GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TEXTO DE SUPORTE PARA INÍCIO DOS TRABALHOS DE ESTUDO DA REFORMA DO ENSINO
MÉDIO NO ESTADO DO PARÁ.
Os estudos iniciais sobre a reforma do ensino médio necessitam de alguns referenciais para a
construção, no Estado do Pará, de possíveis consensos que nortearão os trabalhos do Sistema
Estadual de Educação, no que tange aos espaços abertos para a construção local da política e
da proposta de itinerários formativos, tendentes ao direcionamento da construção curricular
para o Ensino Médio no Estado do Pará.
Para tanto, após os devidos estudos e pesquisas, temos que o Parecer CNE/CEB nº 5/2011,
mesmo sendo anterior à reforma, apresenta uma fundamentação bastante interessante e que
sustenta o ideário que acabou prevalecendo no texto aprovado para alterar a LDBEN, no que
tange à etapa final da Educação Básica.
Em razão disto, para conferir um ordenamento em nossos trabalhos, proponho utilizarmos o
referido texto, realizando um cruzamento com as propostas constantes da reforma do ensino
médio.
Nesse sentido, inicia-se a estruturação deste documento transcrevendo os seguintes recortes
do Parecer CNE/CEB nº 5/2011:
Identidade e diversificação no Ensino Médio
Um dos principais desafios da educação consiste no estabelecimento do
significado do Ensino Médio, que, em sua representação social e realidade,
ainda não respondeu aos objetivos que possam superar a visão dualista de
que é mera passagem para a Educação Superior ou para a inserção na vida
econômico-produtiva. (Destaques nossos)
Esta superação significa uma formação integral que cumpra as múltiplas
finalidades da Educação Básica e, em especial, do Ensino Médio,
completando a escolaridade comum necessária a todos os cidadãos.
Busca-se uma escola que não se limite ao interesse imediato, pragmático e
utilitário, mas, sim, uma formação com base unitária, viabilizando a
apropriação do conhecimento e desenvolvimento de métodos que
permitam a organização do pensamento e das formas de compreensão das
relações sociais e produtivas, que articule trabalho, ciência, tecnologia e
cultura na perspectiva da emancipação humana.
Frente a esse quadro, é necessário dar visibilidade ao Ensino Médio no
sentido da superação daquela dupla representação histórica persistente na
educação brasileira. Nessa perspectiva, a última etapa da Educação Básica
precisa assumir, dentro de seus objetivos, o compromisso de atender,
verdadeiramente, a todos e com qualidade, a diversidade nacional

com sua heterogeneidade cultural, de considerar os anseios das
diversas juventudes formadas por adolescentes e jovens que

acorrem à escola e que são sujeitos concretos com suas múltiplas
necessidades. (Destaques nossos)
Isso implica compreender a necessidade de adotar diferentes formas de
organização desta etapa de ensino e, sobretudo, estabelecer princípios para
a formação do adolescente, do jovem e, também, da expressiva fração de
população adulta com escolaridade básica incompleta. (Destaques nossos)
A definição da identidade do Ensino Médio como etapa conclusiva da
Educação Básica precisa ser iniciada mediante um projeto que, conquanto
seja unitário em seus princípios e objetivos, desenvolva possibilidades
formativas com itinerários diversificados que contemplem as múltiplas
necessidades socioculturais e econômicas dos estudantes, reconhecendoos como sujeitos de direitos no momento em que cursam esse ensino.
(Destaques nossos)
As instituições escolares devem avaliar as várias possibilidades de
organização do Ensino Médio, garantindo a simultaneidade das dimensões
trabalho, ciência, tecnologia e cultura e contemplando as necessidades,
anseios e aspirações dos sujeitos e as perspectivas da realidade da escola e
do seu meio.
A identidade do Ensino Médio se define na superação do dualismo entre
propedêutico e profissional. Importa que se configure um modelo que
ganhe uma identidade unitária para esta etapa e que assuma formas
diversas e contextualizadas da realidade brasileira. (Destaques nossos)
[...]
A profissionalização nesta etapa da Educação Básica é uma das formas
possíveis de diversificação, que atende a contingência de milhares de jovens
que têm o acesso ao trabalho como uma perspectiva mais imediata. Parte
desses jovens, por interesse ou vocação, almejam a profissionalização neste
nível, seja para exercício profissional, seja para conexão vertical em estudos
posteriores de nível superior.
Outra parte, no entanto, a necessita para prematuramente buscar um
emprego ou atuar em diferentes formas de atividades econômicas que
gerem subsistência. Esta profissionalização no Ensino Médio responde a
uma condição social e histórica em que os jovens trabalhadores precisam
obter uma profissão qualificada já no nível médio.
Entretanto, se a preparação profissional no Ensino Médio é uma imposição
da realidade destes jovens, representando importante alternativa de
organização, não pode se constituir em modelo hegemônico ou única
vertente para o Ensino Médio, pois ela é uma opção para os que, por uma
ou outra razão, a desejarem ou necessitarem.
O Ensino Médio tem compromissos com todos os jovens. Por isso, é preciso
que a escola pública construa propostas pedagógicas sobre uma base
unitária necessariamente para todos, mas que possibilite situações de
aprendizagem variadas e significativas, com ou sem profissionalização com
ele diretamente articulada. (Destaques nossos)
[...]

A profissionalização nesta etapa da Educação Básica é uma das formas
possíveis de diversificação, que atende a contingência de milhares de jovens
que têm o acesso ao trabalho como uma perspectiva mais imediata.
Parte desses jovens, por interesse ou vocação, almejam a profissionalização
neste nível, seja para exercício profissional, seja para conexão vertical em
estudos posteriores de nível superior. Outra parte, no entanto, a necessita
para prematuramente buscar um emprego ou atuar em diferentes formas
de atividades econômicas que gerem subsistência.
Esta profissionalização no Ensino Médio responde a uma condição social e
histórica em que os jovens trabalhadores precisam obter uma profissão
qualificada já no nível médio. Entretanto, se a preparação profissional no
Ensino Médio é uma imposição da realidade destes jovens, representando
importante alternativa de organização, não pode se constituir em modelo
hegemônico ou única vertente para o Ensino Médio, pois ela é uma opção
para os que, por uma ou outra razão, a desejarem ou necessitarem.
(Destaques nossos)

Foi com base nessa fundamentação, mediante a necessidade que conceber um ensino médio
apto ao atendimento de todos, inclusive admitido constitucionalmente como escolaridade
obrigatória, que a reforma do ensino médio foi assentada, senão veja-se:
Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional
Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados
por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a
relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a
saber:
I – linguagens e suas tecnologias;
II – matemática e suas tecnologias;
III – ciências da natureza e suas tecnologias;
IV – ciências humanas e sociais aplicadas;
V – formação técnica e profissional.
§ 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas
competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos
em cada sistema de ensino.

Para garantir que as necessárias mudanças sejam efetivamente implementadas, o projeto
aprovado trouxe, dentre outras, uma outra significativa inovação:
Art........................................................
[...]
§ 5º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular
não poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do
ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. (Destaques nossos)

A leitura conjunta desses dispositivos permite concluir que a Lei determina e cria elementos
coercitivos para que a nova concepção do ensino médio se efetive. Notadamente, conforme
admitido pelo próprio Conselho Nacional de Educação, é necessário que o ensino médio
assuma o compromisso de atender a todos e com qualidade, considerando a

diversidade nacional com sua heterogeneidade cultural e os diferentes anseios das
diversas juventudes, que são sujeitos concretos com múltiplas necessidades.
Desta forma, ao limitar a carga horária da BNCC, os sistemas acabam obrigados a normatizar
os diferentes itinerários formativos considerando que os conteúdos neles abordados, embora
harmônicos em relação à BNCC, serão distintos e com caráter diverso do mero
aprofundamento enciclopédico tendente à aprovação dos egressos em processos seletivos
para ingresso no ensino superior. Será necessária a construção de propostas pedagógicas para
o ensino médio, assentadas nos diversos itinerários formativos constantes da lei, que
possibilitem situações de aprendizagem variadas e significativas, com ou sem
profissionalização com ele diretamente articulada.
Em continuidade, valemo-nos novamente das considerações constantes do Parecer CNE/CEB
nº 5/2011:
Pode-se afirmar a importância de se considerar, na construção do currículo
do Ensino Médio, os sujeitos e seus saberes, necessariamente respeitados e
acolhidos nesse currículo. O diálogo entre saberes precisa ser desenvolvido,
de modo a propiciar a todos os estudantes o acesso ao indispensável para a
compreensão das diferentes realidades no plano da natureza, da sociedade,
da cultura e da vida.
[...]
Mais do que o acúmulo de informações e conhecimentos, há que se incluir
no currículo um conjunto de conceitos e categorias básicas. Não se
pretende, então, oferecer ao estudante um currículo enciclopédico, repleto
de informações e de conhecimentos, formado por disciplinas isoladas, com
fronteiras demarcadas e preservadas, sem relações entre si.
A preferência, ao contrário, é que se estabeleça um conjunto necessário de
saberes integrados e significativos para o prosseguimento dos estudos, para
o entendimento e ação crítica acerca do mundo. Associado à integração de
saberes significativos, há que se evitar a prática, ainda frequente, de um
número excessivo de componentes em cada tempo de organização do
curso, gerando não só fragmentação como o seu congestionamento.
Além de uma seleção criteriosa de saberes, em termos de quantidade,
pertinência e relevância, e de sua equilibrada distribuição ao longo dos
tempos de organização escolar, vale possibilitar ao estudante as condições
para o desenvolvimento da capacidade de busca autônoma do
conhecimento e formas de garantir sua apropriação.
Isso significa ter acesso a diversas fontes, de condições para buscar e
analisar novas referências e novos conhecimentos, de adquirir as
habilidades mínimas necessárias à utilização adequada das novas
tecnologias da informação e da comunicação, assim como de dominar
procedimentos básicos de investigação e de produção de conhecimentos
científicos.

É precisamente no aprender a aprender que deve se centrar o esforço da
ação pedagógica, para que, mais que acumular conteúdos, o estudante
desenvolva a capacidade de aprender, de pesquisar e de buscar e
(re)construir conhecimentos.
[...]

Levando em conta tais considerações, o exercício que se demanda dos Sistemas Estaduais,
levando em conta as disposições constantes da BNCC, é a construção de um ensino médio
composto de itinerários formativos que atendam ao interesse de toda a população entre 15 e
17 anos, assim como daqueles que não o cursaram em idade própria. Devemos ainda
considerar a necessidade de ampliação progressiva de carga horária, que implica em agregar
conteúdos diferenciados daqueles constantes da BNCC, cuja implementação limitam-se a
1.800 horas e ao definido em documento próprio a ser aprovado pelo Conselho Nacional de
Educação.
Nesse sentido, como direcionadores do trabalho a ser realizado pelos Sistemas, no texto da
reforma do Ensino Médio, destacam-se os seguintes referenciais:
Art. 24. .................................
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino
fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos
exames finais, quando houver;
....................................................
§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser
ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas
horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco
anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir da publicação
desta Lei.
§ 2º Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e
adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando,
conforme o inciso VI do art. 4º.”
Art. 2º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 26. .................................
....................................................
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais,
constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.
....................................................
§ 5º No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será
ofertada a língua inglesa.
....................................................
§ 7º A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de
ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata
o caput.

....................................................
§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório
na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho
Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da
Educação.”(NR)
Art. 3º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida
do seguinte art. 35-A:
Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de
aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional
de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:
I – linguagens e suas tecnologias;
II – matemática e suas tecnologias;
III – ciências da natureza e suas tecnologias;
IV – ciências humanas e sociais aplicadas.
§ 1º A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 26,
definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base
Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico,
econômico, social, ambiental e cultural.
§ 2º A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá
obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e
filosofia.
§ 3º O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos
três anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas, também,
a utilização das respectivas línguas maternas.
§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da
língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter
optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de
oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino.
[...]
§ 6º A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o
ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a
partir da Base Nacional Comum Curricular.
§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral
do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de
seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e
socioemocionais.
§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e
formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades
teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades
on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a
produção moderna;

II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.”
Art. 4º O art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional
Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados
por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a
relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a
saber:
I – linguagens e suas tecnologias;
II – matemática e suas tecnologias;
III – ciências da natureza e suas tecnologias;
IV – ciências humanas e sociais aplicadas;
V – formação técnica e profissional.
[...]
§ 3º A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário
formativo integrado, que se traduz na composição de componentes
curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários
formativos, considerando os incisos I a V do caput.
[...]
§ 6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase
técnica e profissional considerará:
I – a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em
ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando
aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem
profissional;
II – a possibilidade de concessão de certificados intermediários de
qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e
organizada em etapas com terminalidade.
[...]
§ 10. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio
poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com
terminalidade específica.
§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino
médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar
convênios com instituições de educação a distância com notório
reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação:
I – demonstração prática;
II – experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida
fora do ambiente escolar;
III – atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de
ensino credenciadas;

IV – cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais;
V – estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras;
VI – cursos realizados por meio de educação a distância ou educação
presencial mediada por tecnologias.
§ 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das
áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput.”(NR)

Tem-se que observar que a organização do ensino médio de acordo com as determinações
legais deverá considerar que o currículo terá uma base nacional comum, complementada em
cada sistema de ensino, por uma parte diversificada e por itinerários formativos definidos
pelos Sistemas de Ensino, segundo estudo das características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e da comunidade escolar.
A base nacional comum, a parte diversificada e os itinerários formativos deverão constituir um
todo integrado e não blocos distintos. A articulação deverá proporcionar a sintonia dos
interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a realidade local e dos estudantes,
perpassando todo o currículo (PARECER nº CNE/CEB nº 5/2011).
Finaliza-se o presente estudo ressaltando que este texto se presta, apenas, a subsidiar o início
dos trabalhos de concepção do ensino médio pretendido para o Estado do Pará.
Belém/PA, 16 de fevereiro de 2017.
Maria Beatriz Mandelert Padovani – Presidente da Câmara de Educação Básica do CEE/PA.

