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Para eles, a educação escolar é unicamente um instrumento da bur-
guesia na luta contra o proletariado. Em nenhum momento admitem 
que a escola possa ser um instrumento do proletariado na luta contra 
a burguesia (SAVIANI, 2000, p. 81-82). 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa teve por motivação a recente implantação de um 

novo modo de ensino em Londrina, Paraná, em que o ensino blocado foi inse-

rido no lugar do ensino anual. Em linhas gerais o ensino blocado dividiu por 

blocos as disciplinas estudadas durante o ano letivo.  

Se no ensino anual os alunos possuíam em média 12 discipli-

nas, no ensino blocado eles terão 6 disciplinas no primeiro semestre e outras 6 

disciplinas no segundo semestre, podendo haver reposição de aulas em alguns 

sábados. Durante os estágios pudemos perceber a reclamação de alguns pro-

fessores de Sociologia do Ensino Médio quanto à diminuição do tempo da car-

ga horária dificultando ou remodelando o formato da aula.  

A questão que esta pesquisa se propôs a discutir é se com o 

ensino blocado os professores precisaram mudar sua forma de dar aulas, mas 

especificamente se tiveram de inserir ou excluir recursos didáticos utilizados. 

Como recursos didáticos foram elencados vários instrumentos que podem ser 
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utilizados durante as aulas. Podem ser recursos físicos, recursos de avaliação, 

ou materiais didáticos1. 

 

1. PARA QUE SERVEM OS RECURSOS DIDÁTICOS NO PROCESSO ENSI-
NO-APRENDIZAGEM? 

 

Como podemos entender o objetivo de utilizar recursos didáti-

cos nas aulas para o Ensino Médio? Esta questão está vinculada a outras co-

mo: O que deve ser transmitido nas aulas? De que forma o currículo deve ser 

estruturado para satisfazer as necessidades de aprendizagem da Sociologia no 

Ensino Médio? Como utilizar os recursos didáticos: como alegorias, ilustrações, 

ou analisá-los através dos conceitos e teorias?  

São questões que nem de longe poderia discuti-las neste arti-

go. Por isso introduzirei aqui apenas algumas questões colocadas em “Peda-

gogia Histórico-Crítica. Primeiras aproximações” (2000) de Dermeval Saviani, e 

“A educação para além do Capital” (2005) de István Mészáros. A escolha de 

utilizar “Pedagogia Histórico-Crítica”, dentre outras possibilidades, deve-se ao 

fato de ser está pedagogia amplamente utilizada nas escolas no estado do Pa-

raná.  

 A escolha por Mészáros deve-se ao fato de sua proposta de 

educação possuir pontos de convergência com a proposta de Saviani. Salvo 

uma diferença essencial, Mészáros em “A educação para além do Capital” par-

te da idéia de educação em todos os aspectos sociais, não apenas na institui-

ção escolar. Esta estaria sempre em conformidade com a ordem estabelecida e 

as tentativas de mudança através dela seriam apenas tentativas de reformas. 

Em “Pedagogia Histórico-Crítica” a proposta de transformação social está im-

plícita ao debate, posto que sua discussão concentra-se na realização da mu-

dança na educação formal.  

                                                           
1
  Esta denominação foi encontrada no trabalho de Dissertação de Mestrado de Cassiana Tiemi Takagi 

(2007). Nos questionários aplicados com professores de Sociologia do Colégio Vicente Rijo em Londrina, 
os diferentes instrumentos foram agrupados e considerados recursos didáticos, entendidos como forma 
e intervenção do professor durante as aulas. 
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De acordo com Saviani a escola seria o lugar em que o saber é 

transmitido pelo professor e assimilado pelos alunos. Mas não qualquer tipo de 

saber. A aprendizagem pode acontecer em vários momentos de nossas vidas, 

porém é na escola que ele se encontra sistematizado. É o momento de apro-

priação do saber anterior que se transforma, agrega, acumula e se renova. O 

aluno necessita de aprender esta linguagem para poder familiarizar-se com o 

saber já produzido e desenvolver novos saberes, e também por ser este saber 

sistematizado que define as posições de dominação em nossa sociedade. Po-

deríamos nos perguntar: trata-se assim de perpetuar as formas de dominação 

em nossa sociedade?  

Esta é a proposta de discussão em Mészáros. A educação não 

deve ficar de forma alguma vinculada à reprodução das relações capitalistas. 

Por isso a transformação deve acontecer na sociedade como todo eliminando 

as formas de dominação de classes. A educação formal para Mészáros é in-

termediada pelo Estado e por isso mesmo não pode ser transformadora, o Es-

tado conserva o ensino nos moldes capitalista, reproduzindo a dominação de 

classe. 

Mészáros concebe que o aprendizado não acontece apenas na 

escola e, que fora da escola, na esfera da cultura, nem sempre há o controle 

pela estrutura dominante, a educação formal deve fazer cada vez mais o inter-

cambio com a vida cotidiana, cultural, informal dos alunos.  

O autor é contra a concepção de apenas negar a estrutura ins-

titucional vigente. A negação constitui um momento num projeto de “contra-

internalização” da lógica de reprodução capitalista, mas em todo momento de-

ve-se buscar alternativas possíveis para a educação formal e não formal.  

Com base na teoria de Renato Constantino, Mészáros faz uso 

da idéia de que a educação crítica e emancipadora devem chegar às classes 

populares, por meio de um “sistema de educação alternativo e duradouro, 

completamente à disposição do povo, muito além do âmbito educacional for-

mal” (Mészáros, 2005. p. 56-57).  
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A alternativa que ele propõe é uma educação formal que faça o 

intercambio com formas de educação mais abrangentes. É a idéia de uma edu-

cação que dialogue com outras esferas da vida social, assim como problemas 

cotidianos da vida dos alunos, trabalhando em cima de reflexões e estudos que 

expliquem, emancipem e (des)alienem a classe explorada, que está excluída e 

longe do processo de educação formal. 

Saviani se concentra especificamente nas transformações que 

podem ocorrer dentro do ensino formal, na vida dos alunos e professores, na 

transmissão e assimilação do conteúdo durante as aulas. Este momento da 

sala de aula não pode ser simplesmente negado, muito menos denominado 

como reprodução da estrutura de domínio da classe dominante. Para haver 

uma transformação social a sala de aula deve ser considerada como “um ins-

trumento do proletariado na luta contra a burguesia” (SAVIANI, 2000, p. 81-82). 

Um debate importante para entendermos o uso dos recursos 

didáticos nas aulas está presente, sobretudo, no capítulo “Competência Política 

e Compromisso Técnico (o pomo da discórdia e o fruto proibido)”, na “Conclu-

são” o autor faz uma crítica a essa dicotomia.  

 

Inclui o domínio de técnicas e métodos de ensino que permitam a 
transformação desse saber, passa pela aquisição de uma visão mais 
integrada da própria prática e uma reapropriação dos processos do 
trabalho docente (método, planejamento, avaliação) (GUIOMAR apud 

SAVIANI, 2000, p. 39-40). 

 

A competência técnica de acordo com Guiomar seria a prática 

profissional, não se refere especificamente ao domínio do conteúdo, pois este 

domínio deve ser condição básica para o professor, trata-se antes das especifi-

cidades das aulas, de como transmitir o conteúdo aos alunos.  

 

Por competência profissional estou entendendo várias características 
que é importante indicar. Em primeiro lugar, o domínio adequado de 
saber escolar a ser transmitido, juntamente com a habilidade de or-
ganizar e transmitir esse saber de modo a garantir que ele seja efeti-
vamente apropriado pelo aluno (...) (GUIOMAR apud SAVIANI, 2000, 
p. 34). 
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Neste sentido o estágio durante a graduação, dentre outras 

coisas, deve possibilitar aos alunos uma experiência preliminar para que co-

nheça o funcionamento das aulas e algumas alternativas para transmitir o co-

nhecimento erudito.  

De acordo com as OCNs, e nos livros de Sociologia do Ensino 

Médio, há uma recomendação de procedimento técnico que facilite o desenvol-

vimento da disciplina e o aprendizado dos alunos. Recomenda-se estruturar as 

aulas em conceitos, temas e teorias.  

As OCNs recomendam para que estas três dimensões não se-

jam trabalhadas separadamente, pois podem prejudicar o andamento da aula e 

o entendimento do assunto pelos alunos. Se os conceitos for a única forma de 

o professor trabalhar o conteúdo em sala de aula, a abordagem pode ficar mui-

to abstrata e os alunos podem não conseguir visualizar o conceito na realidade, 

provocando o desânimo e a falta de atenção dos alunos.  

O professor também encontrará dificuldades se tentar falar dos 

conceitos da mesma forma em que é transmitida na universidade, transforman-

do os alunos em “um glossário técnico” (OCNs, 2006, p. 118). Por outro lado, 

se o professor articular conceitos com temas e teorias poderá haver mais dis-

cussão e participação dos alunos possibilitando melhor entendimento do as-

sunto pelos alunos. 

Isto porque, trabalhar com temas traz a discussão para casos 

concretos e visíveis, o que instiga a atenção do aluno para assuntos do seu 

contexto social. É importante interligar conceito com teoria para não mistificar o 

conceito, um dos objetivos da Sociologia no Ensino Médio é a desnaturaliza-

ção, portanto o professor deve buscar desmistificar e não naturalizar o concei-

to. A teoria contextualiza o surgimento do conceito e sua aplicabilidade. 

O tema também não deve ser o único recurso utilizado para 

explicar o conteúdo, pois a discussão pode ficar apenas no senso comum e 

perde todo o seu aspecto sociológico de explicação, entendimento, desnatura-

lização da realidade.  
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A dificuldade de se trabalhar com temas também ocorre quan-

do o professor não consegue fazer bom aproveitamento e correlação entre os 

acontecimentos atuais e as teorias, pode acontecer de a teoria e o exemplo 

dado pelo professor não tratarem do mesmo assunto. Com as teorias, a maior 

desvantagem acontece quando o professor, da mesma forma que pode acon-

tecer com os conceitos, transmite-a da mesma forma em que é ensinada na 

universidade e não de forma adaptada para o ensino médio. O aspecto positivo 

é que, como nas OCNs, a teoria dá oportunidade para explicar um processo 

histórico e cultural na produção do conhecimento. Como por exemplo, resgatar 

a história e fazer relação com conceitos e teorias. 

Neste ponto encontramos base para discutir o uso de recursos 

didáticos nas aulas. Trata-se de mediação entre o conteúdo da disciplina e a 

vida dos alunos. O professor precisa de certa habilidade para manusear e es-

colher o recurso didático.  Trata-se de uma dosagem, de um equilíbrio entre a 

teoria e o contexto.  

Trata-se de uma parte do método que o professor deve utilizar 

para conseguir fazer com que os alunos entendam o objetivo e o conteúdo da 

aula. Por isso se faz necessário a competência técnica. A prática propicia certo 

tato ao professor que pode encontrar formas diferentes para trabalhar conteú-

dos em sala de aula dependendo do momento, dos alunos, do tempo disponí-

vel para aplicá-los. Não é uma fórmula cristalizada, mas antes um aparato téc-

nico do qual o professor deve estar munido ao entrar em sala de aula. 

 

2. O USO DO RECURSO DIDÁTICO PELOS PROFESSORES NO COLÉGIO 
VICENTE RIJO. 

 

Algumas ressalvas devem ser feitas antes de começarmos a 

analisar os dados coletados pelo questionário. Ressalvas que os professores 

do Colégio fizeram ao responder o questionário. A primeira delas é que no Co-

légio o Terceiro ano do Ensino Médio está prejudicado com a implantação do 

Ensino Blocado neste ano. Isto porque na escola o ensino de Sociologia existia 



7 
 

apenas para um dos anos do Ensino Médio, característica do Estado do Para-

ná que foi um precursor no ensino de Sociologia no Brasil2.  

Todo o conteúdo de Sociologia fica restrito ao Terceiro ano do 

Ensino Médio. Com o Ensino Blocado, neste ano, todo o conteúdo deverá ser 

transmitido em um semestre. Devido a este fato os professores advertiram que 

no questionário não foi possível responder com precisão, pois possuem salas 

de aulas em primeiros, segundos e terceiros anos do Ensino Médio. Nos pri-

meiros e segundos anos há possibilidades de utilizarem recursos didáticos que 

necessitem de maior tempo para a conclusão. 

 Contudo, alguns problemas delimitam as possibilidades de 

uso de recursos didáticos pelos professores. Estes podem ser a não disponibi-

lidade do material didático, como vídeo, retroprojetor, aparelho de som, inter-

net, computadores. Materiais que não estão disponíveis em todas as escolas 

ou que de outra forma os professores não podem utilizá-los.  

No estado do Paraná ainda é possível utilizar a TV pen-drive, 

comparado a outros estados, a TV pode ser bem expressiva no diálogo com os 

alunos. Os professores podem ter dificuldades de utilizar alguns recursos didá-

ticos por motivos variados, mas que o impedem de utilizar outras formas de 

transmitir o conteúdo.  

O recurso didático não deve ser a própria transmissão do saber 

escolar, mas um facilitador da ligação entre teoria e a vivência dos alunos. 

Também o uso de recursos didáticos pode ser prejudicado pelo tempo escasso 

das aulas. E agora está lançada nossa questão: a organização do tempo das 

aulas no ensino blocado dificultou o uso de recursos didáticos? De que forma o 

professor adequou suas aulas no ensino blocado?  

 

 

                                                           
2
 Em Londrina o esforço do departamento de Ciências Sociais ocorreu efetivamente a partir de 

1998 com dois projetos de Extensão “ „A Reimplantação da Sociologia no 2.º Grau‟ (1994-1997) 
e „A Sociologia no Ensino Médio, Conteúdos e Metodologias: assessoramento aos professores 
e alunos do Núcleo Regional de Educação de Londrina‟ (1998-1999)” (SILVA). 
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Tabela 1. Recursos didáticos mais utilizados em sala. 1 é referente ao re-
curso menos utilizado e 5 o recurso mais utilizado. 

  Média.    

Recursos didáticos Ensino Anual Ensino Blocado 

Charge 2 1,5 

Documentário 2,67 2 

Filme 3,33 3 

Grupos de discussão, grupos de 
leitura 3,33 2,25 

Leitura de capítulos de livros 3,33 2,5 

Leitura de livros 2,33 2,75 

Leitura de textos teóricos (curto) em 
sala de aula 3,33 2,5 

Música (letra) 3,33 1,75 

Música (som) 2,67 2 

Produção de vídeos 2,33 2 

Questionários em grupos 3,67 3 

Questionários individuais 4 3,33 

Seminário oral 3,33 3 

Teatro 2,33 2 

texto didático impresso 3,67 2 

Texto didático na lousa 3,67 2,25 

Trabalho escrito em grupo 4 2,75 

Trabalho escrito individual 4 2,25 

TV pen-drive 2 2,75 

Uso de internet 2 1 

Uso do laboratório de informática da 
escola. 2,33 1,25 

Visita a lugares fora da escola 1 2 

Soma 64,65 49,83 

Média 2,94 2,27 

 

Com estes dados podemos perceber que há uma redução no 

acumulado de 64,65 no Ensino Anual para 49,83 no Ensino Blocado, ou seja, 

com redução de 22,92% na soma da freqüência em que os recursos didáticos 

são utilizados no Ensino anual para o Ensino Blocado. Em média os professo-

res responderam que dos recursos didáticos elencados no questionário no En-

sino Anual são utilizados com uma freqüência de 2,94% e para o Ensino Blo-

cado com freqüência de 2,27%. 

Com os recursos didáticos utilizado em atividades extra-sala há 

uma redução menos significativa. No acumulado, o Ensino Anual possui a utili-
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zação de recursos didáticos extra-sala com 49,99, e o Ensino Blocado com 

42,42. Em média a freqüência passou de 2,27 no Ensino Anual para 1,93 no 

Ensino Blocado.  

O que podemos perceber que o Ensino Blocado não trouxe 

muitas mudanças na freqüência em que os recursos didáticos são utilizados 

em atividades extra-sala, mas que em sala de aula há uma significativa redu-

ção. Observando a Tabela 1, percebemos que os recursos mais utilizados no 

Ensino Anual são: Questionários Individuais, Trabalho escrito em grupo, Traba-

lho escrito individual, todos a com uma freqüência de 4 pontos. Para o Ensino 

Blocado os recursos mais utilizados são: Questionários individuais com fre-

qüência de 3,33 pontos, Filme com 3 pontos, e  TV pen-drive, Trabalho escrito 

em grupo  e Leitura de livros com 2,75 pontos.  

A freqüência do Ensino Blocado só supera a do Ensino Anual, 

em sala de aula, em três recursos didáticos: Leitura de livros, TV pen-drive e 

Visita a lugares fora da escola. Contudo, devemos ressaltar que para o Ensino 

Anual não houve resposta, na questão 1 e 2, do questionário número 4, ou se-

ja, três professores responderam para o Ensino Anual e quatro professores 

responderam para o Ensino Blocado. Portanto, os dados chegam mais perto da 

realidade quando analisados em média, pois quanto à soma pode-se prever 

que a diferença seria ainda maior se todos os professores tivessem respondido 

o questionário para o Ensino Anual. 
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Tabela 2. Preferência dos professores com os recursos didáticos no En-
sino Anual e Ensino Blocado. 

Recursos didáticos 
Ensino Anual 

Anual 
em % 

Ensino 
Blocado 

Blocado 
em % 

Charge 3 75 1 25 

Documentário 4 100 2 50 

Filme 3 75 3 75 

Grupos de discussão, grupos de 
leitura 3 75 3 75 

Leitura de capítulos de livros 4 100 4 100 

Leitura de livros 2 50 1 25 

Leitura de textos teóricos (curto) em 
sala de aula 3 75 3 75 

Música (letra) 3 75 2 50 

Música (som) 2 50 2 50 

Produção de vídeos 1 25 1 25 

Questionários em grupos 4 100 4 100 

Questionários individuais 4 100 4 100 

Seminário oral 4 100 4 100 

Teatro 1 25     

texto didático impresso 3 75 2 50 

Texto didático na lousa 3 75 3 75 

Trabalho escrito em grupo 4 100 4 100 

Trabalho escrito individual 4 100 4 100 

TV pen-drive 2 50 3 75 

Uso de internet 1 25 1 25 

Uso do laboratório de informática da 
escola  1 25     

Visita a lugares fora da escola 3 75     

Total de professores 4 100 4 100 

 

Podemos observar que do total de 4 professores, todos res-

ponderam utilizarem com freqüência, tanto para o Ensino Anual como para o 

Ensino Blocado os seguintes recursos didáticos: Leitura de capítulo de livros, 

Questionários em grupos, Questionários individuais, Seminário oral, Trabalho 

escrito em grupo e Trabalho escrito individual. Portanto, entendemos que estes 

recursos didáticos são entendidos pelos professores como essenciais para a 

didática da aula. 
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Tabela 3. Recursos didáticos que não foram utilizados pelos professores. 

Recursos didáticos Ensino Anual Ensino Blocado 

Charge 2 2 

Documentário 2 2 

Grupos de discussão, grupos de leitura 1 1 

Leitura de livros 2 2 

Leitura de textos teóricos (curto) em 
sala de aula 1 1 

Música (letra) 2 2 

Música (som) 1 2 

Produção de vídeos 3 4 

Teatro 4 4 

Texto didático na lousa 1 1 

TV pen-drive 1   

Uso de internet 3 2 

Uso do laboratório de informática da 
escola  1 3 

Visita a lugares fora da escola 1 4 

Total de professores 4 4 

 

Do mesmo modo, dos 4 professores que participaram da pes-

quisa, todos responderam nunca ter utilizado os seguintes recursos didáticos: 

Teatro para o Ensino Anual, e Produção de vídeos, Teatro e Visita a lugares 

fora da escola para o Ensino Blocado. 
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Tabela 4.1 Dificuldades para utilização dos recursos didáticos em sala de 
aula. Ensino Anual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos didáticos Não pos-
sui habili-
dade com 
o recurso 

Não 
acha 
ser um 
recurso 
viável 

Não estão 
disponíveis 
ou de fácil 
acesso 

Não são dispo-
nibilizados pela 
escola ou existe 
em quantidade 
insuficiente. 

Comentários 
dos profes-
sores 

Charge     1     

Documentário     1 1   

Filme     1 1   

Grupos de discussão, 
grupos de leitura         

 Leitura de livros       1   

Leitura de textos teóri-
cos (curto) em sala de 
aula         

 Música (letra)         
 Música (som)         
 Produção de vídeos     1 3   

Teatro 2     2 “falta tempo” 

TV pen-drive     1 1 

“Meu compu-
tador não 
tem entrada 
para uso. 

Uso de internet     1 2   

Uso do laboratório de 
informatica da escola        2   

Visita a lugares fora 
da escola     1 2 “falta tempo” 
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Tabela 4.2 Dificuldades para utilização dos recursos didáticos em sala de 
aula. Ensino Blocado 

 

Os professores acabaram respondendo uma de nossas inda-

gações sobre se havia tempo suficiente para utilizar alguns recursos didáticos 

no ensino anual e no ensino blocado. Como pode ser observado nas tabelas 

Recursos didáticos Não pos-
sui habi-
lidade 
com o 
recurso 

Não 
acha 
ser um 
recur-
so viá-
vel 

Não estão 
disponí-
veis ou de 
fácil aces-
so 

Não são dispo-
nibilizados pela 
escola ou exis-
te em quanti-
dade insuficien-
te. 

 Comentá-
rios dos 
professores. 

Charge     1     

Documentário   1   1   

Filme   1       

Grupos de discussão, 
grupos de leitura         

“O tempo não 
era o sufici-
ente” 

Leitura de capítulos de 
livros         

“O tempo não 
era o sufici-
ente” 

Leitura de livros   2 1 2 

“O tempo não 
era o sufici-
ente” 

Leitura de textos teóricos 
(curto) em sala de aula         

“O tempo não 
era o sufici-
ente” 

Música (letra)         

“O tempo não 
era o sufici-
ente” 

Música (som)         

“O tempo não 
era o sufici-
ente” 

Produção de vídeos 2   1 2   

Teatro 2   1 1   

texto didático impresso           

Texto didático na lousa       1   

Trabalho escrito em gru-
po       2   

Trabalho escrito indivi-
dual       2   

TV pen-drive         

“Meu compu-
tador não tem 
entrada para 
USB” 

Uso de internet       1   

Uso do laboratório de 
informática da escola    1 2 2 “falta tempo” 

Visita a lugares fora da 
escola   2 1 2 “falta tempo” 
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4.1 e 4.2. Na Tabela 4.1, referente ao ensino anual, foi evidenciado pelos pro-

fessores que não havia tempo suficiente para o desenvolvimento de atividades 

como teatro e visita a lugares fora da escola.  

Para a Tabela 4.2, o problema da falta de tempo foi evidencia-

do além de atividades como teatro e visita a outros lugares, também para Gru-

pos de discussão, grupos de leitura, Leitura de capítulos de livros, Leitura de 

livros, Leitura de textos teóricos (curto) em sala de aula, Música (letra), Música 

(som), Uso do laboratório de informática da escola.  

O que evidencia que para a utilização destes foi necessário 

uma readaptação conforme o tempo, tipo de recurso didático, e a série de en-

sino, como por exemplo, o 3º Ensino Médio neste ano de 2009, quando tiveram 

todo o conteúdo de Sociologia em um semestre. 

 

CONCLUSÃO 

  

Com esta breve análise sobre o uso de recursos didáticos pe-

los professores tanto no Ensino Anual como no Ensino Blocado, podemos con-

cluir que os professores precisaram readaptar suas aulas para o Ensino Bloca-

do. Se esta readaptação não prejudicou o desenvolvimento da aula, e da rela-

ção ensino-aprendizagem seria necessário aprofundar melhor a discussão com 

mais pesquisas.  

Contudo, deve ser ressaltada uma afirmação feita por um gru-

po de alunos durante o estágio. Eles reclamaram de mesmo passando maior 

tempo com os professores, para que eles compreendessem melhor o que o 

professor transmite seria necessário um período de tempo maior. Os conteúdos 

seriam passados de forma muito rápida, cada semana um conteúdo novo, e 

que era difícil assimilá-lo.  

Conforme Guiomar, podemos entender que a privação da pos-

sibilidade de uso de alguns recursos didáticos recai sobre o professor como a 

privação de utilizar da sua “competência técnica”, pois está não se trata apenas 
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do domínio do conteúdo, mas de meios com os quais os professores podem 

lançar mão para o desenvolvimento de suas aulas. Está “competência técnica” 

pode não ser utilizada pelo professor por sua própria vontade, e assim poderí-

amos remeter à sua formação, ou por privação do sistema de ensino, como 

podemos perceber no Ensino Blocado.  

Sem o objetivo de finalizar está discussão, cabe colocarmos 

uma questão. O Ensino Blocado tem como objetivo inicial diminuir a evasão 

escolar, pensado primeiro para o período noturno, mas por outro lado pode fra-

gilizar o modo de assimilação do conhecimento pelos alunos.  

O professor por maior domínio do conteúdo que obtenha, ele 

próprio já o assimilou, mas e os alunos, conseguem assimilar o conteúdo com 

a mesma facilidade sem o instrumento meio que são os recursos didáticos? Se 

as dificuldades para esse impasse são muitas, poderíamos questionar ainda 

sobre a formulação e sistematização de novos recursos e materiais didáticos 

para ser utilizado na sala de aula no Ensino Blocado, uma vez que há pouca 

discussão para o uso de recursos didáticos no ensino de Sociologia.  

Para o problema de haver pouca discussão em relação do uso 

de recursos didáticos no ensino de Sociologia, podemos observar que a não 

utilização de alguns recursos não esteja relacionada com o a disponibilidade de 

tempo, mas a não disponibilidade do recurso na escola ou a não habilidade 

para utilizá-lo. 

Assim, consideremos que o Ensino Blocado ainda é uma expe-

riência, que poderá ser aprimorada nos próximos anos. Não trata de negá-lo, 

mas de conhecer os limites e possibilidades deste, assim como desenvolver 

pesquisas para melhorá-lo, tanto o Ensino Blocado quanto o próprio sistema de 

ensino. Este artigo é apenas uma discussão preliminar e emergente das condi-

ções enfrentadas diante do Ensino Blocado pelos professores de Sociologia do 

Ensino Médio. 
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