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Palavras iniciais

A princípio, importa enaltecer que tomamos os pressu-

postos da pedagogia Marista como aspectos basilares para 

a construção destes novos direcionamentos curriculares 

para o Ensino Médio. Serve-nos de permanente inspiração 

o trabalho de São Marcelino Champagnat que, a seu tempo, 

propôs “uma pedagogia muito prática, focada na presença, 

no amor à natureza, na solidariedade e no aprender fazen-

do” (UMBRASIL, 2010, p. 42). Longe de produzir uma teoria 

geral da educação, a intenção de nosso fundador era “um 

método pedagógico de educação e evangelização que res-

pondesse às demandas da realidade das crianças e jovens 

de sua época” (UMBRASIL, 2010, p. 42-43). Nosso desafio 

hoje, à luz dos dilemas emergentes do século XXI, implica 

atender as tarefas da educação evangelizadora produzindo 

traços de inovação com base em nossa missão institucional.

A pedagogia Marista, assim, delineia-se baseada no com-

promisso com o diálogo e com a formação afetiva, ética, 

social, política, cognitiva e religiosa e também do compro-

misso com o diálogo entre as ciências, as sociedades e os 

contextos. Nosso jeito próprio de educar-evangelizar fun-

damenta-se pelo desenvolvimento integral da pessoa e do 

estilo inspirado em Maria. Dessa forma, em atenção à dimen-

são contextual de reforma do Ensino Médio e ratificando a 

tradição educativa-evangelizadora Marista, reconhecemos 
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que seja necessário (re)desenhar nossas perspectivas for-

mativas e curriculares para o Ensino Médio, ampliar a inter-

locução com as juventudes contemporâneas e estabelecer 

novas perspectivas para a escolarização juvenil.

No âmbito da educação brasileira, o Ensino Médio tem 

sido alvo de um conjunto de críticas, ora interrogado so-

bre suas capacidades de responder à formação para as 

competências e habilidades do século XXI e para uma so-

ciedade pautada em conhecimento e formação integral, 

sem considerar os desafios da economia, ora  acusado por 

distanciar-se das expectativas e projetos de vida dos in-

divíduos que o frequentam.1 Nosso país encontra dificul-

dades para atingir um patamar de qualidade nessa etapa 

da educação básica, por meio da qual consiga enfrentar 

efetivamente nossas históricas desigualdades.

Em consonância com nossa tradição de educação-evangeli-

zação das juventudes, o Brasil Marista precisa traçar novas di-

retrizes para o Ensino Médio. Por um lado, é necessário buscar 

uma sintonia com a Lei no 13.415/17 (que estabelece a reforma 

do Ensino Médio), com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e também com as novas diretrizes e encaminhamen-

tos normativos acerca das formas de organizar e avaliar os 

currículos. Por outro lado, vale destacar que não é somente a 

1 Estudos dos autores  Krawczyk (2011), Gabriel (2018), Ribeiro 
da Silva (2018) e Silva (2019) trazem importantes argumentos acerca 
das políticas curriculares para o Ensino Médio no Brasil.
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essa intencionalidade política que desejamos responder. Bus-

camos construir novos arranjos curriculares que contribuam 

para o desenvolvimento integral dos jovens (Christus Vivit, n. 

71), qualifiquem a formação de sujeitos democráticos, conhe-

çam a ciência, a tecnologia e as culturas contemporâneas. 

Diante desse cenário de intencionalidades, organizamos o 

presente documento em quatro seções. Na primeira seção, 

apresentamos um posicionamento sobre as juventudes no 

Brasil Marista e a promoção de itinerários curriculares. Poste-

riormente, na segunda seção, esboçamos breve marco con-

ceitual para esses direcionamentos, valendo-nos de nossos 

conhecidos documentos Projeto Educativo do Brasil Marista 

(PEBM) e Matrizes Curriculares de Educação Básica do Brasil 

Marista . Na terceira seção, evidenciamos a dimensão concei-

tual para os arranjos curriculares do Ensino Médio do Brasil 

Marista. Ao final, na quarta seção, delineamos propostas de 

implementação para o Ensino Médio no Brasil Marista.2   

Desejamos que este documento, ao chegar às mãos dos 

gestores, diretores, coordenadores, professores e estu-

dantes, sirva de inspiração para a construção de uma ar-

quitetura curricular efetiva, criativa e inovadora, sintoniza-

da com a nossa Missão Institucional.

2  A implementação do novo Ensino Médio do Brasil Marista 
ocorrerá a partir do ano de 2021, com o lançamento desta proposta, e 
será consolidada em 2022.
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Para a construção deste diagnóstico, consideraremos 

prioritariamente os recentes documentos curriculares para 

o Ensino Médio, publicados pelo Ministério da Educação, 

examinando o entrelaçamento entre as juventudes e a 

promoção de itinerários curriculares. Também serão con-

siderados os resultados da investigação realizada com os 

nossos estudantes. Nessa direção, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) será o documento privilegiado para a 

compreensão desses conceitos, que serão objetos de uma 

leitura crítica e criativa,3 à luz de nosso jeito de conceber 

a Educação Básica. O Ensino Médio como etapa final da 

Educação Básica, conforme definido na Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB), apresenta em seu bojo a necessidade da 

promoção de uma escolarização que atenda às demandas 

juvenis e às mudanças socioeconômicas. 

3  A promoção de uma leitura crítica e criativa desenvolvemos 
conceitualmente em nosso posicionamento estratégico sobre a BNCC/
Ensino Médio.

1 As juventudes do Brasil 
Marista e a promoção 

de novos itinerários 
curriculares

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Pesquisa-Vamos-falar-sobre-Ensino-M%C3%A9dio.pdf
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Acerca das concepções das juventudes, a BNCC dialoga 

sistematicamente com um conjunto significativo de estu-

dos acadêmicos que operam com uma “noção ampliada 

e plural da juventude” (Base Nacional Comum Curricular, 

2018, p. 463). Nessa direção, o documento propõe que a 

escola acolha, com respeito, as diversidades, reconhecendo 

a importância da promoção da pessoa humana e de seus 

direitos, a definição de projetos de vida, a aquisição de co-

nhecimentos e o protagonismo dos estudantes. Do ponto 

de vista curricular, delineia perspectivas para as escolas que 

ofertam essa etapa da educação básica.

Neste sentido, cabe às escolas de Ensino Médio contribuir para a 
formação de jovens críticos e autônomos, entendendo a crítica 
como a compreensão informada dos fenômenos naturais e 
culturais, e a autonomia como a capacidade de tomar decisões 
fundamentadas e responsáveis. Para acolher as juventudes, 
as escolas devem proporcionar experiências e processos 
intencionais que lhes garantam as aprendizagens necessárias e 
promover situações nas quais o respeito à pessoa humana e aos 
seus direitos sejam permanentes. (BRASIL, 2018, p. 463).

Em torno das finalidades dessa etapa, são retomados os 

aspectos apontados pelo artigo 35 da LDB, sobretudo no 

que se refere ao prosseguimento de estudos, à preparação 

básica para o trabalho, à formação cidadã e ao compromis-

so com os fundamentos científico-tecnológicos. Todavia, na 

esteira das definições da Lei no 13.415/17, a BNCC é também 

estruturada com base na oferta de itinerários formativos 

vinculados às áreas do conhecimento e à formação técni-
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ca e profissional. Assumem-se como princípios curriculares, 

portanto, a construção de currículos flexíveis e a possibili-

dade de escolha dos estudantes. Em outras palavras, como 

dispõe a nova redação do artigo 36 da LDB, 

[...] o currículo do Ensino Médio será composto pela 
BNCC 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.

É imprescindível, portanto, que, desejosos em acolher as tra-

jetórias juvenis, sejam apresentados novos modelos curricula-

res. Assim, urge um direcionamento para substituição de um 

modelo curricular único por um modelo flexível, que permita 

a diversificação das experiências e favoreça o protagonismo 

juvenil. Com isso, a organização do currículo do Ensino Médio 

composto pela BNCC e por itinerários formativos organizados 

“por áreas do conhecimento – sem desconsiderar, mas tam-

bém sem fazer referência direta a todos os componentes que 

compunham o currículo dessa etapa” (BRASIL, 2018, p. 468). 

Dessa forma, as demandas juvenis seriam colocadas em diá-

logo com as áreas do conhecimento, em conformidade com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Lin-

guagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas 

e Sociais Aplicadas, e com os contextos locais.

Essa estrutura adota a flexibilidade como princípio de or-
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ganização curricular, o que permite a construção de cur-

rículos e propostas pedagógicas que atendam mais ade-

quadamente às especificidades locais e à multiplicidade 

de interesses dos estudantes, estimulando o exercício do 

protagonismo juvenil e fortalecendo o desenvolvimento de 

seus projetos de vida. (BRASIL, 2018, p. 468).

A BNCC pressupõe a garantia da integração dos conheci-

mentos. Nela, são definidas competências específicas para 

cada área do conhecimento. Para essas competências são 

apresentadas as habilidades que se desejam desenvolver 

no decorrer do Ensino Médio. Cumpre reiterar que somente 

os componentes de Língua Portuguesa e Matemática são 

obrigatórios nos três anos de duração dessa etapa da Edu-

cação Básica. Os demais componentes curriculares pode-

rão ser organizados de acordo com os sistemas de ensino, 

conforme a Lei no 13.415/17.

Posicionando a BNCC como referência, os sistemas de 

ensino construirão seus currículos e propostas pedagógi-

cas em diálogo com as culturas locais e com as demandas 

dos jovens. Objetivamente, a flexibilidade é definida como 

um princípio curricular.

Para que a organização curricular a ser adotada – áreas, 
interáreas, componentes, projetos, centros de interesse etc. – 
responda aos diferentes contextos e condições dos sistemas, 
das redes e das escolas de todo o País, é fundamental que 
a flexibilidade seja tomada como princípio obrigatório. 
(BRASIL, 2018, p. 479)
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Merece atenção também a progressiva ampliação da car-

ga horária do Ensino Médio até atingir o total de 1.400 ho-

ras-anuais, sendo um ponto de destaque a carga horária do 

Ensino Médio noturno. A referida alteração pode potencia-

lizar a formação dos estudantes, com o aumento dos tem-

pos escolares, na direção de uma educação integral.

Com base no exposto, vale destacar a necessidade de 

olhar para o jovem do Ensino Médio como alguém que pre-

cisa ser acolhido e, portanto, precisa ser ouvido. Para tanto, 

o currículo não pode estar fechado em uma tradição de 

ensino que não considere as novas demandas para a for-

mação de um sujeito crítico, comunicativo, colaborativo e 

criativo. Essa flexibilidade no currículo precisará ser organi-

zada tendo em vista significar a escola para um grupo que, 

muitas vezes, não vê sentido no que aprende. 

Ao longo desta seção, foi apresentada uma breve reto-

mada dos principais direcionamentos curriculares que per-

fazem o discurso pedagógico das atuais políticas para o 

Ensino Médio. Portanto, evidenciamos a ênfase no diálogo 

com os jovens, a organização por itinerários formativos vin-

culados às áreas do conhecimento, a obrigatoriedade dos 

componentes de Língua Portuguesa e Matemática e os de-

mais que compõem as áreas de conhecimento. A seguir, ao 

revisitarmos as imbricações entre juventudes e currículos 

no documento PEBM, delinearemos um marco conceitual 

para problematizarmos o atual cenário brasileiro e avança-

remos na descrição de nossas diretrizes. 
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Para a elaboração das concepções que se estabelecem, 

tomaremos como referência os documentos Projeto Edu-

cativo do Brasil Marista e Matrizes Curriculares do Brasil 

Marista, publicados nos anos de 2010 e 2019, respectiva-

mente. Ainda que não versem efetivamente sobre o Novo 

Ensino Médio, os referidos textos por meio de seu plura-

lismo teórico permitem que possamos construir algumas 

linhas operacionais para redesenhar nossos currículos. 

Noções como currículo, aprendizagem, formação integral, 

juventudes e protagonismo constituem-se como pontos 

de partida para o delineamento de novos arranjos curri-

culares, em interlocução com as atuais normativas curri-

culares para o Ensino Médio e os dilemas advindos das 

práticas educativas do século XXI.

2.1 Formação integral

Nesse momento, o primeiro traço conceitual que nos 

interessa atribuir visibilidade diz respeito à formação in-

tegral. De acordo com o PEBM, essa formação “requer 

ampla visão da pessoa e de seu desenvolvimento, que 

aqui se traduz no processo formativo de subjetividades, 

2 Currículo e juventudes 
no Brasil Marista: traços 

conceituais
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nos modos de ser sujeito, em sua integralidade e inteire-

za (corpo, mente, coração e espírito)” (UMBRASIL, 2010, 

p. 17).  Tal como as atuais políticas para o Ensino Médio, 

reconhecemos a pertinência e a atualidade dessa forma-

ção, embora essa ideia não se esgote na ampliação da car-

ga horária e na promoção de competências cognitivas e 

socioemocionais.4 Em perspectiva ampliada, sinalizamos 

que, em nossa concepção, para que efetivamente ocorra 

uma proposta de educação integral, precisamos estender 

o conceito de competências para o maior número possí-

vel de dimensões da vida humana, não o circunscrevendo 

às dimensões cognitivas e emocionais, por exemplo. Em 

nossa pedagogia, a formação no âmbito corpo, coração, 

mente e espírito é incontornável.

2.2 Protagonismo juvenil e projetos de vida

No que tange ao público do Ensino Médio, entendemos 

que a BNCC acerta ao atribuir centralidade ao diálogo 

com as culturas juvenis, reconhecendo a juventude como 

um conceito plural. Portanto, o segundo traço conceitual 

que evidenciamos vincula-se às articulações entre o pro-

4  De acordo com as DCNEM (2018), no artigo 7o, parágrafo 3º 
,“as aprendizagens essenciais são as que desenvolvem competências e 
habilidades entendidas como conhecimento em ação, com significado 
para a vida, expressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemo-
cionais, atitudes e valores comumente utilizados, articulados e integra-
dos, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício 
da cidadania e da atuação no mundo do trabalho”.
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tagonismo juvenil e a construção de projetos de vida. A 

apresentação dos princípios basilares de nosso Projeto 

Educativo conceitua o protagonismo infantojuvenil como 

uma “forma de posicionamento no mundo, possibilita que 

os sujeitos se assumam como capazes de conduzir pro-

cessos individuais e coletivos” (UMBRASIL, 2010, p. 18). 

O protagonismo vincula-se assim ao desenvolvimento da 

autonomia e à capacidade de assumir posicionamentos. 

Em consonância a essa definição, o documento sinaliza 

para o acolhimento e para o reconhecimento da pluralida-

de e da singularidade de adolescentes e jovens como uma 

tarefa do educador Marista que os acompanha.

Em torno desse traço conceitual, consideramos pertinen-

te discorrer sobre uma contradição em relação aos atuais 

direcionamentos das políticas curriculares para o Ensino 

Médio. Certamente, os currículos escolares dessa etapa da 

educação básica precisam estar assentados na prepara-

ção para o trabalho e para o exercício da cidadania, no 

aprimoramento do estudante como pessoa humana e nos 

fundamentos científico-tecnológicos como expressa o ar-

tigo 35 da LDB.  Além disso, é preciso que esse currículo 

dialogue com as juventudes e permita que elas construam 

seus projetos de vida.5 Entretanto, com base em nossas 

experiências, destacamos a necessidade de uma ressalva 

5  Veremos, no item 3.3, as concepções adotadas pelo Brasil Ma-
rista em relação ao projeto de vida.
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política e pedagógica: não podemos conceber a promo-

ção do protagonismo juvenil com a responsabilização in-

tegral desses indivíduos pelas suas escolhas. É importante 

construir práticas curriculares que ultrapassem a lógica da 

personalização e da customização (prática que se inten-

sifica nas escolas brasileiras) e restabelecer o debate em 

torno das responsabilidades compartilhadas pelo mundo.6

2.3 Foco na aprendizagem

Em continuidade à argumentação, o terceiro traço con-

ceitual que abordamos é o desenvolvimento curricular 

com foco na aprendizagem. Em nosso Projeto Educativo, 

o currículo é delineado como um processo coletivo, cons-

tituído pelos diferentes atores que compõem o processo 

de seu desenvolvimento. Nessa direção, define-se que no 

currículo “estabelecem-se os espaços de aprendizagem e 

os modos de orientar as políticas e práticas educativas 

que se constroem nas tramas do cotidiano escolar” (UM-

BRASIL, 2010, p. 59). Com foco na aprendizagem, estão 

descritos no currículo conhecimentos, saberes, competên-

cias, valores e identidades, manifestando nossa intencio-

6  Acerca da escolarização juvenil, na última década, não po-
demos ter um excesso de individualismo que pode ser produzido por 
meio de modelos customizados e/ou personalizados para a etapa equi-
valente ao Ensino Médio. Isto não significa, obviamente, que as deman-
das subjetivas dos estudantes não sejam levadas em conta; antes disso, 
refere-se à construção de um projeto formativo com referências com-
partilhadas socialmente.
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nalidade e, vale ressaltar, sua natureza plural e dinâmica. 

Ainda em torno desse raciocínio, faz-se oportuno retomar 

o conceito de aprendizagem.  

Aprendizagem é mais do que aquisição ou apreensão da 
rede de determinados corpos de conhecimentos conceituais 
socialmente considerados relevantes e organizados nos 
componentes curriculares. É, sobretudo, modificação desses 
conhecimentos, criação e invenção de outros necessários 
para entender aquilo a que damos o nome de realidade. 
(UMBRASIL, 2010, p. 58)

Figura 1 Traços conceituais para o Ensino Médio do Brasil Marista.

TRAÇOS 
CONCEITUAIS DO
ENSINO MÉDIO DO
BRASIL MARISTA

Protagonismo
juvenil e projetos

de vida

Desenvolvimento
curricular

com foco na
aprendizagem

Formação
integral



20

A formação integral, as articulações entre protagonismo 

juvenil e a construção de projetos de vida e o desenvol-

vimento curricular com foco na aprendizagem foram os 

pontos de observação selecionados do PEBM para serem 

retomados neste documento. Nosso desejo é mobilizar 

um conjunto diversificado de arranjos curriculares para o 

Ensino Médio nas escolas de nossas três províncias. Toda-

via, em um exercício de compartilhamento de propósitos 

precisamos reiterar permanentemente nosso jeito de edu-

car à medida  que investimos “na observação, na investi-

gação, na abertura à realidade, no posicionamento crítico, 

na negociação, no protagonismo, em atitudes solidárias, 

no respeito e no cuidado com a natureza, na compreen-

são e na significação do mundo” (2010, p. 43). Na próxima 

seção, apresentamos alguns princípios delineados para os 

novos arranjos curriculares no contexto da UMBRASIL.
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Em sintonia com os direcionamentos das novas políticas 

para o Ensino Médio no Brasil, assim como com os traços 

conceituais do PEBM, a seguir são apresentados os cinco 

princípios que orientam os processos de desenvolvimento 

curricular em nossas escolas. Trata-se de princípios sufi-

cientemente amplos, capazes de preservar o pluralismo 

pedagógico e garantir a interlocução com as culturas lo-

cais e as demandas juvenis. Mais do que isso, permitem 

que nossas escolas possam conceber dispositivos de ino-

vação curricular à luz de nossa Missão Institucional. 

3.1 Formação integral sintonizada com as demandas do 

século XXI

Importa que nossos currículos destinados à escolariza-

ção juvenil consigam organizar as competências e habi-

lidades que sejam relevantes socialmente e que estejam 

sintonizadas com as demandas do século XXI. De acordo 

com a BNCC, poderíamos desenvolver algumas compe-

tências gerais sintonizadas com as demandas deste novo 

3 Dimensão conceitual: 
novos arranjos curriculares 

para o Ensino Médio



22

tempo, tais como: conhecimento, curiosidade intelectual, 

repertório cultural, comunicação, cultura digital, projeto 

de vida e trabalho, argumentação, autocuidado, coope-

ração e cidadania.7 Destacamos ainda que, no âmbito de 

nossa atuação educacional, a noção de competência tem 

adquirido significação específica e ocupado espaço pri-

vilegiado na composição de nosso currículo. Nas Matri-

zes Curriculares do Brasil Marista, definimos competência 

como “conhecimentos e experiências mobilizadas na exe-

cução de atividades, na resolução de problemas” (2019, p. 

18).  Complementarmente, no mesmo documento, esbo-

çamos que as habilidades “servem como linguagem para a 

especificação das evidências sobre aprendizagem em que 

alunos e professores podem fazer inferências em relação 

a aprendizagens nos processos avaliativos” (2019, p. 20). 

Em consonância a isso, consideramos pertinente delinear 

uma formação escolar baseada nas áreas do conhecimen-

to, em diversas tradições e modos de pensamentos, que 

possa ser contextualizada com base nas demandas locais 

e regionais. Essa perspectiva favorece a uma ampliação de 

repertório cultural para nossos estudantes, vislumbrando 

os grandes debates nos campos da ciência, da tecnologia, 

do trabalho e da cultura contemporânea.

7  A versão mais descritiva das competências gerais da BNCC 
encontramos em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/
BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 8 dez. 2020.
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3.2 Inovação dos espaçotempos pedagógicos

De acordo com as DCNEM, em seu artigo 6o, podemos 

definir como arranjo curricular “uma seleção de compe-

tências que promovam o aprofundamento das aprendiza-

gens essenciais demandadas pela natureza do respecti-

vo itinerário formativo”. Itinerário formativo, por sua vez, 

pode ser conceituado preliminarmente – visto que amplia-

remos esse conceito na próxima seção deste documen-

to – como um dispositivo curricular flexível alicerçado na 

escolha de áreas do conhecimento para serem aprofun-

dadas pelos estudantes. Ao selecionarmos um conjunto 

de competências e habilidades que fomentem o desen-

volvimento de aprendizagens significativas, consideramos 

como prioridade a promoção de itinerários formativos e 

de outros arranjos curriculares que potencializem uma 

organização inovadora dos espaçotempos pedagógicos. 

Nossos itinerários formativos articulam-se, então, com 

base nas áreas do conhecimento e são estruturados por 

variados dispositivos de organização do trabalho escolar, 

sejam eles: módulos, oficinas, clubes, redes colaborativas, 

comunidades de aprendizagem, projetos, iniciação cientí-

fica e tecnológica, intervenção social, entre outros. Ainda, 

de acordo com as referidas perspectivas, consideramos a 

organização de uma formação geral básica que não ultra-

passe 1.800 horas ao longo dos três anos do Ensino Médio, 

destinando o restante da carga horária, 2.400 horas, para 
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a ampliação do repertório formativo dos estudantes, con-

forme especificaremos na próxima seção deste texto.

3.3 Protagonismo juvenil e projeto de vida

Ao entendermos os itinerários formativos como um dis-

positivo curricular flexível capaz de introduzir ideias e 

produzir ampliação, contextualização e aprofundamentos 

conceituais em uma ou mais áreas do conhecimento es-

colhidas pelo estudante, apontamos que nosso desenho 

curricular favorecerá o desenvolvimento do protagonismo 

juvenil e a construção de projetos de vida8 por meio de 

práticas pedagógicas diversificadas e integradoras. Nesse 

âmbito, é desejável que as propostas a serem desenvolvi-

das em nossas escolas engendrem mecanismos que es-

timulem a participação permanente dos jovens, tanto na 

concepção e no planejamento quanto no desenvolvimen-

to e na avaliação de propostas inovadoras. É importante 

fortalecer a construção de projetos de vida com foco no 

desenvolvimento integral da pessoa, coadunados à defesa 

da vida e comprometidos com a justiça socioambiental.

A seguir, apresentaremos as nossas concepções sobre a 

construção de projetos de vida.

8  No documento “Ensino Médio Marista – problematizações e 
perspectivas em tempos de mudança”, publicado no ano de 2015, no 
que tange ao desenvolvimento de projetos de vida, definimos que “é 
fundamental que a escola seja agente orientador, desenvolvendo ações 
específicas na direção do autoconhecimento e do conhecimento das 
possibilidades em diferentes áreas de atuação profissional” (p. 19).
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3.3.1 Construção de projetos de vida: concepções

O ser humano está em constante construção, está à pro-

cura pelo sentido de sua vida. É um ser concreto, situado, 

aberto e livre para fazer escolhas em sua vida. Por ser as-

sim, necessita de propósito, um centro vital que confere 

sentido à sua vida  pelo qual organizará seus pensamen-

tos, ações, escolhas. Trata-se de um centro vital que sus-

tenta valores pessoais e coletivos.

A pedagogia Marista baseia-se no princípio da integrali-

dade (corpo, coração, mente, espírito) e acredita no pro-

cesso de individuação da pessoa, assume o ser humano 

em sua totalidade, com suas pulsões, imagens, arquéti-

pos; que se desenvolve integralmente e que o seu projeto 

de vida não ocorre na fragmentação. Essa concepção de 

desenvolvimento integral da pessoa pressupõe o cuida-

do com um projeto de vida. Construir um projeto de vida, 

por sua vez, consiste em “sonhar, planejar e viver em um 

movimento dinâmico de construção e reconstrução de si 

mesmo, de estabelecimento de metas e de revisão cons-

tante de objetivos, fundamentando-os em valores éticos 

e cristãos, que são a força motriz da vida e dão sentido a 

ela” (UMBRASIL, 2010, p. 69).

Ter projeto de vida implica construir-se e, se necessário, 

reconstruir-se como pessoa e viver com sentido. A ideia de 

(re)construção de si mesmo é fundamental na contempo-
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raneidade. Mais que em qualquer outro momento da histó-

ria, é possível ao ser humano fazer escolhas e modificá-las. 

O projeto de vida pressupõe o desejo de fazer diferença 

no mundo, realizar algo de sua autoria que possa contri-

buir para a sociedade. Para tal, requer visão integral do 

sujeito na qual viva/sobreviva/experimente (corpo), ame/

relaciona-se/solidariza-se (coração), aprenda (mente) e 

tenha sentido/valor/legado (espírito), e que conheça “a si 

próprio, ao outro e aos contextos culturais, atuando de 

forma solidária no mundo e seja protagonista da própria 

vida, analisando situações, tomando decisões e assumin-

do riscos; redimensionando projeções, planos traçados, 

propósitos estabelecidos; revendo o mapa de navegação 

construído” (UMBRASIL, 2010, p. 69).

Portanto, a elaboração do projeto de vida implica a aten-

ção às dimensões constitutivas do ser humano. Essas di-

mensões serão trabalhadas tomando-se por base, mas 

não exclusivamente, as competências conforme previsto 

no Projeto Educativo do Brasil Marista.

Competências são entendidas como processo em cons-

trução contínua e caracterizadas como potencial dinâmi-

co e subjetivo. São a soma de conhecimentos (relaciona-

das a habilidades conceituais e axiológicas) e experiências 

(relacionadas a habilidades operacionais e atitudinais) ne-

cessárias para uma práxis específica. São conhecimentos 

e experiências mobilizadas na execução de atividades. 
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Nessa perspectiva, as Matrizes Curriculares de Educação 

Básica do Brasil Marista (2019) definem as competências: 

acadêmicas, ético-estéticas, tecnológicas e políticas, com-

preendidas na sua dimensão dinâmica e complementar.

Competência acadêmica no âmbito do Projeto de Vida – 

Implica a transposição didática e a conversão de saberes 

científicos e cotidianos em saberes para a vida que pro-

movem qualidade nos projetos acadêmicos ao mobilizar e 

inserir os sujeitos em processos de aprendizagem signifi-

cativa, facilitando a identificação de questões e de proble-

mas essenciais e o empenho na busca das respostas. Essa 

competência encontra concretude na compreensão das 

variadas representações presentes nas ações humanas, nas 

sociedades e nas relações socioculturais que se manifes-

tam nos conceitos de representações e linguagens no es-

paçotempo, contextos e relações socioculturais e estudo 

das ações humanas; na realização da experiência do pensar 

criticamente, incorporando-o à vida cotidiana; no desenvol-

vimento da capacidade discursiva, analítica, investigativa, 

crítica, reflexiva e sintética, visando à ressignificação dos 

conhecimentos e das práticas (UMBRASIL, 2010).

Competência ético-estética no âmbito do Projeto de 

Vida – Promove a sensibilidade, a criatividade e a alterida-

de ao inserir os sujeitos nos processos de aprendizagens 

e práticas socioculturais. Enquanto a ética refere-se à in-

teração humana entre si e com o mundo, a estética rela-
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ciona-se às experiências humanas e aos significados da 

existência – artístico, sublime, existencial, religioso e trans-

cendente. Implica habilidades como: compreender autô-

noma e criticamente a história e a atualidade; desenvolver 

atitude questionadora e investigativa sobre os valores e 

os direitos humanos, fomentando sua internalização; re-

fletir sobre os princípios éticos do próprio agir e da ação 

humana em geral, nos diferentes contextos; desenvolver 

atitude dialógica e respeitosa com o diferente e com as di-

ferenças; desenvolver compreensão, apreciação e respeito 

em relação às expressões culturais (religiosas, artísticas, 

existenciais) e problematização do lugar da experiência 

ético-estética na vida humana (UMBRASIL, 2010).

Competência tecnológica no âmbito do Projeto de Vida–  

Refere-se ao conhecimento e à utilização das tecnologias 

no planejamento, gestão e avaliação das atividades da vida 

como um todo. Implica a utilização das diversas formas de 

compreensão, intervenção e tradução da realidade e das 

ações humanas dentro das várias realidades de modo que 

as inúmeras tecnologias, das mais simples, como a lingua-

gem oral, escrita, do corpo, entre outras, às mais sofistica-

das, como as virtuais e intangíveis, sejam utilizadas como 

mecanismos de apropriação do mundo e entendimento 

das ações humanas e das sociedades (UMBRASIL, 2010).
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Competência política no âmbito do Projeto de Vida – 

É a capacidade de se apropriar, construir e mobilizar sa-

beres, conhecimentos, atitudes e valores de convivência, 

participação e negociação com diferentes sujeitos e em 

contextos diversos. Essa competência sustenta o vínculo 

entre os membros da comunidade no exercício da cida-

dania, reforça a consciência da interdependência entre as 

competências individuais e coletivas implicadas na cons-

trução de saberes, decisões e práticas que orientam a 

vida em sociedade. Estão imbricados nessa competência 

os processos de compreender e mobilizar conhecimen-

tos, valores, interesses e habilidades para intervir efetiva e 

criticamente na realidade, de forma macro (cidade, Esta-

do, mundo) ou micro (família, sala de aula, escola, bairro), 

sendo agente de transformação e modificação dessa re-

alidade, tendo em vista a melhoria da vida em sociedade, 

construindo sua identidade de sujeito atuante e autônomo 

dentro de espaçotempos concretos (UMBRASIL, 2010).

Nessa perspectiva, as Matrizes Curriculares de Educação 

Básica do Brasil Marista (2019) definem as competências: 

acadêmicas, ético-estéticas, tecnológicas e políticas, com-

preendidas na sua dimensão dinâmica e complementar.

O ser humano constitui-se permanentemente por pro-

cessos que o envolvem e o modificam, ainda que com 

características e intensidades diferentes, segundo os dis-
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tintos momentos da existência. Não há, pois, ser humano 

pronto, acabado. A existência humana se dá em constante 

processo de desenvolvimento. Cabe, no entanto, distin-

guir: por um lado, tal consideração não nega o esforço do 

ser humano para estabelecer para si um projeto de vida, 

integrador e duradouro, capaz de fazer convergir os esfor-

ços pessoais e coletivos; por outro, esse projeto, mesmo 

quando pensado para ser “por toda a vida”, não invalida o 

constante e necessário repensar e refazer.

Cada sujeito deve fazer escolhas condizentes com suas 

aspirações, sonhos, anseios e necessidades, tendo presente 

as situações impostas pelo meio em que vive. Ou seja, há re-

alidades objetivas e subjetivas (presente e futuro, condições 

sociais etc.) que delimitam ou impulsionam o horizonte de 

realização de um projeto de vida. Desse modo, é preciso 

discernimento e reflexão para elaborar um projeto de vida. 

Para que isso aconteça no âmbito escolar, é preciso pos-

sibilitar aos sujeitos a escolha de itinerários formativos 

que propiciem direcionar esforços para a realização de 

seu projeto de vida. Serão oferecidos seminários, oficinas 

e encontros com  materiais selecionados pelas províncias/

unidades que facilitarão o acompanhamento da elabora-

ção e vivência do projeto de vida pessoal dos estudantes 

do Ensino Médio. De tal modo que professores e pastora-

listas estejam com os estudantes nesse processo. O proje-
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to de vida, sob essa perspectiva, pressupõe um percurso 

de autoconhecimento e avaliação das possibilidades pro-

fissionais para o futuro dos jovens Maristas. 

É importante lembrar que a escolha também faz parte da 

aprendizagem: aprende-se a escolher e se responsabilizar 

por essas escolhas. Nesse sentido, é fundamental promo-

ver o protagonismo do sujeito na condução das escolhas, 

no sentido de ampliar suas percepções sobre si e sobre 

o mundo. Dessa forma, como nos afirma a competência 

6 da BNCC, possibilitamos “fazer escolhas alinhadas ao 

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liber-

dade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade”.

É missão constitutiva da comunidade escolar Marista 

acompanhar o processo de elaboração de projeto de vida 

dos estudantes. Caminhar lado a lado com os estudantes, 

protagonistas da própria história, ajudando-os a argumen-

tar, negociar e defender suas ideias para que não seja apenas 

mais uma escolha, mas que seja tomada com vista ao cuida-

do de si, do outro e do meio ambiente (Cf. BNCC, Comp. 7).

A juventude é construção histórico-sócio-cultural e, con-

comitantemente, uma etapa da vida com a qual precisa-

mos aprender a dialogar, engendrando e potencializando 

novas formas de protagonismo, isto é, formas de desen-

volver a autonomia e a capacidade de mobilizar posicio-
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namentos. Compreender os jovens como sujeitos de direi-

tos supõe, de um lado, o nosso compromisso social com 

a condição juvenil e, por outro, nosso desafio pedagógico 

com o acompanhamento da construção de seus projetos 

de vida.9 Será prioridade a oferta de unidade curricular 

destinada na construção de projetos de vida, estabelecen-

do diálogos com as questões ligadas aos mundos do tra-

balho, da cultura, da ciência e da tecnologia.

Além da realização de seminários destinados à constru-

ção de projetos de vida de modo a garantir com que o pro-

tagonismo juvenil se materialize no âmbito da implemen-

tação de nossas políticas curriculares, precisamos apostar 

em procedimentos pedagógico-pastorais. É preciso con-

ceber dispositivos de transição entre as etapas da educa-

ção básica que permitam acompanhar mais sistematica-

mente o processo de aprendizagem dos estudantes. Da 

mesma forma, é importante apostar na composição prá-

tica significativa na dimensão educativa-evangelizadora 

que oportunize aos jovens repensar as relações escolares, 

inclusive, por meio de acompanhamento de seus proces-

sos de construção de projetos de vida.

Por fim, é fundamental a valorização de experiências 

pastorais acumuladas ao longo do desenvolvimento de 

tantos projetos pedagógicos-pastorais (PJM, Voluntaria-

9  DAYREEL, J. Juventude e Ensino Médio. Belo Horizonte: Edito-
ra UFMG, 2014.
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do, Grupos vocacionais, Comissões de juventudes, Grê-

mios estudantis entre outros) que visam à ambiência cur-

ricular plural e democrática e oportunizam experiências 

dialéticas de vivência e reflexão.

3.4 Flexibilidade como um princípio curricular

Ao intensificar o diálogo com as juventudes contempo-

râneas, consideramos relevante a ênfase na flexibilidade 

como um princípio curricular de maneira que sejam valo-

rizadas as múltiplas linguagens, mídias e tecnologias. Essa 

preocupação já se materializava em nosso PEBM quando 

definíamos que, 

[...] linguagens e tecnologias são produções históricas, 
culturais e políticas intrinsecamente indissociáveis. A 
linguagem é uma tecnologia e a tecnologia é também uma 
linguagem. Produzem e articulam significados e geram 
novas formas de conhecer, além de novas formas de inter-
relacionamento dos sujeitos no mundo e com o mundo 
(2010, p. 60). 

Tal opção manifesta-se na possibilidade de conceber o 

ambiente escolar como um espaço conectado às emer-

gentes inovações tecnológicas, ocasionando a promoção 

de novas formas de investigação e de acesso a conheci-

mentos pertinentes.

Importa ainda salientar que, por meio dessas linguagens, 

garantiremos acesso a variados âmbitos de referência dos 
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conhecimentos, ao mesmo tempo em que atribuiremos vi-

sibilidade a outras formas de qualidade do trabalho esco-

lar. Com esse princípio, buscaremos também uma sintonia 

com as DCNEM – em seu artigo 17 – quando apresentam 

a possibilidade de oferta de atividades remotas/não pre-

senciais. A referida oferta define o limite de 20% de ativi-

dades a distância/remota/on-line para o Ensino Médio de 

matrícula diurna e até 30% para o de matrícula noturna.10  

Importa reiterar ainda que essa carga horária pode inci-

dir tanto na formação geral básica quanto nos itinerários 

formativos e deverá ser conduzida, ainda de acordo as 

DCNEM, por meio de suporte tecnológico e pedagógico 

adequados, incluindo acompanhamento de docentes das 

unidades escolares.

3.5 Processo formativo e reconhecimento das singularidades

O desafio posto, em nossa percepção, encontra-se na 

construção de um processo formativo ancorado no reco-

nhecimento das diferenças e das singularidades à luz da 

pedagogia Marista e de sua identidade institucional, fun-

10  Para a modalidade de ensino noturno, conforme as Diretrizes 
da Base Nacional Comum Curricular, poderá ser ofertada, na modali-
dade on-line, até 30% da carga horária total, ficando a critério de cada 
Província/escola a decisão desse percentual. Com isso, é importante 
considerar que nem todos os estudantes terão acesso às ferramentas 
que concretizem as aprendizagens on-line. Nesse sentido, a escola, de 
acordo com sua realidade local, precisa ser acolhedora e oferecer pos-
sibilidades que contemplem as necessidades dos estudantes.
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dados nos valores cristãos. Ao priorizarmos a composi-

ção de variados arranjos curriculares, que potencializem 

as competências e habilidades relevantes e o protagonis-

mo dos estudantes, nossa intencionalidade encontra-se 

na ênfase em “aprendizagens cognitivas, culturais, éticas, 

políticas e solidárias” (2010, p. 92). Em outras palavras, an-

coramos esse princípio naquilo que temos nomeado como 

ethos Marista.

Tal ethos remete-se à nossa essência e pode ser traduzido na 
missão evangelizadora; “como resultado, promove a vida em 
todas as suas dimensões e ajuda a cada sujeito a ressignificar 
sua atuação no mundo, visando sinalizar esperança e 
transformação”. (2015, p. 10)

A dinâmica do ethos Marista se dá na ação educativo-evan-

gelizadora. Ethos significa o modo de cuidar da mãe nature-

za, diz respeito à maneira  como os seres humanos conce-

bem e interagem com o planeta, de forma a torná-lo habitat  

para a “comunidade da vida” (UMBRASIL, 2010, p. 47).

Assim, entendemos por ethos Marista o nosso jeito pró-

prio de interagir em relação à sociedade e à cultura. O 

nosso jeito próprio de atuar, fundamentalmente, compro-

metidos com processos de educação-evangelização.
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Figura 2 Princípios para o desenvolvimento curricular.

Educar é processo sociocultural e político por meio do 

qual se articulam macro e micropolíticas em que se pro-

duzem conhecimentos e relações, inclusive, de poder. Tal 

processo é desencadeado pela consciência da incomple-

tude e potencialidade do ser humano e de suas exigências 

constitutivas que tornam a educação irredutível a qual-

quer concepção cientificista ou mercadológica. Assim, 

educar é, segundo nosso jeito de agir, processo essencial, 

corresponsável por constituir, interativa e culturalmente, 

as condições da criação e da circulação de saberes, valo-

res, motivações e sensibilidades (UMBRASIL, 2010, p. 51).
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Em profunda confluência com essa perspectiva acerca 

da educação, a evangelização é entendida como testemu-

nho, diálogo, serviço e  anúncio da boa notícia, ou seja, uma 

proposta de esperança de construção de uma sociedade 

e cultura mais justa e fraterna, o que implica processo de 

transformação interior, saída do ego e abertura ao eco (casa 

comum, da mesma raiz grega de ethos). Não há, portanto, 

sociedade justa e fraterna sem pessoas justas e fraternas. A 

finalidade da evangelização é tornar a pessoa e o projeto de 

Jesus conhecidos, é dizer os Evangelhos. O conteúdo cen-

tral da evangelização é o Reino de Deus revelado em Jesus 

de Nazaré. No carisma Marista, é tornar Jesus Cristo conhe-

cido e amado. Na educação, significa educar para a interio-

ridade, para a abertura ao transcendente, para a justiça.

O ethos Marista assume, portanto, a concepção cristã 

e sistêmica da pessoa humana na configuração de uma 

educação integral, orientada para a solidariedade, justiça, 

cuidado com a casa comum, reconhecimento e respeito 

ao próximo, formando jovens protagonistas, verdadeiros, 

agentes de transformação sociocultural e construção de 

uma nova humanidade (UMBRASIL, 2010, p. 52). Até este 

momento, além de nossas intencionalidades institucionais, 

apresentamos os traços conceituais da proposta e os prin-

cípios para o desenvolvimento curricular. A seguir, avan-

çaremos para a dimensão operacional sedimentando uma 

proposta de caminho para a sua implementação.
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Tal como abordamos ao longo deste texto, compreende-

mos que o desenvolvimento curricular deve ser conduzido 

com base nos propósitos e nas perspectivas que inspiram 

nosso jeito de educar-evangelizar. Assim, ao enfatizarmos 

as dimensões da educação integral, do protagonismo ju-

venil e da construção de projetos de vida, reconhecemos 

a pertinência e a atualidade de não esgotarmos nossas 

possibilidades formativas em componentes curriculares11 

estanques, nem mesmo apostamos em um modelo de 

ensino baseado na transmissão de conhecimentos e in-

formações muitas vezes descontextualizadas. Isto é, edu-

car-evangelizar os jovens para o século XXI exige novos 

posicionamentos, os quais desdobraremos, a seguir, de 

modo a melhor direcionar os planejamentos curriculares 

das escolas de nossas províncias. Importa enaltecer, en-

tão, que organizaremos tais direcionamentos por tópicos, 

conforme será apresentado.

11  Conforme as Matrizes Curriculares do Brasil Marista (2019) e 
a Base Nacional Comum Curricular, adotamos a expressão componen-
tes curriculares em substituição ao termo disciplina. A opção por se 
trabalhar com o “componente curricular” vincula-se à necessidade de 
promover integração curricular, seja pela contextualização, seja pela in-
terdisciplinaridade.

4 Dimensão 
operacional: caminho 
para a implementação
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4.1 Organização dos espaçotempos curriculares

Desde a publicação do PEBM, reconhecemos que a di-

mensão espaçotempo precisa ser considerada de forma 

integrada, sobretudo no que tange à proposição de novos 

paradigmas curriculares. De acordo com esse documento,

a escola é compreendida 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 – da educação 
marista (2010, p. 53).

Dessa forma, nesta seção, discorreremos sobre os de-

lineamentos planejados para a relação espaçotempo em 

nossa proposta12 de Ensino Médio.

No que concerne à carga horária do Ensino Médio, aten-

dendo aos direcionamentos da legislação vigente, nossas 

escolas migrarão para um regime anual de 1.400 horas,13 

totalizando 4.200 horas em todo o segmento de ensino. A 

ampliação na carga horária traz consigo uma dupla preo-

12  Cabe salientar que, para garantir a operacionalização da ar-
quitetura curricular do Novo Ensino Médio em arranjos que articulem 
a Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos, é fundamental 
garantir a realização de reuniões pedagógicas semanais, entre os pro-
fessores das áreas para o planejamento curricular.
13  O cronograma de migração para o regime de 1.400 horas 
anuais será definido por Província, de acordo com as condições das 
unidades escolares. As DCNEM, em seu artigo 17, encaminham que tal 
ampliação deverá ocorrer de forma que os sistemas de ensino atinjam 
pelo menos 3.000 horas anuais até o ano 2.022 e aumento progressivo 
para 4.200 horas nos anos subsequentes.
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cupação: ampliar o diálogo com as juventudes contempo-

râneas acerca das noções de ciência, tecnologia, trabalho 

e cultura e, ao mesmo tempo, privilegiar um desempenho 

acadêmico qualificado que lhes favoreçam a realização 

profissional e a intervenção social. 

Com relação às formas de oferta definidas nos documen-

tos normativos, a referida legislação apresenta “a possibi-

lidade de variados formatos, tais como séries anuais, pe-

ríodos trimestrais, semestrais, ciclos e módulos” (DCNEM, 

2018). Alguns dos blocos constituintes do currículo, que 

serão apresentados posteriormente, poderão ser ofertados 

para grupos não seriados. Respeita-se também a possibi-

lidade de oferta de carga horária a distância,14 de acordo 

com as DCNEM, em unidades curriculares complementares.

Considerando o desenho de aprendizagem, ao entender-

mos que o currículo poderá ser organizado por meio de 

variadas unidades curriculares – tais como módulos, ativi-

dades, práticas e projetos – torna-se conveniente planejar 

novos espaços de aprendizagem em nossas instituições por 

meio do reconhecimento de que as iniciativas e projetos da 

evangelização, da solidariedade, do esporte, da cultura e da 

pesquisa  são oportunas para complementar as unidades 

14  Ainda conforme as DCNEM, indica-se a possibilidade da oferta 
de atividades não presenciais (remotas), atendendo o limite legal de 
até 20% para o Ensino Médio regular diurno e até 30% no noturno, ao 
que se refere ao Itinerário Formativo.
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curriculares.15 Isso implica, por um lado, a qualificação de 

nossas salas de aula tornando-as mais abertas ao diálogo e 

ao compartilhamento de ideias e, por outro lado, a criação 

de estúdios de aprendizagem sob a forma de laboratórios 

e salas temáticas, que favoreçam práticas de pesquisa e de 

intervenção social. Nesse âmbito, vale enaltecer a possibili-

dade de que o próprio mobiliário escolar, quando possível, 

seja reconfigurado, favorecendo o engendramento de um 

ambiente que favoreça o tempo de estudo, a experimenta-

ção e o protagonismo dos estudantes.

Recomenda-se, em particular, que os próprios jovens 

sejam convidados a planejar essa dimensão espaçotem-

po, apostando que suas escolhas e expectativas poderão 

contribuir para um design mais acolhedor, mais interativo 

e mais favorável para as aprendizagens requeridas para o 

século XXI. Ainda neste tópico, por fim, precisamos des-

tacar que esse ambiente deverá levar em conta as varia-

das condições e estilos de aprendizagem16 das juventudes 

15  Conforme as DCNEM, artigo 6º, as unidades curriculares con-
figuram-se como “elementos com carga horária pré-definida, formadas 
pelo conjunto de estratégias, cujo objetivo é desenvolver competências 
específicas, podendo ser organizadas em áreas de conhecimento, dis-
ciplinas, módulos, projetos, entre outras formas de oferta”.
16  Os modos pelos quais construímos nossas aprendizagens são 
delineados pelas condições psicológicas, sociais, culturais e genéticas 
que experimentamos. Todavia, por meio de nossas especificidades, ao 
longo de nossas vidas, vamos construindo estilos próprios para a aqui-
sição de nossas aprendizagens. 
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contemporâneas, especialmente, no que se refere ao uso 

das tecnologias digitais e à adequação às especificidades 

das realidades regionais.

4.2 Arquitetura curricular 

De acordo com as DCNEM, nossos currículos para o En-

sino Médio visarão ao atendimento dos direitos de apren-

dizagem instituídos pela BNCC. Dessa forma, os princípios 

da contextualização, da diversificação e da interdisciplina-

ridade serão colocados em ação no processo de desen-

volvimento curricular. Ainda de acordo com as referidas 

diretrizes, nossos currículos atenderão a duas dimensões, 

distintas e complementares, quais sejam: a formação ge-

ral básica (FGB) e os itinerários formativos (IF). 

 

Figura 3 Dimensões constituintes do currículo no Novo Ensino Médio.

FORMAÇÃO
GERAL BÁSICA

FGB

ITINERÁRIOS
FORMATIVOS

CURRÍCULO DO
ENSINO MÉDIO DO
BRASIL MARISTA

IF
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A FGB é estruturada pelas quatro áreas do conhecimen-

to, com as suas competências e habilidades previstas na 

BNCC; compreende as aprendizagens essenciais – en-

volvendo as competências acadêmicas, tecnológicas, éti-

co-estética e política – e não deverá ultrapassar a carga 

horária total de 1.800 horas ao final dos três anos letivos. 

Importante assinalar que a FGB assegura um processo 

de formação integral, bem como da aquisição de saberes 

compartilhados pelos diferentes perfis de estudantes. Em 

termos curriculares, deverá estar articulada aos temas de-

senvolvidos nos itinerários formativos.

 

Figura 4 Síntese da Formação Geral Básica (FGB).

FORMAÇÃO
GERAL BÁSICA

FGB

Será composta por 600 horas anuais

Ofertada por componentes curriculares

Estruturada em áreas do conhecimento

Compreende as aprendizagens essenciais
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A carga horária da FGB deve ser distribuída de forma 

igualitária nos três anos do Ensino Médio, garantindo o de-

senvolvimento das competências gerais e específicas da 

BNCC. Vale destacar ainda que somente os componentes 

curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, de acor-

do com as DCNEM, são obrigatórios em todos os anos 

que compõem essa etapa da educação básica. Os demais 

componentes curriculares deverão ser desenvolvidos na 

Formação Geral Básica (FGB), não havendo a necessidade 

de contemplá-los de forma equânime em todos os anos 

do Ensino Médio. No entanto, o estudo dessa distribuição 

será feito por especialistas do Brasil Marista no processo 

de atualização das Matrizes Curriculares do Brasil Marista.  

Vale salientar que as referidas áreas serão desenvolvidas 

por meio dos seus respectivos componentes curriculares 

que, segundo nossas Matrizes,

[...] nos componentes curriculares, torna-se possível o 
aprofundamento conceitual, operando com os objetos, 
linguagens, tecnologias, metodologias específicas de cada 
componente curricular. Entretanto, é imperativo pensarmos 
sempre o componente curricular em relação a outros e com 
outros em constante diálogo” (2019, p. 21). 

Isto é, por meio dos componentes curriculares, com seus 

respectivos objetos de estudo, desdobrados nas compe-

tências e habilidades, podemos trabalhar a identidade con-

ceitual das áreas do conhecimento e colocá-las em interlo-

cução com diferentes saberes e pontos de vista variados. 
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  17Figura 5 Exemplo de organização da FGB.

17 As habilidades dos componentes de Língua Portuguesa e Mate-
mática serão desenvolvidas em períodos específicos e obrigatórios, nos 
três anos do Ensino Médio, conforme previsto na legislação vigente.

A área de Ciências da Natureza é composta pelos componentes curri-
culares de CN (Biologia, Física e Química). A organização curricular dos 
componentes para o desenvolvimento de competências e  habilidades 
será descrita na Matriz Marista de Ensino Médio.
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Os itinerários formativos, ainda conforme a referida diretriz 

curricular, estarão também ancorados nas quatro áreas do 

conhecimento em seus diferentes saberes e competências 

acadêmicas, tecnológicas, ético-estéticas e políticas, confor-

me previsto no Projeto Educativo do Brasil Marista (2010). A 

articulação curricular entre as áreas do conhecimento é uma 

dimensão fundamental para as propostas dos IF.

Tais itinerários, em nossa perspectiva, constituem-se 

como um arranjo curricular capaz de potencializar um am-

biente de aprendizagem em que as juventudes contem-

porâneas desenvolvam a curiosidade, a criatividade e o 

espírito crítico. Configuram-se como um dispositivo mais 

flexível, com possibilidades de estratégias diversificadas, 

se comparados ao FGB; porém, sua intencionalidade pe-

dagógica e abordagem sobre objetos de estudo não são 

A área de Linguagens é composta pelos componentes curriculares de 
Linguagens (Arte, Educação Física, Língua Portuguesa, Língua Inglesa). 
A organização curricular dos componentes curriculares para o desenvol-
vimento de competências e  habilidades será descrita na Matriz Marista 
de Ensino Médio. Os componentes de Produção Textual, Literatura e de-
mais Línguas Estrangeiras poderão compor o currículo como Unidades 
Curriculares Interdisciplinares ou Comum do Itinerário Formativo.

A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas é composta pelos com-
ponentes curriculares de CH (Filosofia, Geografia, História e Sociologia). 
A organização curricular dos componentes para o desenvolvimento de 
competências e  habilidades será descrita na Matriz Marista de Ensino 
Médio.  O objeto de estudo do componente curricular de Ensino Religio-
so será ofertado na unidade curricular obrigatória do Itinerário Combi-
nado de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens ou da área 
de conhecimento de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
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menos profundas. As propostas presentes nos IF ocupam 

um espaço que se propõe a responder às demandas sub-

jetivas dos estudantes, fomentando o protagonismo juve-

nil e a construção de projetos de vida. 

 

Figura 6 Síntese dos itinerários formativos

ITINERÁRIOS
FORMATIVOS

IF

Busca potencializar um ambiente de aprendizagem com foco
na curiosidade, na criatividade e no espírito crítico, visando

ampliar, contextualizar e aprofundar conhecimentos.

Serão constituídos por uma parte
comum e outra optativa.

Composto por unidades curriculares interdisciplinares
e temáticas derivadas das áreas do conhecimento.

Em termos metodológicos, priorizarão diversificadas
formas de iniciativas com foco na iniciação

científica e na intervenção social.



48

Os IF poderão ser estruturados com base na combina-

ção entre as áreas do conhecimento ou por área de co-

nhecimento, desde que dialoguem com as culturas locais, 

com os sistemas regionais e seu planejamento orçamen-

tário18 e que sejam ofertados, no mínimo, dois itinerários 

formativos distintos.

Cumpre salientar ainda que essas partes estão organi-

zadas em torno da noção de área de conhecimento. Lem-

bra-nos as DCNEM, em seu artigo 11, que “a organização 

por áreas do conhecimento implica o fortalecimento das 

relações entre os saberes e a sua contextualização para 

apreensão e intervenção na realidade, requerendo plane-

jamento e execução conjugados e cooperativos dos seus 

professores”. Em um exercício comparativo, consideramos 

em nossas matrizes curriculares que:

[...] as áreas articulam os componentes curriculares, 
estabelecendo conexões no interior de cada uma delas. 
Entretanto, a perspectiva interdisciplinar promove ainda 
conexões entre as áreas. São produzidas, portanto, 
articulações intra e inter áreas de conhecimento” (2019, p. 23).

Em nossa proposta, a organização dos itinerários será 

construída em torno de duas partes, que veremos a seguir. 

18  O estabelecimento de ensino deverá realizar uma análise de 
viabilidade econômica, tomando -se por base a quantidade de estu-
dantes e perfil dos docentes, bem como estudo do contexto da região 
para a oferta da formação interdisciplinar optativa dos itinerários for-
mativos.
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4.3 Formação interdisciplinar comum

Com foco na formação integral, a dimensão da forma-

ção interdisciplinar comum incluirá uma abordagem de 

aprofundamento das quatro áreas do conhecimento, em 

perspectiva interdisciplinar. Em termos curriculares, sua 

preocupação encontra-se na ampliação, na utilização e no 

aprofundamento conceitual nas áreas do conhecimento, 

visando garantir a formação integral de nossos estudan-

tes, por meio da ampliação do seu repertório conceitual. 

Sua organização, por área do conhecimento, será desen-

volvida por unidades curriculares interdisciplinares de 

forma articulada e criativa.19

De acordo com as DCNEM, em seu artigo 6o, as unidades 

curriculares configuram-se como “elementos com carga 

horária pré-definida, formadas pelo conjunto de estraté-

gias, cujo objetivo é desenvolver competências específicas, 

podendo ser organizadas em áreas de conhecimento, dis-

ciplinas, módulos, projetos, entre outras formas de oferta”.

Em termos operacionais, recomendamos que no âmbi-

19  Na atualização das Matrizes Curriculares de Educação Bási-
ca do Brasil Marista, serão descritas as competências e as habilida-
des para cada unidade curricular temática. Não necessariamente serão 
designadas as temáticas a serem trabalhadas, mas as competências e 
habilidades a serem trabalhadas pedagogicamente. As possibilidades 
de temáticas para serem desdobradas no SME poderão ser indicadas 
pelos especialistas que participaram da revisão das Matrizes do Ensino 
Médio.



50

to da parte da formação interdisciplinar comum devam 

ser ofertadas quatro unidades curriculares interdisciplina-

res, conforme espaçotempo de cada colégio (bimestre, 

trimestre ou semestre), uma por área de conhecimento. 

Cada unidade será conduzida por meio de um problema 

e/ou temática interdisciplinar que contribuirá para o de-

sejado processo de integração curricular. Para tanto, tere-

mos aulas específicas dos componentes curriculares que 

integram a área de conhecimento desenvolvida com o  

objetivo de dar condições conceituais para as resoluções 

dos problemas e/ou temática interdisciplinar.20

4.4 Formação interdisciplinar optativa

Com uma ênfase na construção do protagonismo dos 

estudantes, a parte de formação interdisciplinar optativa 

abarcará a contextualização e os aprofundamentos dos 

percursos formativos escolhidos pelos estudantes e será 

composta por atividades seriadas ou não, podendo ser 

ofertada em diferentes espaçotempos conforme escolha 

de cada colégio, bimestral, trimestral, semestral ou anual, 

por meio de unidades curriculares temáticas, a serem de-

senvolvidas por meio das quatro áreas de conhecimento 

20  A ênfase à interdisciplinaridade não pode fragilizar o desen-
volvimento dos conceitos específicos e fundantes dos diferentes com-
ponentes curriculares. O que ela propõe é o diálogo e o respeito às 
diferentes dimensões dos objetos estudados. Não podemos correr o 
risco de esvaziar conceitualmente o Ensino Médio, com a pretensão da 
abordagem por área do conhecimento e do processo interdisciplinar.    
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ou pela combinação das áreas de conhecimento, com car-

ga horária progressiva nos três anos do Ensino Médio, vi-

sando ao aprofundamento e à prática do itinerário forma-

tivo escolhido pelo estudante. Sugere-se que se tenham 

duas unidades curriculares temáticas nessa dimensão.

 

Figura 7 Síntese da proposta dos itinerários formativos.
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Desde uma perspectiva metodológica, conforme a Por-

taria no 1.432, de 28 de dezembro de 2018, no artigo 12 das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, os 

Itinerários formativos serão articulados por meio de eixos 

estruturantes,21 quais sejam:

a) Investigação científica: supõe o aprofundamento de 

conceitos fundantes das ciências para a interpreta-

ção de ideias, fenômenos e processos para serem 

utilizados em procedimentos de investigação volta-

dos ao enfrentamento de situações cotidianas e de-

mandas locais e coletivas, e a proposição de inter-

venções que considerem o desenvolvimento local e a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade.

b) Processos criativos: considera o uso e o aprofunda-

mento do conhecimento científico, a construção e 

criação de experimentos, modelos, protótipos para 

a criação de processos ou produtos que atendam a 

demandas pela resolução de problemas identifica-

dos na sociedade.

c) Mediação e intervenção sociocultural: supõe a mo-

bilização de conhecimentos de uma ou mais áreas 

para mediar conflitos, promover entendimento e im-

21  Neste tópico estamos fazendo referência aos eixos estruturan-
tes previstos pelas DCNEM (2018). Tais eixos cumprem uma função de 
natureza didática, na medida em que servem como balizadores metodo-
lógicos do trabalho pedagógico que será desenvolvido nos itinerários.
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plementar soluções para questões e problemas iden-

tificados na comunidade.

d) Empreendedorismo: pressupõe a mobilização de conhe-

cimentos de diferentes áreas para a formação de orga-

nizações com variadas missões voltadas ao desenvolvi-

mento de produtos ou prestação de serviços inovadores 

com o uso de tecnologias (DCNEM, 2018, artigo 12).

Tais eixos estruturantes, em consonância com os eixos 

que estruturam as áreas no contexto das MCBM, per-

meiam a própria definição dos arranjos curriculares pro-

postos, servem de operadores para a integração curricu-

lar e favorecem a definição das unidades curriculares que 

comporão os itinerários. Mais que isso, eles, em suas varia-

das combinações, contribuirão para a definição do poten-

cial de inovação emergente de nossas propostas e para o 

delineamento do perfil formativo que se espera construir. 

Nessa direção, então, cabe ressaltar que os eixos presen-

tes em nossas atuais matrizes cumprem uma dimensão 

mais conceitual – no delineamento das competências e 

habilidades a serem trabalhadas pelas áreas –; enquanto 

que os eixos estruturantes das DCNEM explicitam possi-

bilidades de diversificação pedagógica para os itinerários 

– atendendo a uma dimensão metodológica.
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Figura 8 Relação entre as competências e os eixos estruturantes.

As DCNEM e a LDB permitem que os sistemas e as redes 

de ensino ofertem os Itinerários Formativos de diferentes 
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carga horária de 2.400h. No nosso caso, essas horas serão 

distribuídas entre a Formação Interdisciplinar Comum e a 

Formação Interdisciplinar Optativa, sendo 1.400h para o  

Itinerário Formativo Comum e 1.000h para Itinerário For-

mativo optativo.  Salienta-se, no entanto, que, indepen-

dente da opção de proposta assumida pelas Províncias/

Escolas, serão garantidas as seguintes proposições:

1. A formação interdisciplinar comum do itinerário for-

mativo terá carga horária progressiva nos três anos 

do Ensino Médio. Objetiva-se com isso oferecer con-

dições para que o estudante conheça as quatro áreas 

do conhecimento para optar pelo itinerário a ser per-

corrido de forma mais consciente. 

2. A formação interdisciplinar optativa do itinerário for-

mativo terá carga horária nos três anos do Ensino Mé-

dio, visando ao aprofundamento do itinerário formativo 

escolhido pelo estudante. A configuração da arquitetu-

ra curricular, tendo em vista a diversidade regional e a 

pluralidade das comunidades em que os colégios es-

tão localizados, será definida pelas Províncias.

3.  O Projeto de Vida nas suas diferentes denominações, 

deverá ser garantido e poderá ser ofertado como 

uma unidade curricular que será somado à carga da 

formação interdisciplinar comum, dos itinerários.

4. Independente do modelo adotado pelo estabeleci-

mento de ensino, os estudantes optarão por um iti-
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nerário formativo desde o primeiro ano do curso. A 

possibilidade de mudança de itinerário pelos estu-

dantes é preservada de acordo com as orientações 

de cada Província.22

Proposta A: Itinerários formativos por área de conhecimento

No arranjo curricular do Itinerário Formativo por área do 

conhecimento, os itinerários são compostos por unida-

des temáticas curriculares interdisciplinares pertencentes 

a cada uma das áreas, visando desenvolver a formação 

integral nas quatro áreas do conhecimento. Essa possibi-

lidade de cursar unidades com foco nas áreas dará sub-

sídios para que os estudantes ampliem seus repertórios, 

realizem leitura de contexto e possam ir refinando suas es-

colhas; além de contribuir para que as opções que forem 

realizando no bloco da formação interdisciplinar optativa 

sejam mais assertivas. No arranjo curricular do Itinerário 

Formativo por área do conhecimento, os itinerários são 

compostos por unidades temáticas curriculares interdisci-

plinares pertencentes a cada uma das áreas, visando de-

senvolver a formação integral nas quatro áreas do conhe-

cimento. As áreas de conhecimento privilegiadas nesta 

proposta seriam Ciências Sociais e Humanas, Ciências da 

Natureza, Linguagens e Matemática.

22  Após a conclusão do Ensino Médio, o estudante poderá retor-
nar para cursar outro itinerário formativo, de acordo com a disponibili-
dade e as orientações de cada unidade.
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Figura 9 Proposta de itinerário formativo por área do conhecimento.
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o objetivo de aprofundar as habilidades e as competências 

das áreas conjugadas. A opção pela oferta dos itinerários 
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de educacional faria a oferta do Itinerário Formativo de 

Ciências da Natureza e Matemática e o Itinerário Formati-

vo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens. 

A oferta dos Itinerários Combinados tem por objetivo dar 

a oportunidade aos estudantes de colégios  exercitarem 

o protagonismo de escolher habilidades e competências 

que desejem aprofundar em consonância com seu projeto 

de vida, sem que isso impacte de maneira significativa na 

operação desses estabelecimentos de ensino.     

 

Figura 10 Proposta de itinerário formativo combinado.
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A construção das propostas de itinerários anteriormente 

elencadas – por áreas do conhecimento ou combinando 

mais de uma área – será orientada por temáticas de inves-

tigação científica ou de intervenção social. A opção pela 

interdisciplinaridade e pela contextualização, conforme 

vimos apresentando neste texto curricular, pode ser ma-

terializada por meio de um enfoque temático. Seriam pro-

postos de forma integrada e teriam como foco principal o 

estudo de uma temática central que promovesse a inte-

gração curricular, envolvendo as quatro áreas de conheci-

mento. Tal proposição envolveria um diálogo mais efetivo 

das unidades curriculares com os interesses dos estudan-

tes e com as exigências do mundo contemporâneo, reco-

nhecendo a oportunidade de sistematizar possibilidades 

formativas em articulação com as demandas emergentes 

do século XXI. A oferta dos itinerários temáticos mobili-

zaria as habilidades de todos os componentes curricula-

res, envolvendo os temas contemporâneos que afetam a 

vida humana de forma transversal e integradora. Em tais 

condições, as Províncias ofertariam opções de unidades 

curriculares optativas.
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Figura 11 Exemplo de composição da parte optativa de um itinerário.

Cada uma das possibilidades organizativas para os itine-
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Importa destacar que entre as atividades curriculares 

previstas para a formação geral básica e para os itinerá-

rios formativos, os estudantes podem cursar até 20% em 

plataformas digitais – híbridas –, no caso do diurno, e 30%, 

no caso do noturno, incluindo ainda a possibilidade do de-

senvolvimento de parceria com nossas universidades (e/

ou com instituições conveniadas pelas províncias). Tais 

atividades estariam vinculadas à ampliação do repertório 

formativo do estudante e escolhidas de acordo com as 

investigações e/ou intervenções sociais que venham a re-

alizar no decorrer do itinerário.

Para finalizar esta seção, apresentamos a Figura 12, de 

caráter ilustrativo, que permite visualizar a composição 

curricular proposta neste documento.

 

Figura 12 Quadro com ilustração da carga horária. 
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Breve sistematização dos conceitos desenvolvidos:

Arranjo curricular

De acordo com as DCNEM, trata-se 
de uma seleção de competências 
que promove o aprofundamento das 
aprendizagens essenciais demandadas 
pela natureza do respectivo itinerário 
formativo.

Competências

As competências são entendidas como 
processo em construção contínua 
e caracterizadas como potencial 
dinâmico e subjetivo. Elas são a soma 
de conhecimentos (relacionados às 
habilidades conceituais e axiológicas) e 
experiências (relacionadas às habilidades 
operacionais e atitudinais) necessários 
para uma práxis específica. Expressam 
direitos e objetivos de aprendizagem.

Eixos 
estruturantes

Delineiam o processo pedagógico que 
ocorrerá nos itinerários formativos, 
garantindo a diversificação necessária 
para a estruturação dos variados 
formatos de itinerários. Diferentemente 
dos eixos das áreas previstos em nossas 
Matrizes, que têm sua natureza ligada 
ao delineamento das competências 
e habilidades a serem ensinadas em 
uma determinada área, esses eixos 
cumprem uma função de diversificação 
metodológica no trabalho pedagógico a 
ser desenvolvido nos itinerários.

Glossário
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Formação geral 
básica

Trata-se de um conjunto de 
competências e habilidades, organizadas 
em componentes curriculares, que 
favorecem a formação integral dos 
estudantes. Baseada na BNCC, busca 
definir as aprendizagens essenciais a 
todos os itinerários formativos.

Formação 
interdisciplinar 

comum

Configura-se como uma das partes dos 
itinerários formativos. Sua preocupação 
encontra-se na ampliação, na utilização 
e no aprofundamento conceitual 
das áreas do conhecimento, visando 
garantir a formação integral de nossos 
estudantes, por meio da ampliação do 
seu repertório conceitual.

Formação 
interdisciplinar 

optativa

Refere-se a outra parte constituinte 
dos itinerários formativos. Com uma 
ênfase na construção do protagonismo 
dos estudantes, a parte de formação 
interdisciplinar optativa abarcará a 
contextualização e os aprofundamentos 
dos percursos formativos escolhidos 
pelos estudantes.

Itinerários 
formativos

Conceituado preliminarmente como um 
dispositivo curricular flexível alicerçado 
na escolha de áreas do conhecimento 
para serem aprofundadas pelos 
estudantes.

Itinerários 
formativos 

combinados

Trata-se de um modelo de itinerário 
organizado em torno da combinação de 
duas áreas do conhecimento.
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Itinerários 
formativos 
por área do 

conhecimento 

Trata-se de um modelo de itinerário 
organizado em torno de uma única área 
do conhecimento.

Projetos de Vida

O Projeto de Vida é concebido na 
Educação Marista como um processo 
dinâmico e processual que envolve 
a integralidade da pessoa. Por essa 
razão, as categorias de competências 
(acadêmica, ético-estética, política 
e tecnológica) presentes na Matriz 
abarcam as diversas dimensões que 
envolvem o compromisso com a 
educação integral. Com a atualização da 
proposta curricular do Ensino Médio será 
prioritária a oferta de unidade curricular 
destinada ao espaço de sistematização e 
debate acerca da construção de projetos 
de vida, estabelecendo diálogos com as 
questões ligadas ao mundo do trabalho, 
a cultura, a ciência e a tecnologia.

Protagonismo 
juvenil 

Nosso Projeto Educativo conceitua o 
protagonismo infantojuvenil como uma 
“forma de posicionamento no mundo, 
possibilita que os sujeitos se assumam 
como capazes de conduzir processos 
individuais e coletivos”. O protagonismo 
vincula-se assim ao desenvolvimento da 
autonomia e a capacidade de assumir 
posicionamentos.
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Unidades 
curriculares

De acordo com as DCNEM, as unidades 
curriculares configuram-se como 
“elementos com carga horária pré-
definida”, formadas pelo conjunto de 
estratégias, cujo objetivo é desenvolver 
competências específicas, podendo ser 
organizadas em áreas de conhecimento, 
disciplinas, módulos, projetos, entre 
outras formas de oferta.

Unidades 
curriculares 

interdisciplinares 

Integrarão a formação interdisciplinar 
comum e sua organização deriva-se  de 
núcleos de aprofundamento das quatro 
áreas do conhecimento estruturante do 
itinerário.

Unidades 
curriculares 
temáticas 

Constituirão a formação interdisciplinar 
optativa e sua organização será derivada 
de temas contemporâneos atinentes ao 
escopo temático do itinerário proposto, 
por área de conhecimento ou da 
combinação delas.
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