
1

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 

Diretrizes Nacionais para  a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (DCNEPTNM)

Anexo 4



1Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) - Anexo 4

Anexo 4

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM) Diretrizes Nacionais para  a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(DCNEPTNM)

Definição de currículo

Proposta de ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, 
expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e 
pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo 
para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e sócio afetivas (Resolução 02/2012).
Destaca a elaboração das Expectativas de Aprendizagem como complemento às DCNEF

Os sujeitos/estudantes do Ensino Médio

• O Ensino Médio deve “adotar procedimentos que guardem maior relação com o projeto 
de vida dos estudantes como forma de ampliação da permanência e do sucesso destes na 
escola” (2011, p. 12).

• As DCNEM concebem a juventude como condição sócio-histórico-cultural de uma 
categoria de sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas dimensões, com 
especificidades próprias que não estão restritas às dimensões biológica e etária, mas que 
se encontram articuladas com uma multiplicidade de atravessamentos sociais e culturais, 
produzindo múltiplas culturas juvenis ou muitas juventudes (CNE, 2011, p. 12-13).

Pressupostos e fundamentos para um Ensino Médio de 

Qualidade Social

De acordo com o Parecer nº 05/2011 do Conselho Nacional de Educação, o Eixo Integrador do 
Currículo do Ensino Médio é formado pelas dimensões do Trabalho, da Ciência, da Tecnologia e da Cultura, 
que se constituem como essenciais à formação humana e para a oferta de um Ensino Médio de qualidade 
social. Essas dimensões não podem ser ‘trabalhadas’ ou mesmo ‘entendidas’ de forma fragmentada, mas 
sim de forma inter-relacionada.
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• Trabalho: é entendido como ação humana transformadora da realidade e como 
“realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção de 
sua existência” (BRASIL, 2011, p. 19). Nesse sentido, o trabalho enquanto ação de um 
processo de transformação “produz conhecimentos que, sistematizados sob o crivo 
social e por um processo histórico, constitui a ciência” (BRASIL, 2011, p. 19).

• Ciência: A ciência pode ser entendida então, como “um conjunto de conhecimentos 
sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da compreensão 
e transformação da natureza e da sociedade. (...) Nesse sentido, a ciência conforma 
conceitos e métodos cuja objetividade permite a transmissão para diferentes gerações, 
ao mesmo tempo em que podem ser questionados e superados historicamente, no 
movimento permanente de construção de novo conhecimentos (BRASIL, 2011, p. 19-
20)”. 

• Tecnologia: Relacionando então o trabalho a ciência, o conceito de tecnologia pode ser 
definido como a ‘transformação da ciência em força produtiva’. Nesse pressuposto, a 
tecnologia faz parte das capacidades humanas. Ou seja, a tecnologia é a “mediação entre 
conhecimento científico (apreensão e desvelamento do real) e produção (intervenção 
no real)” (BRASIL, 2011, p. 20).

• Cultura: o Parecer nº 05/2011 CNE afirma que a cultura deve ser entendida “como 
articulação entre o conjunto de representações e significados que correspondem a 
valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma população 
determinada” (BRASIL, 2011, p. 20).

Portanto, as dimensões do Trabalho, da Ciência, da Tecnologia e da Cultura se constituem 
como eixo integrador do currículo do Ensino Médio, justamente por possibilitar à escola o 
“diálogo permanente com a necessidade de compreensão de que estes campos não se produzem 
independentemente da sociedade, e possuem a marca da sua condição histórico-cultural” (BRASIL, 
2011, p. 20). 

• Trabalho como princípio educativo: Entender o trabalho como princípio educativo, 
significa entender o trabalho em seu sentido ontológico¹ . Nesse sentido, o 

trabalho é parte fundamental da ontologia do ser social. A aquisição da consciência 
se dá pelo trabalho, pela ação sobre a natureza. O trabalho, neste sentido, não é 
emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho em sociedade, ele é a 
atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande em 
conhecimento, se aperfeiçoa. O trabalho é a base estruturante de um novo tipo de ser, 
de uma nova concepção de história. (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005, p. 31).

Partindo desse pressuposto, o trabalho se relaciona com a educação, na medida em que, tanto 
o trabalho, quanto a educação, “são atividades especificamente humanas” (SAVIANI, 2007, p. 152) e 
estabelecem entre si uma relação de identidade. 

¹  Ontologia está relaciona ao ‘ser’, ou seja, trabalho como ação inerente ao ser humano.

________________
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Como Saviani discorre, os homens aprendem no próprio ato de fazer. Aprendem a trabalhar, 
trabalhando. “A produção da existência implica o desenvolvimento de formas e conteúdos cuja 
validade é estabelecida pela experiência, o que configura um verdadeiro processo de aprendizagem” 
(2004, p. 154).  

Nesse sentido, a relação trabalho-educação se estabelece quando os estudantes, durante o 
processo educativo, passam da anomia²  à autonomia³  pela mediação do ‘trabalho’ pedagógico e 
pela mediação do professor.

• Pesquisa como princípio pedagógico: A pesquisa como princípio pedagógico se configura 
como um processo de formação “quando se funda no esforço sistemático e inventivo de 
elaboração própria, através da qual se constrói um projeto de emancipação social e se dialoga 
criticamente com a realidade” (DEMO, 2006, p. 10). 

Muito mais do que reprodução, instrução e imitação, a educação e o processo de ensino-
aprendizagem deve acontecer a partir de uma “atitude processual de investigação diante do 
desconhecido e dos limites que a natureza e a sociedade nos impõem” (DEMO, 2006, p. 16). 

Nesse sentido, torna-se essencial problematizar e rediscutir o papel do professor, assim como 
sua postura em relação à construção do conhecimento, já que “quem ensina, carece pesquisar, quem 
pesquisa carece ensinar” (DEMO, 2006, p. 16).

 Partindo desse pressuposto, mais do que simplesmente ‘passar trabalhinhos de pesquisa’, 
um dos desafios consiste em que o professor elabore suas aulas intencionalmente e trabalhe com 
sínteses pessoais. 

“Em vez de ser apenas intérprete externo do livro didático, deveria ser ele o próprio livro 
didático, se fosse capaz de tornar-se criador da didática. Isso não dispensa o livro didático. Trata-se 
de conseguir convivência produtiva com ele, entendendo-se aí pesquisa sobretudo como diálogo com 
a realidade, recriado sempre pelo professor, com apoio do livro didático, que passa a ser referência 
relevante, nem mais, nem menos” (DEMO, 2006, p. 85-86).

Ter a pesquisa enquanto princípio educativo, não é ‘tarefa fácil’. Não se ‘decide’ simplesmente 
ter uma prática pautada na contradição e na investigação, mas sim buscar constantemente a superação 
da reprodução e do instrucionismo em prol de uma educação emancipatória.

• Direitos humanos como princípio norteador: Ter como princípio norteador os direitos 
humanos significa, conforme Constituição Federal, “assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos” (BRASIL, 1988). Ou seja, os direitos humanos representam parte essencial 
no processo de formação de cidadãos autônomos e críticos. 

• Sustentabilidade socioambiental como meta universal: De acordo com Loureiro, a 
Educação Ambiental não deve ser entendida como algo mais, idealmente concebida, nas 
sobrecarregadas rotinas de trabalho. Além disso, não se pode deixar que fique no plano 
do discurso vazio de “salvação pela educação” ou da normatização de comportamentos 

² Anomia no sentido de inadequação quanto a um objetivo ou fim educativo.

³ Autonomia relacionada à independência, à tomada de decisões e à busca de ‘soluções’ de acordo com seus princípios e/ou princípios

________________
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“ecologicamente corretos”. É necessário torná-la um componente inerente ao fazer 
pedagógico, numa perspectiva de potencializar o movimento em busca de novas relações 
sociais na natureza. E o principal: que a perspectiva ambiental passe a fazer parte ativa 
dos Projetos Político Pedagógicos (PPP), permeando a instituição escolar em seu pulsar 
(LOUREIRO, 2007). 

Nesse sentido, ter a sustentabilidade ambiental como meta universal, possibilita fomentar 
“uma educação cidadã, responsável, crítica e participativa, que possibilita a tomada de decisões 
transformadoras a partir do meio ambiente no qual as pessoas se inserem, em um processo educacional 
que supera a dissociação sociedade/natureza” (CNE, 2011, p. 24).

Organização curricular: 

Organização em áreas do conhecimento
• Linguagens

- Língua Portuguesa
- Língua Materna, para as populações indígenas;
- Língua Estrangeira Moderna.
- Arte em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a 

musical;
- Educação Física

• Matemática

• Ciências da Natureza
- Biologia;
- Química
- Física

• Ciências Humanas
- História
- Geografia
- Filosofia
- Sociologia

Tanto a Base Nacional Comum, quanto a parte diversificada pressupõe, a partir do exposto 
no documento, se constituir em um todo integrado, que evidencie no tratamento metodológico das 
diversas disciplinas, a contextualização e a interdisciplinaridade.
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