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Novo Ensino Médio e Ensino Híbrido



Perguntas orientadoras

 Qual a motivação para redefinir o currículo do Ensino 

Médio?

 Qual o papel da escola?

 Quem chega na escola?

 Que escola é essa?

 É possível adotar o Ensino Híbrido? Para quem?

 Limites do Ensino Híbrido

 Qual o limite e potência da escola em tempos de pandemia?



O Estado

“neutro” + 

condensa forças

(POULANTZAS, 1980; 

BOURDIEU, 2014)

Forças que são obstaculo à cidadania

patriarcado, colonialismo, racismo, capitalismo                                          
(SANTOS, 2016)

Projetos de Estado 

antidemocráticos

Neoconservador e  

Neoliberal

(APPLE, 2017; PERONI, 2016)

E a Política Educacional?

Só é possível a realização plena numa sociedade que se desenha no horizonte
(SAVIANI, 2018)

Conflito 

(democracia) 
X Controle $

(captura)



Qual a motivação para redefinir o currículo 

do Ensino Médio?

 A história do EM é uma história de exclusão.

 Há um embate sobre o currículo do EM: dualismo x integral.

 Lei 13.415/2017(MP 746/2016)+DCNEM 2018+BNCC 
EM+Referencial Curricular Gaúcho do EM
 Abre a possibilidade para itinerários formativos de acordo com as 

possibilidades dos sistemas de ensino.
 1800h para BNCC + itinerários formativos: mínimo de 3000h anuais.

A proposta do Novo Ensino Médio busca incentivar o protagonismo 
juvenil e a formação integral do jovem, ao estabelecer uma estrutura 
curricular comum a todas as escolas, e possibilitar maior autonomia 
para os estudantes definirem os rumos da sua educação, de acordo 
com seus interesses e afinidades pessoais.

(PORTAL DA SEDUC/RS, 2019)



Qual o papel da escola?

A escola tem que saber qual a sua demanda, de onde vêm 

seus alunos, sua estrutura física, e também saber do que sua 

comunidade precisa. Assim, ela conseguirá estar de acordo 

com a realidade a sua volta e permitirá esse protagonismo 

ao aluno atuando em áreas como empreendedorismo, 

inovação e criatividade.

Coordenadora Estadual do Ensino Médio e líder da equipe técnica da Seduc



Minha pesquisa: políticas e números

 Política sem números

 Política de números

 Política com números



Quem chega na escola?

 30,2% da população de 15 a 17 anos não está matriculada 

no EM.

 O total de alunos do EM deveria saltar de 357.808 em 2016 

para 413.558 em 2024. Sendo portanto necessárias 55.750 

novas matrículas de 2017 a 2024 (PICOLOTTO, 2017).

 Ainda assim, as matrículas na rede estadual diminuíram 

18% de 2009 a 2017 (63.482 indivíduos).

População 15 a 17 

anos fora da escola
2009 2013 2015

Número de 

indivíduos
99.960 93.955 84.386

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações do Laboratório de Dados Educacionais a partir da Pnad

(arquivo Pessoas)/IBGE 2009 (LABORATÓRIO DE DADOS EDUCACIONAIS, 2020).



Que escola é essa?

Existência da infraestrutura nas escolas de Ensino Médio da 

rede estadual  - 2009/2013/2017

2009 2013 2017

Laboratório de 

Informática

90,4 97,2 92,4

Computadores 100 98,8 98,8

Internet 93,8 98,1 97,9

Banda Larga 75,3 91,7 89,0

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário – escola do Censo Escolar (INEP, 2009, 2013, 

2017)



Que escola é essa?

2009 2013 2017

Laboratório 46,1 -- --

Laboratório de 

Informática

-- 50,1 44,1

Instalações Elétricas 36,2 34,0 45,1

Computador (alunos) 49,7 49,7 45,2

Internet (alunos) 52,1 40,6 35,2

Computador

(professores)

54,5 55,4 53,5

Internet (professores) 59,3 51,0 50,9

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário – escola do Saeb (INEP, 2009, 2013, 2017)

Condições da infraestrutura nas escolas de Ensino Médio da rede 

estadual  - 2009/2013/2017 (% bom)



Que escola é essa?

Motivo 2009 2013 2017

Desinteresse + falta de

esforço do aluno

-- 95,0 93,1

Falta de Recursos

Pedagógicos

58,9 65,5 65,0

Currículo Inadequado -- 11,4 12,5

Dificuldades para o aprendizado em sala de aula nas escolas de 

Ensino Médio na rede estadual - 2009/2013/2017

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário – docente do Saeb (INEP, 2009, 

2013, 2017)



Que escola é essa?

Ambientes

Biblioteca 24,6

Salas de Aula 19,2

Laboratórios 9,7

Informática 14,1

Avaliação da infraestrutura pelos alunos nas escolas de Ensino 

Médio, por rede de ensino – Rio Grande do Sul – 2009 (em % 

bom/excelente)

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário – participante do Enem (INEP, 2009, 2013, 2017).



Que escola é essa?

2013 2017

Concursado/efetivo/estável 52,5 53,8

Contrato temporário 46,6 45,5

Contrato Terceirizado 0,0 0,0

Contrato CLT 0,9 0,7

Tipo de vínculo dos professores de Ensino Médio nas escolas de 

Ensino Médio, por rede de ensino – Rio Grande do Sul –

2013/2017 (em %)

• 39,8% dos docentes do EM não lecionam a disciplina na qual são licenciados 

(INEP, 2017). 

• Dos respondentes do SAEB que lecionam no Ensino Médio:

• 51,7% não ganham o piso.

• 87,1% não ganhavam o mínimo estabelecido pelo DIEESE.

• 45% exerce outra atividade para aumentar a renda pessoal.

Fonte: Elaborado com base no questionário – docente do Censo Escolar (INEP, 2013, 2017).



Que escola é essa?

Elementos do ambiente escolar Estadual

Atenção e respeito dos(as) funcionários(as) e dos(as) professores(as) 39,2

Convivência entre estudantes 35,0

Apoio a resolução de problemas de relacionamento entre alunos(as) e

professores(as)

25,3

Apoiar a resolução de problemas de relacionamento entre alunos(as) 22,9

A escola leva em conta seus problemas pessoais e familiares 15,5

Avaliação dos alunos quanto ao ambiente escolar nas escolas de 

Ensino Médio, por rede de ensino – Rio Grande do Sul – 2009 

(em % bom/excelente)

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário – participante do Enem (INEP, 2009).



Que escola é essa?

Características dos professores

Respeito. 90,3

Preocupados(as) e dedicados(as). 80,1

Autoridade, firmeza. 68,1

Distantes, com pouco envolvimento. 20,6

Autoritários(as), rígidos(as), abusam do poder. 12,9

Indiferentes, ignoram sua existência. 9,4

Avaliação dos alunos de sua relação com os professores nas 

escolas de Ensino Médio, por rede de ensino – Rio Grande do 

Sul – 2009 (em % sim)

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário – participante do Enem (INEP, 2009).



Que escola é essa?

 Não há um diagnóstico do currículo inadequado pelos 

professores, o destaque é o desinteresse e a falta de material 

pedagógico. 

 Há infraestrutura, mas ela não tem condições adequadas.

 Professores lecionam disciplinas para a qual não tem 

formação (39,8%), ganham menos do que o piso (51,7%) e 

têm vínculos precários (51,7%).

 Há crítica dos alunos quanto a infraestrutura e a escola no 

geral, mas também reconhecimento em relação ao trabalho 

dos professores.  



É possível adotar o Ensino Híbrido? Para 

quem?

 Historicamente, há muitos jovens fora da escola no RS.

 As escolas não têm infraestrutura adequada.

 O quadro de professores já era insuficiente para o presente 

nas DCNEM 2012, como diversificar?



É possível adotar o Ensino Híbrido? 

Para quem?
 94% dos alunos da região sul receberam atividades não presenciais.

 42% apontam não receber orientação das escolas na Região Sul.

 Os estudantes que fazem parte dos grupos de escolas com menor nível socioeconômico 
(classificação INEP) tiveram menos acesso a atividades pedagógicas não presenciais.

 67% estuda menos de 3h. 

 18% apontam falta de acesso à internet; 31% dificuldades com o conteúdo; 29% falta de 
interesse.

 44% nos ensino médio percebe evolução no aprendizado e 46% apontam que os 
estudantes não estão motivados para fazer as atividades. 

 31% temem que o estudante desista.

 Das dificuldades apresentadas, a que tem menor percentual é o contato dos professores. 

 Dos que ficam excluídos, estão negros, com mães/pais/responsáveis com menor 
formação e renda, principalmente na região norte e nordeste.

(DATAFOLHA, LEMMAN, ITAU, 2020)



É possível adotar o Ensino Híbrido? 

Para quem?
 Um estudo feito com 2865 adolescentes nos Estados Unidos com 

15 anos de idade sugere que maiores quantidades de tempo diário 
frente a telas de equipamentos eletrônicos (mensagens sociais, 
navegação na web, TV e filmes) estão associadas a mais sintomas 
de insônia e depressão (AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, 
2018).

 Quanto mais os países investem em tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) aplicadas à educação, mais baixo o 
rendimento dos estudantes. Quanto mais tempo os alunos 
passam com estas tecnologias, mais pioram suas 
qualificações (Michel Desmurget em AVALIAÇÃO 
EDUCACIONAL, 2020).

 Quem detém a informação? Quem detém o poder? Quem 
detém o controle da sala de aula?



Qual o limite da escola em tempos de 

pandemia?

(Revista Crescer, 2021)



Considerações: novo EM e Ensino 

HÍbrido
 Não há novos problemas ou novos projetos, mas a mesma disputa 

potencializada pelo medo da pandemia.

 Questões curriculares não tem potência para solucionar questões de 
ordem material ou de quadro de pessoal.

 Para assegurar direitos: 

 É preciso transparência e diversidade de informações (o SAERS, por 
exemplo, não disponibiliza dados públicos) para conhecer as 
necessidades.

 São necessárias políticas intersetoriais para combater as desigualdades.

 É importante valorizar o PNE, o FUNDEB e o CAQ como eixos 
estruturantes da educação pública, articulando políticas sociais nas 
quais a escola é parte, mas não solução única para problemas 
complexos. 
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SITES CONSULTADOS/LINKS 

INTERESSANTES
BLOG AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

https://avaliacaoeducacional.com/2020/10/31/o-ensino-hibrido-e-a-
producao-do-idiota-digital-feliz/

https://avaliacaoeducacional.com/2018/11/16/tecnologias-e-infancia-
recomendacoes-aos-pais/

https://avaliacaoeducacional.com/2018/06/16/aprendizagem-digital-
tempo-de-tela-e-depressao/

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE REFORMA DO EM abr./jun. 2017 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-
733020170002&lng=pt&nrm=iso

RETRATOS DA ESCOLA 
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/issue/view/30

REFORMA DO EM E OS ENTRAVES AO DIREITO À EDUCAÇÃO 
http://anais.anped.org.br/regionais/sites/default/files/trabalhos/2/1
955-TEXTO_PROPOSTA_COMPLETO.pdf

https://avaliacaoeducacional.com/2020/10/31/o-ensino-hibrido-e-a-producao-do-idiota-digital-feliz/
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http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/issue/view/30
http://anais.anped.org.br/regionais/sites/default/files/trabalhos/2/1955-TEXTO_PROPOSTA_COMPLETO.pdf


SITES CONSULTADOS/LINKS 

INTERESSANTES
LIVRO DO GEPPEM 

https://livrariacirkula.com.br/ensino-m%c3%a9dio-desafios-e-
contradi%c3%a7%c3%b5es

LABORATÓRIO UFPR 

https://dadoseducacionais.c3sl.ufpr.br/#/

OBSERVATÓRIO DO EM 
https://www.ufrgs.br/observatoriodoensinomedio-rs/

REVISTA CRESCER 

https://revistacrescer.globo.com/Educacao-
Comportamento/noticia/2021/01/criancas-tem-mais-risco-de-serem-
infectadas-pela-covid-19-em-festas-de-familia-do-que-em-sala-de-aula.html

INDICADORES INEP

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais 

https://livrariacirkula.com.br/ensino-m%c3%a9dio-desafios-e-contradi%c3%a7%c3%b5es
https://dadoseducacionais.c3sl.ufpr.br/#/
https://www.ufrgs.br/observatoriodoensinomedio-rs/
https://revistacrescer.globo.com/Educacao-Comportamento/noticia/2021/01/criancas-tem-mais-risco-de-serem-infectadas-pela-covid-19-em-festas-de-familia-do-que-em-sala-de-aula.html
http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais

