala de aula, consi-
derado como linguagem educacional, deve articular forma e in-
tencionalidade educativa. Nessa direção, é fundamental pensar 
em todos os detalhes que contribuirão para a composição do es-
paço adequado à nova concepção de currículo adotada: cores, 
conforto, ícones identitários associados à faixa etária, mobiliário e 
recursos tecnológicos. O conjunto dos recursos disponibilizados 
na sala de aula, articulados à metodologia desenvolvida e aos 
contextos estudados, darão um novo sentido à aprendizagem. 

É importante também considerar que a sala de aula não é o 
único espaço de aprendizagem da escola. Assim, é fundamental 
repensar cada ambiente do contexto escolar, seus significados e 
o que ele “ensina”. O pátio, a cantina, os laboratórios, a biblioteca, 
a pastoral e todos os demais espaços disponíveis para os 
estudantes, precisam ressignificar sua estrutura e suas práticas 
com base na intencionalidade educativa proposta pelo currículo.

Lembramos que a própria LDB no 9.394/96, em seu art. 
23, assegura diversas possibilidades de a escola organizar seu 
espaçotempo, visando permitir tessituras curriculares que contri-
buam para a melhoria do desempenho dos estudantes. No caso 
do Ensino Médio, isso também é possível à medida que a escola 
recorra, por exemplo, a abordagens curriculares mais inovado-
ras, como a problematização dos conteúdos e os projetos inter-
disciplinares e transversais, temas do qual trataremos na próxima 
seção. 

Tanto a adoção de novas metodologias de ensino como a pró-
pria função mediadora do educador no processo de aprendizagem 
podem implicar mudanças significativas no cotidiano de nossas 
escolas. Entretanto, sabemos que mudar não é um processo fácil, 
apesar de necessário. De acordo com Sousa (2005), associada à 
gestão da sala de aula, a mudança pressupõe algumas condições 
básicas, a saber: 
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• transformação de mentalidade e de atitudes por parte 
de todos os atores envolvidos direta ou indiretamente 
com a aprendizagem dos estudantes;

• eliminação de barreiras, cujos efeitos levam à inércia 
e à rotinização das ações pedagógicas, com conse-
quente resistência às inovações propostas;

• criação de mecanismos de transformação que levem 
todos os atores escolares a se sentirem responsáveis 
pelo sucesso da aprendizagem dos educandos. 

Além disso, é importante que os gestores empreendam 
esforços visando construir, com os educadores, espaçotempos 
para introduzir inovações no trabalho desses profissionais, em 
discussões conjuntas com eles. Assim, podem estimular a ado-
ção de estratégias que objetivem combater possíveis desafios 
às mudanças desejadas na gestão da sala aula, considerando a 
função mediadora do educador. 

Não restam dúvidas que são muitos e diversificados os de-
safios à mudança nas tessituras curriculares das escolas de En-
sino Médio. Entretanto, à medida que eles vão sendo trabalhados 
na parceria entre educadores e equipe gestora, podem resultar, 
igualmente, em oportunidades para essas mesmas escolas reve-
rem suas práticas, tendo sempre como foco o sucesso da apren-
dizagem dos estudantes. Entre esses desafios, destacamos os 
seguintes: 

i) quebra das resistências e barreiras às mudanças na 
escola;

ii) reconstrução dos tempos e espaços pedagógicos; 
iii) articulação da formação inicial e formação continuada 

dos educadores; 
iv) trabalho com projetos visando à construção coletiva do 

conhecimento;

v) alinhamento dos vários projetos de formação continua-
da na escola; 

vi) desenvolvimento de diferentes habilidades para lidar 
com os grupos; 

vii) instalar da cultura do coletivo na escola, por meio do 
planejamento participativo (SOUSA, 2005).

Neste contexto, é preciso lembrar que no planejamento 
participativo todos têm um nível de responsabilidade que, em 
se tratando da aprendizagem dos estudantes, se transforma 
em corresponsabilidades. Todavia, é preciso levar em conta, 
também, que ele não dispensa uma gestão/coordenação capaz 
de articular os diferentes interesses, talentos e capacidades 
dos diversos sujeitos responsáveis pelo trabalho escolar. Isso 
é necessário para garantir que cada parte envolvida tenha par-
ticipação nas decisões e se responsabilize pelos resultados 
alcançados pelo trabalho pedagógico desenvolvido, no caso, 
por nossas escolas de Ensino Médio.

5.2. Possibilidades metodológicas

É consenso que as escolas precisam buscar abordagens 
de conteúdos mais sintonizadas com as necessidades dos ado-
lescentes e jovens no mundo atual, visando sua formação inte-
gral. Na visão de Zabala (2005), esses conteúdos são meios de 
alcançar os objetivos educativos mais amplos, devendo apre-
sentar respostas aos desafios da sociedade contemporânea. 
Na dinâmica que criam entre si, esses conteúdos são de nature-
za conceitual, procedimental e atitudinal. Possuindo, ao mesmo 
tempo, especificidades e relações de complementaridade, eles 
têm sido bastante abordados pela literatura pedagógica, nas duas 
últimas décadas, podendo ser definidos nos termos a seguir:
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Esses diferentes tipos de conteúdo formam um conjunto 
indissociável. Isso demanda aos educadores a criação de con-
textos de aprendizagem que lhes permitam trabalhá-los com os 
estudantes de Ensino Médio, de forma inovadora. Assim, as Ma-
trizes Curriculares do Brasil Marista apresentam a concepção de 
competências e habilidades como forma de superação da frag-
mentação curricular.

Em linhas gerais, podemos dizer que as 
competências são ações e operações que 
utilizamos com o objetivo de estabelecer 
relações com e entre objetos, situações, fe-
nômenos e pessoas que desejamos conhe-
cer. Por sua vez, as habilidades devem ser 
desenvolvidas na busca de determinadas 
competências e referem-se ao plano do “sa-
ber-fazer”, “saber-ser” e “saber” como, por 
exemplo, relacionar informações, analisar 
situações-problema, sintetizar e manipular 
determinados objetos (SOUSA, 2005, p. 32).

Tessituras curriculares bem estruturadas e orientadas 
por competências e habilidades ajudam a evitar que os ato-
res escolares sejam encarados apenas como reprodutores de 
propostas elaboradas por instâncias superiores à própria es-
cola. Temos, assim, a convicção de que situações didáticas 
propostas nessa lógica voltam-se para o desenvolvimento da 
capacidade de solucionar problemas. Em uma perspectiva 
contrária, quando essas mesmas situações são concebidas 
visando à mera aquisição/acumulação de conhecimentos, a 
ênfase recai nos conteúdos. Defendemos, portanto, um fazer 
pedagógico que se opõe à simples repetição de conteúdos, 

desprovido da capacidade reflexiva e criativa dos sujeitos que 
dele participam. Tal postura corrobora as propostas do novo 
Plano Nacional de Educação no que tange a importância de 
termos nos espaços educativos, objetivos de aprendizagem 
para cada ano do Ensino Médio, aliados às necessidades re-
gionais, estaduais e locais.

Com efeito, há várias possibilidades de desenvolvimen-
to de competências e habilidades no Ensino Médio, visando à 
aprendizagens significativas. Todavia, para que isso aconteça é 
fundamental que os educadores planejem, com cuidado, as si-
tuações didáticas que desejam desenvolver com os adolescen-
tes e jovens. Como possibilidades de estruturação de situações 
didáticas por nossas escolas de Ensino Médio, destacamos aqui 
a os projetos interdisciplinares e transversais e as sequências 
didáticas, por compreendermos que ambas constituem alternati-
vas para garantir a qualidade das aprendizagens dos estudantes.

A metodologia de projetos é complexa, abrangente e 
sistêmica, organizando os diferentes conhecimentos a serem 
abordados com base em um diálogo pluridisciplinar, dentro da 
área, e interdisciplinar, entre as áreas. Propõe a construção de 
habilidades e competências de acordo com a resolução de uma 
situação-problema de maior complexidade (diálogo entre áreas), 
desdobrada num percurso de situações-problema mais restritas 
(nas áreas). Além disso, são definidas questões orientadoras por 
componente curricular. Nesse sentido, a pesquisa é ferramenta 
fundamental na condução das situações de aprendizagem, que 
partem do estudo do contexto no qual a situação-problema é in-
serida, pelo olhar das diferentes áreas, avança para a construção 
de possíveis soluções por meio da aplicação de conhecimentos 
e finaliza com a defesa argumentativa das soluções propostas 
dentro do contexto. As soluções não são previsíveis no planeja-
mento, no entanto, as ferramentas (conhecimentos) necessárias 
para chegar às diferentes soluções são propostas com intencio-
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nalidade pedagógica. O projeto tem duração de médio (trimestre) 
ou longo (ano) prazo. Conforme a duração definida no planeja-
mento, os três passos de desenvolvimento do projeto (estudo do 
contexto, solução e argumentação) ocorrem dentro do trimestre 
ou um passo a cada trimestre. A metodologia de projetos prevê 
um movimento de aproximação do eixo central da situação-pro-
blema, em dado momento, e afastamento para o tratamento de 
especificidades dos componentes e/ou das áreas em outros mo-
mentos. Esse movimento é sistemático e contínuo. 

A sequência didática é uma metodologia que desenvol-
ve situações didáticas articuladas de forma mais restrita do que 
os projetos. Na concepção que pretendemos adotar, essas situ-
ações ocorrem, preferencialmente, dentro de uma área do co-
nhecimento, promovendo o diálogo pluridisciplinar e propondo 
a construção de competências com base no diálogo entre os 
componentes curriculares dessa área. A sequência didática tem 
duração de curto ou médio (trimestre) prazo, conforme o nível de 
complexidade da discussão apresentada. 

A situação-problema é ferramenta desencadeadora do de-
senvolvimento de habilidades e competências da área, portanto, 
a sequência didática deve se basear em situação-problema, des-
dobrada em questões orientadoras por componente. O trabalho 
desenvolvido por meio da sequência didática deve gerar produ-
ções coletivas e/ou individuais, orais e/ou escritas em múltiplas 
linguagens e gêneros, permitindo a avaliação do conhecimento 
em construção. 

A adoção de qualquer dessas metodologias implica mu-
danças significativas no cotidiano escolar: reorganização de es-
paçotempos, alinhamento do planejamento das aulas às inten-
cionalidades propostas, instrumentos de avaliação e produtos 
do projeto.

5.2.1. Situação-problema e Interdisciplinaridade como 
ferramentas metodológicas

É importante salientar que os termos “projeto” e 
“sequência didática” são bastante conhecidos na área da 
educação. Entretanto, o entendimento que se tem desses 
termos está profundamente ligado a contextos nos quais os 
mesmos estavam inseridos. O deslocamento do foco nos 
conteúdos para o foco no desenvolvimento de habilidades e 
competências, ressignifica esses termos, diferenciando consi-
deravelmente as práticas pedagógicas estruturadas com base 
neles.  Nesse sentido, a interdisciplinaridade e a situação-pro-
blema como recurso metodológico são essenciais para a ga-
rantia de tais metodologias na concepção que se pretende hoje.

Para a compreensão da situação-problema como ferramen-
ta metodológica, acreditamos que seja importante aprofundar a 
diferenciação entre exercício e problema. Tal aprofundamento fa-
z-se necessário devido ao fato de que na escola, muitas vezes, 
esses conceitos são tratados como se fossem equivalentes, en-
quanto, na verdade, constituem diferentes abordagens metodoló-
gicas sobre o conhecimento, com objetivos distintos.

[...] um problema se diferencia de um exer-
cício na medida em que, neste último caso, 
dispomos e utilizamos mecanismos que nos 
levam, de forma imediata, à solução. Por 
isso, é possível que uma mesma situação 
represente um problema para uma pessoa 
enquanto que para outra esse problema não 
existe, quer porque ela não se interesse pela 
situação, quer porque possua mecanismos 
para resolvê-la com um investimento mínimo 
de recursos cognitivos e pode reduzi-la a um 
simples exercício [...]. (Pozo et al, 1998, p. 16).
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Neste sentido, um exercício está relacionado ao fato de 
repetir algo que já se conhece, enquanto que um problema se 
apresenta por uma situação em que o aluno desconhece a so-
lução, mas reconhece a necessidade de resolvê-la. Não pode-
mos negligenciar a necessidade de que, para ocorrer o desen-
volvimento de habilidades de acordo com a apropriação de um 
novo conhecimento, é necessário que o problema formulado seja 
significativo para o estudante. Situações-problema são questões 
abertas, desafiadoras e que demandam grande esforço cognitivo 
e emocional, na medida em que exige a aplicação do conheci-
mento em determinado contexto na busca da “melhor” solução. 
O exercício demanda um esforço cognitivo menor, visto que com 
as primeiras aplicações torna-se mera repetição.

Tendo em vista que “a pedagogia marista integra formação 
afetiva, ética, social, política, cognitiva e religiosa” (Projeto Educativo, 
p. 43), buscando a formação integral do estudante, é fundamental 
que as temáticas escolhidas para o desencadeamento dos projetos 
ou sequências didáticas atendam a essa finalidade. As temáticas e 
situações de aprendizagem planejadas devem proporcionar ao es-
tudante o investimento na observação, na investigação, na reflexão, 
na abertura à realidade, no posicionamento crítico, na negociação, 
no protagonismo, em atitudes solidárias, no respeito e no cuidado 
com a natureza, na compreensão e na significação do mundo.

A interdisciplinaridade e a contextualização dos conteúdos 
pressupõem que cada escola promova práticas curriculares orien-
tadas, ao mesmo tempo, para uma dupla direção: (i) a geração de 
conhecimentos científicos nas diversas áreas; (ii) a  formação de 
adolescentes e jovens preocupados com a multiplicação desses 
conhecimentos, em diferentes espaços sociais. Nessa direção, a 
tessitura curricular que propomos requer vivências voltadas, por 
exemplo, para atividades que busquem incentivar o aluno para pre-
servar a memória e a riqueza cultural. A expectativa é que nossos 
estudantes tenham uma formação básica e diversificada nas várias 

áreas do currículo, ao mesmo tempo em que buscam uma cidada-
nia centrada na transmissão/assimilação, construção/reconstrução 
de saberes.

A interdisciplinaridade, pois, necessária no currículo do 
Ensino Médio, não deve ser entendida como compatibilização de 
conteúdos dos componentes curriculares em eventuais aproxi-
mações, mas sim como processo de participação, diálogo, que 
caracterizam a integração não apenas dos componentes curri-
culares (selecionados em função da demanda do projeto e da 
rede de conhecimentos e saberes que se almeja construir com 
os estudantes), mas dos sujeitos da educação organizados em 
torno de uma clara e bem definida intencionalidade pedagógica. 

Implementar a interdisciplinaridade como ferramenta meto-
dológica, não pressupõe eliminar as disciplinas, mas trata-se de 
torná-las comunicativas entre si. O diálogo interdisciplinar ocorre 
com base no planejamento articulado das áreas e entre as áreas 
inserido na proposta metodológica dos projetos, da sequência 
didática, ou ainda de ações mais pontuais de intervenção curri-
cular que conduzam ao borramento das fronteiras disciplinares. 
Sugerimos, aqui, algumas ações específicas que podem auxiliar 
nesse sentido:

• aulas interdisciplinares – aulas compartilhadas entre 
diferentes componentes de uma mesma área ou mes-
mo de áreas distintas podem materializar a proposta do 
diálogo interdisciplinar na escola. Baseada na escolha 
de um determinado tema, da definição de habilidades 
possíveis a desenvolver e do planejamento conjunto 
dos professores, a aula interdisciplinar consiste numa 
experiência produtiva de construção do conhecimen-
to. Nesse sentido, entende-se por aula interdisciplinar 
um trabalho realizado em conjunto por dois ou mais 
professores dirigido a duas ou mais turmas, no mesmo 



46 47

espaço, que promova a exploração de uma temática 
com as ferramentas conceituais desenvolvidas previa-
mente por dois ou mais componentes. A articulação 
entre os componentes é fundamental para que a aula 
não seja planejada em partes, distribuídas a um e ou-
tro professor, mas, sim, demonstre como as “lentes” 
disciplinares podem ser sobrepostas num exercício de 
cooperação para a compreensão e resolução dos pro-
blemas;

• avaliação por áreas – a avaliação por áreas de conhe-
cimento é uma proposta coerente com a organização 
do currículo por áreas e, diferentemente da avaliação 
por componentes – que aborda habilidades específi-
cas –, pretende verificar a construção de competên-
cias. Como as competências provêm da aquisição 
de diferentes habilidades, trabalhadas por diversos 
componentes, é por meio da avaliação por áreas que 
podemos abordá-las de forma articulada. Nessa pers-
pectiva é indispensável a elaboração do instrumento 
em conjunto pelos professores da área. A soma de 
questões elaboradas isoladamente não representa a 
articulação entre elas.

Com a finalidade de garantir um tratamento interdisciplinar 
do conhecimento, e viabilizar as metodologias propostas, ressal-
ta-se a importância de assegurar uma modalidade de gestão cur-
ricular diferenciada para o segmento do Ensino Médio.

Recomenda-se que essa gestão contemple:

• implementação de coordenações de área, com garantia 
de tempo de trabalho efetivo na escola para coordena-
ção para planejamento integrado com os professores;

• implementação de um núcleo de gerenciamento de 
projetos interdisciplinares articulando as áreas do co-
nhecimento.

A gestão do currículo, com a função do Coordenador de 
Área, pressupõe que esse profissional zele pela integração dos 
componentes curriculares da área de conhecimento; pelo com-
prometimento dos planejamentos horizontal e vertical, visando 
ao desenvolvimento das competências da área de conhecimento 
como dado nas Matrizes Curriculares da UMBRASIL; pela gestão 
da aula de forma que os conteúdos nucleares sejam colocados a 
serviço do desenvolvimento das macrocompetências e das com-
petências, pelo alinhamento e coerência dos processos de pla-
nejamento, aula, avaliação, recuperação e de retomada, quando 
necessário. O coordenador de área atuará em consonância com 
a coordenação pedagógica, garantindo a articulação dos sabe-
res e a formação integral.

Inserido numa proposta mais ampla de educação Maris-
ta, que visa “integrar rigor científico, excelência acadêmica, for-
mação cristã, cultura da solidariedade e da paz, sensibilidade 
estética, formação política e ética, ação pastoral e consciência 
planetária” (Projeto Educativo, p. 67), o Ensino Médio precisa ser 
repensado em face de suas peculiaridades e especificidades.

5.2.2. Áreas de conhecimento

As Matrizes Curriculares Marista estão organizadas nas 
grandes áreas de conhecimento e seus componentes curricula-
res. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Básica (DCNEB), as áreas do conhecimento favorecem a 
comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes 
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componentes curriculares, mas permitem que os referenciais pró-
prios de cada componente curricular sejam preservados. Reite-
ra-se que outros componentes curriculares podem ser incluídos 
no currículo, a critério das unidades escolares e definidos em 
seus projetos político-pedagógicos. Em termos operacionais, os 
componentes curriculares decorrentes da LDB e que abarcam as 
concepções do Grupo Marista se apresentam da seguinte forma:

I – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 
a. Língua Portuguesa:
b. Literatura;
c. Língua estrangeira moderna (Inglês e Espanhol);
d. Arte;
e. Educação Física.

II – Matemática e suas tecnologias.
III – Ciências da Natureza e suas tecnologias:

a. Biologia;
b. Física;
c. Química.

IV – Ciências Humanas e suas Tecnologias:
d. História;
e. Geografia;
a. Filosofia;
b. Sociologia;
c. Ensino Religioso. 

Segundo os PCN (2000), a organização do currículo em 
áreas tem como base a reunião daqueles conhecimentos que 
compartilham objetos de estudo e, portanto, mais facilmente se 
comunicam, criando condições para que a prática escolar se de-
senvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade. 

Tão importante quanto repensar os espaços escolares, 
é repensar a distribuição dos tempos na utilização desses es-
paços. A operacionalização de um currículo interdisciplinar, 
que atenda aos objetivos propostos, implica superar a frag-
mentação disciplinar, não apenas na proposta metodológica, 
mas também na distribuição da carga-horária, quanto na orga-
nização do horário escolar.

Considerando o currículo organizado por áreas, nas quais 
os componentes tem um planejamento conjunto e cooperativo, a 
carga-horária de cada um dos componentes passa a ser menos 
relevante do que a visão sistêmica do desenvolvimento das com-
petências da área. É fundamental, ainda, o entendimento de que 
nenhuma área é mais importante do que outra, na medida em 
que a interdisciplinaridade propõe a construção conjunta entre 
as áreas. A referência para a distribuição dos tempos disponíveis 
deve ser a contribuição necessária dos diferentes componentes 
em relação às habilidades.

Na perspectiva de uma distribuição harmônica do tempo 
disponível entre as áreas do conhecimento, apresentamos a su-
gestão a seguir, tendo como referência o total de 35 horas.

A carga-horária total de referência (35h) é variável conforme 
as características e possibilidades de cada escola. Entretanto, enten-
demos, com base nas discussões que tem se apresentado em nível 
nacional e dos referenciais legais que vêm sendo produzidos, que 
representa o mínimo necessário para o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico no Ensino Médio, dentro da proposta de um novo currí-
culo.
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Figura 5.1 - Carga-horária total de referência.

Cada área do conhecimento inclui os componentes previs-
tos nas matrizes curriculares, em consonância com as diretrizes e 
normativas legais referentes a esse nível de ensino. 

A carga-horária da área é distribuída entre os respectivos 
componentes, conforme o desenho curricular elaborado pela es-
cola, com o intuito de atender às peculiaridades locais e aos ob-
jetivos do planejamento. 

O “projeto” sinalizado no centro do desenho curricular 
apresentado não consiste em componente curricular específi-
co, mas marca a necessidade de haver um espaço no currículo 
para a orientação aos estudantes em relação à construção dos 
projetos, sejam eles na metodologia de projetos, ou de sequên-
cias didáticas. Para o desenvolvimento das temáticas de forma 
interdisciplinar articulada, por meio da pesquisa e da constru-
ção dos conhecimentos, é necessária orientação efetiva.

Além dos componentes curriculares mencionados, é possí-
vel criar novos componentes, conforme contextos sócio-econômi-
co-culturais de cada região. No entanto, é fundamental que este(s) 
novo(s) componente(s) seja(m) articulado(s) aos demais compo-
nentes, preferencialmente contribuindo para o diálogo entre as 
quatro áreas do conhecimento. Alguns componentes já utilizados 
no Ensino Médio nessa perspectiva podem servir como sugestões: 
bioética, empreendedorismo, ciências da terra, educação finan-
ceira, direitos humanos e cultura da solidariedade, temas juvenis, 
mundo do trabalho, robótica, relações internacionais.

5.2.3. Utilização didática das tecnologias digitais na 
sala de aula: transformando o jeito de aprender

Da discussão realizada nas duas seções anteriores é pos-
sível depreender que a sociedade do conhecimento apresenta 
novas exigências para o processo formativo dos indivíduos, os 
quais convivem em uma sociedade amplamente influenciada pe-
las tecnologias digitais. 

Neste contexto, é preciso compreender que os adolescen-
tes e jovens já chegam à escola de Ensino Médio com uma ba-
gagem de conhecimentos preexistentes, adquiridos em variadas 
situações, como, por exemplo: (i) ouvidos em rádio; (ii) vistos no 
cinema, televisão, computadores, tablets, iPads, smartphones, 
celulares; (iii) observados em apelos de outdoors, rótulos, panfle-
tos, painéis eletrônicos, informes publicitários, shopping centers; 
(iv) adquiridos por meio da interação promovida pelas diversas 
redes sociais das quais participam. 

Em relação ao Ensino Médio, a própria LDB no 9.394/96  faz 
referências explícitas sobre a tecnologia, merecendo destaque: 
(i) domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem 
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a produção do conhecimento (art. 35); (ii) determinação de uma 
educação profissional, integrada às diferentes formas de educa-
ção, ao trabalho, à ciência e à tecnologia (art. 39).

Todavia, para além do atendimento aos preceitos legais, na 
sociedade da informação, torna-se necessário refletir a respeito 
do avanço acelerado das tecnologias digitais e suas repercus-
sões sobre a escola. Por isso, uma das grandes preocupações 
de nossas escolas de Ensino Médio é com o alcance das tec-
nologias digitais no mundo globalizado e as implicações de seu 
uso na prática educativa. Uma dessas implicações diz respeito à 
necessidade de os educadores desenvolverem a habilidade de 
compreender as linguagens dessas tecnologias e suas formas 
de expressão no cotidiano da escola e da sala de aula. “A era 
da informação é um fato consumado e a cada dia seus alunos 
estão mais antenados. Mas precisam de sua ajuda para aprender 
a interpretar a enorme quantidade de imagens que recebem dia-
riamente (BENCINI, 2002, p. 17).

Ao desenvolver habilidades voltadas para o uso das tecno-
logias digitais, os educadores podem utilizar recursos diversos, 
como computador com softwares, laptop, iPad, tablet, celular, cal-
culadora eletrônica, scanner etc. Do ponto de vista de atividades 
interativas de maior alcance, podem organizar, por exemplo, vi-
deoconferência (ou videoaula) para promover discussões de de-
terminados temas, contando com a participação de vários indiví-
duos que estão separados geograficamente, porém sintonizados 
no tempo. 

De fato, as tecnologias digitais estão cada vez mais pre-
sentes na sociedade e na escola e, de forma mais específica, no 
espaço da sala de aula. Como as escolas não existem sem uma 
conexão com o mundo, elas não podem ignorar o que se passa 
fora dos seus muros, pois estão inseridas em uma sociedade que, 
sem dúvida, encontra-se imersa em informação de toda natureza. 

Nesse sentido, é preciso que as tessituras curriculares con-
siderem que a dimensão das tecnologias digitais, expressa por 
meio de ferramentas diversas, tem se constituído em uma nova 
forma de interação imprescindível às relações sociais. Como con-
sequência direta de sua rápida expansão, elas acabam exigindo 
novas formas de aprendizagem, inclusive no contexto da escola 
e da sala de aula. Vivemos, assim, em uma cibercultura, com-
preendida esta como o conjunto de práticas, atitudes, formas de 
pensamento, valores que se constroem em um novo espaço de 
comunicação, sociabilidade e organização do saber, denomina-
do de ciberespaço (LÉVY, 2001).

Efetivamente, as tecnologias digitais fazem-se presentes 
em diferentes contextos sociais, entretanto, quando as relacio-
namos ao campo educacional, surge um grande desafio. Trata-
-se da necessidade de serem criadas condições pedagógicas 
para possibilitar sua efetiva utilização pedagógica no ambiente 
escolar, de maneira a impactar no sucesso da aprendizagem 
dos estudantes.  

Por outro lado, é preciso considerar que, por si só, as tec-
nologias digitais não conduzem à transformação do conhecimen-
to: é necessária a mediação do educador no processamento da 
informação junto aos estudantes. Na discussão proposta neste 
documento, tal mediação objetiva, em última instância, contribuir 
para promover a formação integral dos adolescentes e jovens, 
nas várias dimensões de sua aprendizagem.

Estamos, portanto, vivendo um tempo que exige a dis-
cussão do sentido do que compreendemos por educação tec-
nológica para a vida na sociedade contemporânea. Entende-
mos que a preocupação fundamental dessa educação deve ser 
contribuir para a formação da cidadania, como requisito bási-
co para conviver em uma sociedade em constantes e velozes 
transformações. 
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No mundo em que vivemos, há uma infinidade de infor-
mações veiculadas pelas tecnologias digitais. Diante disso e 
do fato que as escolas têm conteúdos predefinidos para apre-
sentar aos estudantes, a pergunta que emerge é: qual a pos-
sibilidade de os educadores trazerem as informações divulga-
das por essas tecnologias para a sala de aula, uma vez que, 
dependendo das condições que apresentam, alguns desses 
espaços nem sempre se encontram equipados com tecnologia 
avançada? Questionamentos como esse provocam reflexões 
sobre as possibilidades didáticas das tecnologias digitais, 
quando se tem em mente que, em uma sociedade como a nos-
sa, cabe ao educador projetar caminhos possíveis para que o 
estudante construa ativamente o conhecimento. 

Valendo-se das tecnologias digitais os educadores po-
dem incrementar o trabalho que realizam em sala de aula. Ao 
fazer isso, eles se mostram atentos a uma das grandes ques-
tões que rondam atualmente o campo educacional: a neces-
sidade de redução da distância entre o mundo real e o mun-
do virtual. Por meio dessas tecnologias os docentes podem 
desenvolver atividades integradas e potencializar a busca 
de informações do cotidiano da sala de aula, que auxiliam a 
apreensão do conhecimento científico. Além disso, é impor-
tante que selecionem os meios tecnológicos mais adequados, 
concebendo atividades pedagógicas e avaliando permanen-
temente seu uso, de maneira a potencializar a aprendizagem 
dos adolescentes e jovens. 

Nesse contexto da sociedade da informática ou socieda-
de do conhecimento, questões como o sentido e o alcance das 
tecnologias digitais na aprendizagem não podem ser ignoradas 
ou descoladas do cotidiano da sala de aula da escola de Ensino 
Médio. Por isso, é fundamental que os educadores que atuam 
nessas escolas desenvolvam a habilidade de lidar com vários re-
cursos tecnológicos em sua prática cotidiana, visando contribuir 

para a interação deles e dos estudantes nas atividades propos-
tas. Nessa direção, tais recursos podem ser utilizados, por exem-
plo, para promover frutíferas discussões sobre temas abordados 
em determinada disciplina ou área do conhecimento. Assim, a 
escola assume a responsabilidade de tornar a aprendizagem ar-
ticulada com o cotidiano, bem como favorece o entusiasmo e o 
interesse dos adolescentes e jovens em sua busca pelo conheci-
mento científico.

Por fim, vale lembrar que a aprendizagem é, essencialmen-
te, um processo personalizado e interativo, razão pela qual cada 
estudante deve participar ativamente da construção de sua pró-
pria aprendizagem. Aplicando essa ideia à utilização das tecno-
logias digitais em sala de aula pelo educador, é importante que a 
prática pedagógica avance de um enfoque meramente instrucio-
nista para outro – o construcionista .

Na perspectiva construcionista, os educadores podem, 
então, utilizar as tecnologias digitais, de forma a participar, com 
seus estudantes, de comunidades virtuais diversas. Sintetica-
mente, essas comunidades podem ser entendidas como espaços 
constituídos por agrupamentos de pessoas que buscam alcançar 
determinado fim, recorrendo às tecnologias digitais como meio.
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CONSIDERAÇÕES 
PROVISÓRIAS

Preliminarmente, reiteramos que a finalidade precípua des-
te documento foi apresentar e discutir alguns elementos para o 
debate do Ensino Médio nas escolas Maristas, respeitando a na-
tureza da nossa missão como instituição educativa e nosso com-
promisso com o desenvolvimento de uma proposta pedagógica 
pautada pela busca da excelência na formação humana, acadê-
mica e cristã.

Nossa proposta pedagógica para as escolas de Ensino 
Médio Marista está com base nas necessidades e demandas da 
sociedade contemporânea. Dessa forma, pressupõe tessituras 
curriculares que desenvolvam práticas pedagógicas e adminis-
trativas estimuladoras da construção dos conhecimentos técnico-
-científico-culturais, dos valores e ideais que exaltam a democra-
cia, da liberdade, do comportamento ético, do aspecto religioso, 
do espírito de solidariedade, do respeito às diferenças individuais 
e do exercício da cidadania dos estudantes.

Dessa forma, pretendemos ter uma educação nas escolas 
de Ensino Médio Marista que contribua para o desenvolvimento 
de uma proposta curricular de excelência acadêmica e compro-
metida com a inclusão e a transformação social, visando à cons-
trução de uma sociedade mais justa e igualitária, por meio de 
projetos interdisciplinares e transversais que ajudem a desenvolver 
a autonomia dos estudantes, estimulando-os a buscar por alternati-

vas de soluções para os problemas postos pela sociedade contem-
porânea. 

Nossa tessitura curricular considera ainda os impactos das 
avaliações externas e internas na gestão de nossas instituições, 
reconhecendo a relevância dessas políticas para a melhoria da 
educação. Entende-se que os resultados das avaliações em lar-
ga escala subsidiam a tomada de decisões de gestores e profes-
sores no desenvolvimento do processo educativo.

Assim, a discussão pedagógica do uso dos resultados do 
Enem, por exemplo, pelas Províncias e escolas, pode ajudá-las a 
avançar na proposição de novas tessituras curriculares que ve-
nham a contribuir, de maneira efetiva, para a melhoria do ensino 
ofertado. 

Por fim, compreendemos que é com base nos resultados 
da avaliação, que são apontadas as necessidades de ajustes, 
aperfeiçoamentos e atualizações. Nessa direção, as propostas 
de formação continuada da Rede Marista devem ser definidas 
pelo contexto de atuação dos profissionais, sendo fundamental 
incluir, além dos professores e gestores, os demais colaborado-
res que estão a serviço do Projeto Educativo Marista.

Diante disso, lembramos que no Ensino Médio a formação 
humano-científica de excelência, aliada ao notável desempenho 
acadêmico, exigirá programas de capacitação, cujo currículo e 
metodologias deverão ser organizados de acordo com elementos 
centrais apresentados neste documento, de modo a contemplar 
os seguintes aspectos:  a missão e ethos marista, os conheci-
mentos sobre as juventudes e seus desafios, os contextos e ce-
nários externos que impactam a escola, a legislação, as políticas 
públicas para o Ensino Médio e os resultados das avaliações em 
larga escala para esse segmento.



52 53

REFERÊNCIAS

Fazenda 1992

JUSTINA, R. D. Parceria. In: FAZENDA, I. C. A. (Org.). Dicionário 
em construção: interdisciplinaridade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2002.

• Monlevade 2002

MONLEVADE, J.A. PME-fazer para acontecer. Brasília: Idéa, 2002.

• Pozo 1998

POZO, Juan Ignácio (Org.). A solução de problemas: aprender 
a resolver, resolver para aprender. Porto Alegre: Artmed, 1998.

• Umbrasil 2010

UNIÃO MARISTA DO BRASIL. Projeto Educativo do Brasil Ma-
rista: nosso jeito de conceber a Educação Básica. Brasília, CDD 
20 Editora, 2010.

• Unicef 1989

UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. 1989

• Margullis e Unesti 1996

MARGULIS, Mario e URRESTI Marcelo (1996a), <<La juventud es 
más que una palabra>>, em Mario Margulis (editor), La juventud 
es más que una palabra, Buenos Aires, Biblos.

________ (1996b), <<Moda e juventud>>, em Mario Margulis (edi-
tor), La juventud es más que una palabra, Buenos Aires, Biblos.

ARANHA, Maria Lúcia. História da educação.2. ed. São Paulo: 
Moderna, 1996.

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Galvão M. E. 
3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro, 2001.

BELLONI, Isaura; BELONNI, José Ângelo. Questões e propostas 
para uma avaliação institucional formativa. In: FREITAS, Luis Car-
los de. Avaliação de escolas e universidades. Campinas/SP: 
Komedi, 2003. p. 9-34.

________. MAGALHÃES, Heitor; SOUSA, Luzia Costa. Metodolo-
gia de avaliação e políticas públicas: uma experiência em edu-
cação profissional. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2007.

BENCINI, Roberta. Da informação ao conhecimento. Revista 
Nova Escola: São Paulo: Editora Abril, jun./jul. 2002, p. 16-21.

BOFF, Leonardo. A busca de um ethos planetário. Revista Pers-
pectiva, Belo Horizonte, 1o sem. 2010.

BONAMINO, Alicia Maria Catalano de. Avaliação educacional, 
formação de educadores e qualidade da educação básica: pos-
síveis relações virtuosas e questões em aberto. In: CUNHA, Célio; 
SOUSA, José Vieira; SILVA, Maria Abádia., (Orgs.). Universidade 
e educação básica: políticas e articulações possíveis. Brasília: 
Liber Livro-Faculdade de Educação da UnB, 2012. p. 129-145 
(Coleção Políticas Públicas de Educação).



54

BRASIL. SENADO FEDERAL. Constituição da República Federati-
va do Brasil. Texto constitucional promulgado em outubro de 1988. 
Brasília: Subsecretaria de Edições Técnicas, 2001.

________. Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990. Institui o 
Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA.

________. Lei no 12.796, de 4 de abril de 2013.  Altera a Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos 
profissionais da educação e dar outras providências. 

________. Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano 
Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, no 120-A. Edição Extra. Brasília,  26 jun. 2014, 
p. 1- 7. 

________. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da 
União, Brasília, 23 dez. seção I, p. 27833-27841.

________. Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano 
Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 26 jun. 2014.

________. Ministério da Educação. Nota Técnica. Avaliação téc-
nica das Metas1, 2 e 3 previstas no Projeto Ordinário (PLO) no 
8.035/2010, denominado Plano Nacional da Educação (PNE), 
correspondente ao decênio 2011-2020. Disponível em <http://
fne.mec.gov.br/images/pdf/notas_tecnicas_pne_2011_2020.pdf>. 
Acesso em: 8 dez. 2014.

________. ________. PDE: Plano de Desenvolvimento da Edu-
cação: prova Brasil: ensino fundamental: matrizes de referências, 
tópicos e descritores. Brasília: MEC, SEB; INEP, 2008.

________. ________. Nota Técnica. Assunto: avaliação técni-
ca das Metas 1, 2 e 3 previstas no Projeto de Lei Ordinário 
(PLO) no 8.035/2010, denominado Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), correspondente ao decênio 2011-2020 [2011]. 
Disponível em: <http://fne.mec.gov.br/images/pdf/notas_tecni-
cas_pne_2011_2020.pdf>.

________. ________. Portaria no 931, de 21 de março de 2005. 
Institui o Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, que 
será composto por dois processos de avaliação: a Avaliação Na-
cional da Educação Básica – ANEB, e a Avaliação Nacional do 
Rendimento Escolar – Anresc. Diário Oficial da União, Brasília, 
seção 1, 22 mar. 2005, p. 17, n. 55.

CASCINO, Fábio. Ensino a distância e presencialidade: uma dis-
cussão necessária. Revista Pátio, no 18, ago./out. 2001, Porto 
Alegre-RS: ArtMed, p. 54-57.

CASTILHO, Ricardo.  Direitos humanos.  São Paulo: Saraiva, 
2011. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Por uma 
reforma do Estado com participação democrática. Brasília, 
Edições CNBB, 2010.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA. 
Declaração Universal dos Direitos da Criança. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm>. Acesso 
em: 4 dez. 2014.

ENGUITA, Mariano Fernández. O discurso da qualidade e a 
qualidade do discurso. In: GENTILI, Pablo; SILVA, Tomás Tadeu 
(Orgs.). Neoliberalismo, qualidade total e educação. Petrópolis: 
Vozes, 1996. p. 95-110.

http://fne.mec.gov.br/images/pdf/notas_tecnicas_pne_2011_2020.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/notas_tecnicas_pne_2011_2020.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm


54 55

FRANCO, Creso; ALVES, Fátima; BONAMINO, Alicia. Qualidade 
do ensino fundamental: políticas, suas possibilidades, seus limi-
tes. Educação & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, especial, 
p. 989-1014, out. 2007. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Editora 
Cortez, 1985.  Coleção Polêmicas do Nosso Tempo.

________. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e ou-
tros escritos. São Paulo: Unesp, 2000.

________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prá-
tica educativa. 27. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

________. Pedagogia do oprimido. 41. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2005.

FREITAS, Kátia Siqueira; SOUSA, José Vieira de. Como articular 
a gestão pedagógica da escola com as políticas públicas da 
educação para a melhoria do desempenhar escolar?. Brasília: 
Consed/Progestão, módulo X, 2009.

FREITAS, Luiz Carlos. A avaliação e as reformas dos anos de 
1990. Educação & Sociedade, Campinas, n. 86, p. 13-170, 2004.

GRINSPUN, Mirian P. S. Zippin (Org.). Educação tecnológica: 
desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez, 1999.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIO-
NAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Avaliação e aprendizagem 1. Brasília: 
Inep, 2008. 

________. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 
2005-2013. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educa-
cao_basica/portal_ideb/documentos/2014/ideb_brasil_2013.pdf >. 
Acesso em: 6 fev. 2015. 

________. Semelhanças e diferenças. Disponível em: <http://por-
tal.inep.gov.br/web/saeb/semelhancas-e-diferencas>. Acesso 
em: 20 fev. 2015.

________. Taxa de Aprovação, Prova Brasil, IDEB e Projeções (até a 
4a, 5a a 8a série e Ensino Médio) – Brasil. Disponível em: <http://por-
tal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download>. Acesso 
em: 4 fev. 2015.

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 9. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2007.

LEVY, Pierre. Aprender a navegar é uma condição fundamental 
da autonomia. Revista Pátio, Porto Alegre, no 18, ago./out. 2001, 
p. 28-32.

MACEDO, Lino de; PETTY, Ana; PASSOS, Norimar. Aprender 
com jogos e situações-problemas. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2000.

MACHADO, Veruska Ribeiro. Compreensão leitora no Pisa e 
prática escolares de leitura. Brasília: Liber Livro-Faculdade de 
Educação da UnB, 2012 (Coleção Políticas Públicas de Educa-
ção)

McLUHAN, Herbert Marshall. A revolução na comunicação. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1971. 

MÉSZÁROS, Istvan. A educação para além do capital. São Pau-
lo: Boitempo Editorial, 2005.

MORAN, José M.; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda. 
Novas tecnologias e mediação pedagógica. 8. ed. Campi-
nas: Papirus, 2000. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/documentos/2014/ideb_brasil_2013.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/documentos/2014/ideb_brasil_2013.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/saeb/semelhancas-e-diferencas
http://portal.inep.gov.br/web/saeb/semelhancas-e-diferencas
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download


56

NÓVOA, Antônio  (Coord.). Os educadores e a sua formação. 
Lisboa: Dom Quixote, 1995. 

OLIVEIRA, Ana Paula Matos. Avaliação e regulação da educa-
ção: a prova Brasil como política de regulação da rede pública 
do Distrito Federal. Brasília: Líber Editora; Faculdade de Edu-
cação/UnB, 2012. 

OLIVEIRA, Inês Barbosa. Reflexões acerca da organização cur-
ricular e das práticas pedagógicas na EJA, Educar em Revista, 
Curitiba, 2007, n. 29, p. 83-100.

OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ARAUJO, Gilda Cardoso de. 
Qualidade do ensino: uma nova dimensão da luta pelo direito à 
educação. Revista Brasileira de Educação, n. 28,  jan./fev./mar./
abr. 2005, p. 5-23. 

PRETTI, Oreste; SOUSA, José Vieira de; SPELLER, Paulo. A edu-
cação no mundo contemporâneo. In: MENEZES, Mindé Baday; 
RAMOS, Wilsa Maria Ramos (Coords.). Programa de formação 
de educadores em exercício. Módulo II – Unidade 1. Brasília: 
MEC/Fundescola, 2004. p. 83-103.

QUEIROZ, E. C.; RODRIGUES, L. C. Curso de noções básicas: 
indicadores estatísticos educacionais. Fortaleza: Governo do Es-
tado do Ceará/Seece, 2005.

RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos. 3. ed. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 2012.

RIBEIRO, V. M.; KALOUSTIAN, S. (Coord.). Indicadores da quali-
dade na educação. Brasília: Inep, 2005.  

REDE INTERAMERICANA DE SOLIDARIEDADE MARISTA. Sub-
comissão Interamericana de Solidariedade. Caminhos de soli-

dariedade marista nas Américas: crianças e jovens com direi-
tos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2013. 

RICARDO, Elio Carlos. O ensino por competências, as relações 
com os saberes e o contrato didático. IV Seminário de Pesquisa 
em Educação da Região Sul, Florianópolis, 2002.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução. In: ______. A gramá-
tica do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 
2008. p. 25-48.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontoló-
gicos e históricos. Revista Brasileira de Educação, v. 12, no 34, 
jan./abr. 2007.

SCHEERENS, Jaap. Process indicators of school functioning. 
School effectiveness and school improvement, 1989.

SILVA, Maria Abadia. Intervenção e consentimento: a política 
educacional do Banco Mundial. São Paulo: Fapesp, 2002.

SOUSA, José Vieira de.   Teorias políticas e educação. Vere-
das: projeto de formação de educadores em nível superior. 
Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Educação de Minas 
Gerais, v. 2, p. 113-138, 2002.

________. Fortalecimento do trabalho da equipe escolar. Ca-
derno de Teoria e Prática I. Brasil: MEC/Fundescola, 2005.

________. Trabalho escolar e teorias administrativas. Ministério 
da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brasília: Universi-
dade de Brasília, 2006.

________. A identidade do sujeito social, ético e político e o projeto 
pedagógico da escola. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro; FON-



56 57

SECA, Marília (Orgs.). As dimensões do projeto político-peda-
gógico: novos desafios para a escola. 7. ed. Campinas: Papirus, 
2010. p. 215-237

TODOS PELA EDUCAÇÃO. IDEB do Ensino Médio fica abaixo da 
meta do governo pela primeira vez. Disponível em: <http://www.
todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/31283/ideb-do-en-
sino-medio-fica-abaixo-da-meta-do-governo-pela-primeira-vez>. 
Acesso em: 5 fev. 2015 

VATICANO. Sagrada Congregação para a Educação Católica. 
A Escola Católica. Roma, 19 de março de 1977. Disponível em: 
<http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/
documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_
po.html>. Acesso em: 8 dez. 2014.

VYGOTSKY, Lev. Pensamento e linguagem. 6. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1994.

XAVIER, Vera Lúcia. Tecnologia da informação e comunicação. 
Aprender a aprender. v. 8. Brasília: UniCEUB: 2004, p. 160-282.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_po.html


58

APÊNDICE 
MARCOS LEGAIS DO 
ENSINO MÉDIO NO BRASIL

1. Parecer CEB no 15, de 1o de junho de 1998. Institui Dire-
trizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

2. Resolução no 3, de 26 de junho de 1998. Institui as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

3. Parecer CNE/CEB no 39, aprovado em 8 de dezembro de 
2004.

 Aplicação do Decreto no 5.154/2004 na Educação Profis-
sional Técnica de nível médio e no Ensino Médio.

4.  Resolução CNE/CEB no 1, de 3 de fevereiro de 2005. 
5.  Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas 

pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Mé-
dio e para a Educação Profissional Técnica de nível mé-
dio às disposições do Decreto no 5.154/2004.

6. Parecer CNE/CEB no 20/2005, aprovado em 15 de setem-
bro de 2005.

 Inclusão da Educação de Jovens e Adultos, prevista no 
Decreto no 5.478/2005, como alternativa para a oferta da 
Educação Profissional Técnica de nível médio de forma 
integrada com o Ensino Médio.

7.  Resolução CNE/CEB no 4, de 27 de outubro de 2005. 
Inclui novo dispositivo à Resolução CNE/CEB no 1/2005, 
que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais defini-
das pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino 
Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível 
médio às disposições do Decreto no 5.154/2004.

8. Parecer CNE/CEB no 38/2006, aprovado em 7 de julho de 
2006.

 Inclusão obrigatória das disciplinas de Filosofia e Socio-
logia no currículo do Ensino Médio.

9. Resolução CNE/CEB no 4, de 16 de agosto de 2006. Alte-
ra o artigo 10 da Resolução CNE/CEB no 3/98, que institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

10. Parecer CNE/CEB no 18, aprovado em 8 de agosto de 
2007. Esclarecimentos para a implementação da Língua 
Espanhola como obrigatória no Ensino Médio, conforme 
dispõe a Lei no 11.161/2005.

11. Parecer CNE/CEB no 22, aprovado em 8 de outubro de 
2008. Consulta sobre a implementação das disciplinas 
Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio.

 12. Resolução CNE/CEB no 1, de 18 de maio de 2009. Dispõe 
sobre a implementação da Filosofia e da Sociologia no 
currículo do Ensino Médio, a partir da edição da Lei no 
11.684/2008, que alterou a Lei no 9.394/1996, de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (LDB).

13. Parecer CNE/CP no 11, aprovado em 30 de junho de 2009. 
Proposta de experiência curricular inovadora do Ensino.

14. Parecer CNE/CEB no 5, aprovado em 5 de maio de 2011. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

Resolução CNE/CEB no 2, de 30 de janeiro de 2012. Define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

15. Resolução CNE/CEB no 2, de 30 de janeiro de 2012. Insti-
tui define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio.

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB15_1998.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ceb39.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ceb39.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/rceb001_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pceb20_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pceb20_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/rceb04_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pceb038_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pceb038_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/rceb04_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pceb018_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pceb018_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb022_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb022_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao_cne_ceb001_2009.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pcp011_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8016&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9864&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9864&Itemid=
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Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o 
final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

Estratégias:

3.1. institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim 
de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estrutu-
radas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que 
organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eleti-
vos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 
cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a 
produção de material didático específico, a formação continuada de professo-
res e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais;

3.2. o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes 
federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, ela-
borará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação – CNE, até o 2o 
(segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para os(as) alunos(as) de ensino médio, a 
serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, 
com vistas a garantir formação básica comum;

3.3. pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da 
instância permanente de que trata o § 5o do art. 7o desta Lei, a implantação 
dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configura-
rão a base nacional comum curricular do ensino médio;

3.4. garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem 
como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar;

3.5. manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino 
fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do(a) aluno(a) 
com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas 
de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão 
parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível 
com sua idade;

3.6. universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, fundamen-
tado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em 
técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de re-
sultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica – Saeb, e promover sua utilização como instrumento de avaliação 
sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de ava-
liação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades 

adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como crité-
rio de acesso à educação superior;

3.7. fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à 
educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do cam-
po, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência;

3.8. estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do aces-
so e da permanência dos e das jovens beneficiários(as) de programas de 
transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aprovei-
tamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de 
discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração 
do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com 
as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e juventude;

3.9. promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, 
saúde e proteção à adolescência e à juventude;

3.10. fomentar programas de educação e de cultura para a população ur-
bana e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que 
estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;

3.11. redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, 
bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma 
a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas 
dos(as) alunos(as);

3.12. desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a 
qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a 
atividades de caráter itinerante;

3.13. implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito 
ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra for-
mas associadas de exclusão;

3.14. estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecno-
lógicas e científicas.

Fonte: Lei no 13.005/2014 (BRASIL, 2014
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Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 
50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.

Estratégias:

11.1. expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível 
médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação 
territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais 
e regionais, bem como a interiorização da educação profissional;

11.2. fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de 
nível médio nas redes públicas estaduais de ensino;

11.3. fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de 
nível médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de 
ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e 
gratuita, assegurado padrão de qualidade;

11.4. estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de 
nível médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagó-
gico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qua-
lificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e 
ao desenvolvimento da juventude;

11.5. ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para 
fins de certificação profissional em nível técnico;

11.6. ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional téc-
nica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vin-
culadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento 
à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;

11.7. expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional 
técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de educação su-
perior;

11.8. institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação pro-
fissional técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas;

11.9. expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à forma-
ção profissional para as populações do campo e para as comunidades indí-
genas e quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades;

11.10. expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio 
para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação;

11.11. elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos 
de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-
nológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a 
relação de alunos(as) por professor para 20 (vinte);

11.12. elevar gradualmente o investimento em programas de assistência 
estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as 
condições necessárias à permanência dos(as) estudantes e à conclusão 
dos cursos técnicos de nível médio;

11.13. reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e per-
manência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive me-
diante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;

11.14. estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a 
oferta de formação das instituições especializadas em educação profissio-
nal aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em enti-
dades empresariais e de trabalhadores.

Fonte: Lei no 13.005/2014 (BRASIL, 2014)

Clique para Voltar



60 61

Quesitos Aneb Anresc (PROVA BRASIL)

Público-alvo Avalia estudantes da 4a série/ 5o ano e 8a série/9º ano do Ensino Fundamental 
e também estudantes da 3a série do Ensino Médio.

Avalia estudantes da 4a série/5o ano e 8a   série/9o ano do Ensino 
Fundamental.

Tipo de institui-
ção avaliada

Avalia escolas da rede pública e da rede privada localizadas nas áreas urbana e 
rural.

Avalia as escolas da rede pública localizadas em área urbana e 
rural.

Características 
da avaliação

A avaliação é amostral: apenas parte dos estudantes brasileiros das séries/
anos avaliados participam da prova. Os critérios para amostra são:
- escolas que tenham entre 10 e 19 estudantes matriculados na 4a série/5oano 
e 8a série/9o ano do ensino fundamental regular, em escolas públicas, localiza-
das nas zonas urbanas e rurais;
- escolas que tenham 10 ou mais estudantes matriculados no 3o ano do ensino 
médio, em escolas públicas, localizadas nas zonas urbanas e rurais;
- escolas que tenham 10 ou mais estudantes matriculados na 4a série/5oano e 
8a série/9o ano do Ensino fundamental regular e no 3o ano do ensino médio, em 
escolas privadas, localizadas nas zonas urbanas e rurais.

A avaliação é censitária: todos os estudantes das séries/anos 
avaliados, de todas as escolas públicas urbanas e rurais do 
Brasil com mais de 20 alunos matriculados  na série/ano devem 
fazer a prova.

O que é avalia-
do

Habilidades em Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática (foco na 
resolução de problemas).
A partir de 2013 também foram  realizadas provas de Ciências (somente para 
o 8a série/9o ano do Ensino Fundamental e 3a série do Ensino Médio).

Habilidades em Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemá-
tica (foco na resolução de problemas).
A partir de 2013 foram  realizadas provas de Ciências (somente 
para a 8a série/9o ano do Ensino Fundamental).

Objetivos

a) avaliar a qualidade, equidade e a eficiência da educação brasileira;
b) caracteriza-se por ser uma avaliação por amostragem, de larga escala, 
externa aos sistemas de ensino público e particular, de periodicidade bianual;
c) utiliza procedimentos metodológicos formais e científicos para coletar e sis-
tematizar dados e produzir informações sobre o desempenho dos alunos do 
ensino fundamental e médio, assim como sobre as condições intra e extraes-
colares que incidem sobre o processo de ensino e aprendizagem;
d) as informações produzidas pela Aneb fornecerão subsídios para a formula-
ção de políticas públicas educacionais, com vistas à melhoria da qualidade da 
educação, e buscarão comparabilidade entre anos e entre séries escolares, 
permitindo, assim, a construção de séries históricas;
e) as informações produzidas pela Aneb não serão utilizadas para identificar 
escolas, turmas, alunos, professores e diretores.

a) avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de for-
ma que cada unidade escolar receba o resultado global;
b) contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis edu-
cativos, de uma cultura avaliativa que estimule a melhoria dos 
padrões de qualidade e equidade da educação brasileira e ade-
quados controles sociais de seus resultados;
c) concorrer para a melhoria da qualidade de ensino, redução 
das desigualdades e a democratização da gestão do ensino 
público nos estabelecimentos oficiais, em consonância com as 
metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação 
nacional;
d) oportunizar informações sistemáticas sobre as unidades es-
colares.

Divulgação dos 
resultados

Oferece resultados de desempenho apenas para as unidades da federação, re-
giões e Brasil.

Fornece as médias de desempenho para cada escola participante, 
cada um dos municípios, unidades da federação, regiões e Brasil.

Fonte: INEP (2014).

Quadro 4.1 - Semelhanças e diferenças entre a Aneb e a Anresc
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UNIDADES DA FEDERAÇÃO Ideb 2011 Ideb 2013

Rondônia 3,7 3,6
Acre 3,4 3,4
Amazonas 3,5 3,2
Roraima 3,6 3,4
Pará 2,8 2,9
Amapá 3,1 3,0
Tocantins 3,6 3,3
Maranhão 3,1 3,0
Piauí 3,2 3,3
Ceará 3,7 3,6
Rio Grande do Norte 3,1 3,1
Paraíba 3,3 3,3
Pernambuco 3,4 3,8
Alagoas  2,9 3,0
Sergipe  3,2 3,2
Bahia 3,2 3,0
Minas Gerais 3,9 3,8
Espírito Santo 3,6 3,8
Rio de Janeiro 3,7 4,0
São Paulo 4,1 4,1
Paraná 4,0 3,8
Santa Catarina 4,3 4,0
Rio Grande do Sul 3,7 3,9
Mato Grosso do Sul 3,8 3,6
Mato Grosso 3,3 3,0
Goiás 3,8 4,0
Distrito Federal 3,8 4,0

Fonte: Inep/MEC (2014).

Tabela 4.4 - Ideb – Rede total (2011 e 2013) – Ensino Médio/Brasil.
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