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ENSINO EM BLOCOS, CONHECIMENTO EM “GAVETAS” - ESCAFANDROS OU 

BORBOLETAS: EXPLANAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DO ENSINO BLOCADO 

NA PERSPECTIVAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO1 

Henrique Fernandes Alves Neto2 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo explanar sobre está nova proposta 

de organização do Ensino Médio, que é definida a partir da separação em dois 

grandes blocos de seis disciplinas que são ofertadas nos dois semestres; ou seja, 

diferente do “convencional”, as doze disciplinas ao longo do ano, agora são seis 

disciplinas por seis meses. Sendo assim, surgem alguns questionamentos: como os 

discentes percebem essa mudança? Quais as consequências e as transformações 

nas relações que os alunos constroem com este novo modo de Ensino? Dispomos 

de entrevistas com os alunos para procurar compreender estas questões. Além 

disso, recorremos a documentos oficiais para esclarecimentos sobre esta nova 

organização que, num primeiro momento, surge como um “raio em céu azul”. 

Escafandros ou borboletas: como os discentes se compreendem nesta nova 

realidade? 

 

Palavras-chave: ensino blocado, ensino médio, discentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

RESOLUÇÃO N.º 5590/2008 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 

legais, 

considerando: 

· a Lei Federal n.º 9394/96 que institui as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e demais legislações vigentes; 

· os índices de evasão e reprovação no Ensino Médio Regular na Rede 

Pública 

do Estado do Paraná; 

· a necessidade de garantir a permanência do aluno do Ensino Médio na 

escola; 

· a necessidade de ações pedagógicas que garantam a qualidade de ensino. 

(Secretaria de Estado da Educação) 

 

Fez-se o Ensino Blocado! Criou-se a partir desses quatro motivos 

relacionados acima: tem a fundamentação legal na LDB nº. 9394/96, e que, dentre 

outras descrições, diz que a educação é um dever do Estado e da família, e deve 

preparar o educando para o exercício da cidadania e para a atuação no mercado de 

trabalho; justifica sua implantação como uma possibilidade de resolver os altos 

índices de evasão e reprovação no Ensino Médio regular – especificamente no 

período noturno; e, após a efetivação, procurará garantir a permanência do aluno na 

escola, e uma escola com um ensino de qualidade. Tudo muito bonito, bem escrito, 

muito bem embasado, porém na prática, como se dá a realização dessa proposta? 
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Como os professores lecionam diante dessa mudança? E os discentes, como 

sentem essa transformação no modo de aprender? Principalmente, esse artigo se 

preocupará em responder a segunda questão que evidenciamos. Para cumprir com 

essa proposta, disporemos de entrevistas com alunos do Ensino Médio que viveram 

– ou melhor, que estão vivendo – essa transição entre o Ensino “normal” e o Ensino 

Blocado; relacionaremos esses relatos com os documentos oficiais, teorias e artigos 

que tratam do tema e, esperamos, conseguir apontar algum tema de reflexão para 

os próximos que virão. Antes de subirmos nos ombros de gigantes, esses mesmos 

gigantes têm que crescer; crescem a partir de alimento, crescem a partir do 

pequeno; espero que esse seja um pequeno artigo que forneça calço e impulso a 

um desses gigantes que vêm por aí. 

Isto posto, vamos ganhar algumas linhas na descrição de como foi 

estruturado esse artigo. Num primeiro momento, discutiremos a nova configuração 

do Ensino Médio a partir das transformações que aconteceram com a elaboração da 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; entre algumas dessas 

transformações, está perceber o Ensino Médio enquanto Educação básica, ou seja, 

agora é dever do Estado oferecê-lo e mantê-lo, porém deixa de ser obrigatório para 

as pessoas. Outro aspecto que gostaríamos de, apenas, citar nessa introdução é a 

compreensão de que o Ensino Médio é o fim da “educação básica”: é nele que se 

cumprirá a promessa de dar nós em todas as linhas que foram tecidas ao longo do 

“período escolar”. Temos, portanto, um Ensino Médio totalmente renovado e com 

algumas responsabilidades a mais; vale analisarmos cada um desses elementos 

separadamente (porém compreendidos no todo) e construirmos um olhar mais 

crítico sobre esse momento em que vivemos, uma vez que, daqui uns anos – se não 

no momento atual – esse será nosso campo de atuação, nosso palco, nosso cenário 

da vida cotidiana: a sala de aula! 

A partir disso, num segundo “passo”, ainda nos deteremos em análises de 

artigos, documentos e aplicação de conceitos para pensarmos uma nova 

problemática que pulula aos nossos olhos: o Ensino Blocado. Conjuntamente com 
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as reformas que acontecem no Ensino Médio, no Paraná uma proposta de mudança 

na organização das disciplinas figura na realidade escolar/social do estado. Em 

síntese, a organização das disciplinas se dará por semestre, em blocos, e não mais 

anual, como era antes; ou seja, serão separadas algumas disciplinas para serem 

ministradas em um semestre, enquanto que outras serão oferecidas no seguinte. O 

aluno realizará um semestre de cada vez, o que implica em focar os seus estudos 

em somente algumas disciplinas por semestre. Com os depoimentos dos alunos 

teremos um parecer – mesmo que em pequena escala – de como está sendo essa 

mudança na forma de pensar desses adolescentes/jovens. 

Feitas todas essas considerações, já se fazia momento de apresentarmos 

algumas falas de alunos que estão vivenciando esse fenômeno. Transcreveremos 

os trechos mais pertinentes para a análise no referente artigo, e logo em seguida 

tentaremos relacionar com toda a discussão que teremos feito até então. Com isso, 

não esperamos que questões sejam liquidadas, reflexões encerradas ou propostas 

realizadas. Muito pelo contrário, o que ansiamos com esse artigo é o fomento, a 

inquietação – tanto nossa, quando a do leitor – perante uma problemática que 

promete ser tão infindável quanto os caminhos que levam a Roma. E será nessa 

deixa romana que convido o leitor a se acomodar no assento, procurar um lugar bem 

iluminado, passar um café forte, e começar a leitura de mais um desses textos que 

procuram elucidar um pouco mais os caminhos, ou melhor, as trilhas da chamada 

Ciências Sociais – e que chamo, carinhosamente, de “Ciência da vida social”! 

 

 

ENSINO MÉDIO, INOVANDO OU REPRODUZINDO? 

 

Curiosamente, quando nos propusemos a elaborar esse artigo, recorremos a 

diversos textos que tínhamos lido alguma vez, seja no período de graduação, ou em 

qualquer tarde ensolarada de domingo. Não importando qual a discussão, 

elencamos uma bibliografia para lá de rica e interessante, porém como não 
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podemos utilizar tudo – por que não? -, selecionamos alguns para a construção do 

texto que se lê. Nesse caminho é que encontramos um documento do Ministério da 

Educação, que leva o nome de “Ensino Médio Inovador”. Meus caros, foi a partir da 

leitura desse documento que encontramos uma possível linha de raciocínio para 

refletirmos sobre o Ensino Médio. A princípio, a idéia é destacar algumas idéias que 

esse documento trás e, também, pôr em evidencia alguns aspectos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais; feito isso, colocarmos em conflito esses compêndio de idéias 

e assistir ao resultado. 

Ambos os documentos base discorrem um pouco sobre o que é o Ensino 

Médio e como ele será a partir da efetivação da nova LDB. Contudo, podemos ir 

além de uma simples definição sobre o que é o Ensino Médio e qual a sua 

identidade nessa atual conjuntura, e pensarmos em que pé está a educação no 

Brasil. 

Vejamos os seguintes trechos: 

 

“As disposições legais sobre o ensino médio deixam clara a 
importância da educação geral como meio de preparar para o 
trabalho e formar pessoas capacitadas à sua inserção social cidadã, 
de se perceberem como sujeitos de intervenção de seu próprio 
processo histórico, atentos às transformações da sociedade, 
compreendendo os fenômenos sociais e científicos que permeiam o 
seu cotidiano, possibilitando, ainda, a continuação de seus estudos.” 
(ENSINO MÉDIO INOVADOR, 2009; p. 3) 

 

E agora, um trecho do PCN: 

 

“É importante destacar, tendo em vista tais reflexões, as 
considerações oriundas da Comissão Internacional sobre Educação 
para o século XXI, incorporadas nas determinações da Lei 9.394/96: 
a educação deve cumprir um papel triplo: econômico, científico e 
cultural; a educação deve ser estrutura em quatro alicerces: aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser”. 
(PCN, 2000; p. 10) 
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Ora, a partir desses dois trechos que apresentamos acima, podemos dizer, 

em linhas gerais, qual é o caráter da educação: preparar o aluno para a vida social, 

e isso implica em que ele compreenda o que é ser cidadão; apresentar ao aluno a 

sua posição de sujeito na história; a educação deve estar preocupada com os 

aspectos econômicos, científicos e culturais. Esse é, então, o esboço do que 

podemos compreender por educação a partir da análise desses dois documentos – 

vale destacar que um deles, o PCN, é quem aponta os parâmetros que devem ser 

seguidos. A preocupação que surge a partir de uma simples reflexão é: não são 

muitas as responsabilidades da educação? Dizemos isso quando pensamos que, 

por exemplo, a cidadania não se resume a um ensinamento em sala de aula, seria 

até inimaginável ensinar cidadania, afinal, qual é a definição de cidadania que esses 

documentos oficiais usam? É, simplesmente, votar? Saber quais os partidos 

políticos que existem no Brasil? Sim, claro, se essa for a definição de cidadania, é 

possível visualizar um modo de ensinar, porém acreditamos que cidadania vai muito 

além do que isso. Concordamos com Cyro e Isnard quando dizem: 

“Hoje, uma variedade de atitudes caracteriza a prática da cidadania. 

Assim, entendemos que um cidadão deve atuar em benefício da 

sociedade, bem como esta última deve garantir-lhe os direitos 

básicos à vida, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 

trabalho, entre outros. Como conseqüência, cidadania passa a 

significar o relacionamento entre uma sociedade política e seus 

membros.” (FILHO e NETO, 2001; p. 4) 

 

Ou seja, vai muito além do que só votar, ou saber quais são os partidos 

políticos do país. Cidadania diz respeito a uma relação, podemos dizer, dialética 

entre indivíduo e sociedade, e vice-versa. Sendo assim, afirma-se o que dizemos 

acima, uma vez que se pensarmos o conceito de cidadania como “relação”, e essas 

relações podem ser múltiplas e infindáveis, fica complicado e inimaginável qualquer 

tipo de ensino nesse caminho. Com isso, acreditamos que vale pensar se seria 
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alçada da escola – consequentemente, da educação – a exposição e apresentação 

desse “tema” para os alunos. 

Outro aspecto que está intimamente ligado ao que acabamos de tratar, é o 

dizer ao aluno que ele é sujeito da história. Meus caros, para que isso aconteça, 

muitas águas teriam que passar por debaixo da ponte, uma vez que não é somente 

dizer ao aluno que ele é sujeito, mas dar oportunidades que ele seja. O que é mais 

comum, e isso falo a partir das experiências de estágio, é encontrar professores que 

partem do princípio de que são detentores do saber, enquanto os alunos nada têm, 

nada sabem e nada podem fazer. Triste ver essas ações se reproduzindo. Pensar 

dessa forma, é acabar com qualquer possibilidade do aluno se perceber enquanto 

criador, enquanto ser social, que participa de relações, que toma decisões e que 

vive em sociedade; veja só, nessa simples frase foi dito tudo o que a educação se 

propõe a fazer: apresentar o político, a cidadania e o social aos alunos. Talvez esse 

seja o caminho, um esforço em conscientizar esse aluno de que ele é sujeito e a 

partir daí os outros aspectos emanaram do conhecimento adquirido. Cito Paulo 

Freire para tratar um pouco mais dessa questão da educação que não incita o 

caráter de sujeito: 

 

“Na medida mesma em que a desproblematização do tempo, de que 

resulta que o amanhã ora é a perpetuação do hoje, ora é algo que 

será porque está dito que será, não há lugar para a escolha, mas 

para a acomodação bem comportada ao que está aí ou ao que virá.” 

(FREIRE, 1996; p. 114 e 115) 

 

Isso é a educação que não se preocupa com esse “descobrimento” do 

aluno. Uma educação “conteudista”, distante do contexto do aluno e que não o 

percebe enquanto sujeito. Nesse caso, a História é a “morte” declarada da utopia; e 

essa, assassinada pelo determinismo, acabando com qualquer possibilidade de 

mudança, que seria a essência da História. Desproblematizando o tempo, matamos 
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a possibilidade da transformação. E se a educação é um ato de intervenção no 

mundo (FREIRE, 1996; p. 98), vale pensar, que tipo de intervenção é possível com a 

educação nesses moldes? Temos dois caminhos a seguir: ou a educação - servindo 

aos interesses da classe dominante -, é “uma prática imobilizadora e ocultadora da 

verdade” (FREIRE, 1996; p. 99), ou seus esforços serão para desmascarar a 

ideologia. Ainda sim, a educação nunca será só uma ou outra prática. Dito isso, 

acredito que demos alguns nós aos fios que trazemos para a discussão quando 

citamos os dois documentos base. Ir um pouco além seria de grande valia para o 

que nos propomos até então. 

Uma vez que os documentos que analisamos estão preocupados em indicar 

alguns caminhos para o Ensino Médio, é de se esperar que discussões sobre o 

currículo estejam presentes. Nesse caso, não só estão presentes como seria 

deveras interessante relacionarmos os dois pontos de vista. No “Ensino Médio 

Inovador”, encontramos uma exposição muito pertinente sobre o que deve ser 

ensinado no Ensino Médio: ele parte de conceitos e, a partir deles, que trabalhará os 

temas subseqüentes. É definido o que se compreende por trabalho, ciência e 

cultura. Citemos: 

Portanto, o trabalho, do ponto de vista do capital, na 

dimensão ontológica (mediação primeira da relação entre homem e 

natureza que viabiliza a produção da existência humana) e histórica 

(formas específicas com as quais manifesta essa mediação, 

condicionadas pelas relações sociais de produção), torna-se 

princípio quando organiza a base unitária do ensino médio, por ser 

condição para superar um ensino enciclopédico que não permite aos 

estudantes estabelecer relações concretas entre a ciência que 

aprende e a realidade em que vive. 

A essa concepção de trabalho associa-se a concepção de 

ciência e tecnologia como: conhecimentos produzidos, 

sistematizados e legitimados socialmente ao longo da história, como 

resultado de um processo empreendido pela humanidade na busca 
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da compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais. 

Nesse sentido, a ciência conforma conceitos e métodos cuja 

objetividade permite a transmissão para diferentes gerações, ao 

mesmo tempo em que podem ser questionados e superados 

historicamente, no movimento permanente de construção de novos 

conhecimentos. 

Por sua vez, a cultura, que também deve ser inserida nesse 

contexto, deve ser entendida como as diferentes formas de criação 

da sociedade, seus valores, suas normas de conduta, suas obras. 

Portanto, a cultura é tanto a produção ética quanto estética de uma 

sociedade; é expressão de valores e hábitos; é comunicação e arte. 

Uma formação que não dissocie a cultura da ciência e do trabalho 

possibilita aos estudantes compreenderem que os conhecimentos e 

os valores característicos de um tempo histórico e de um grupo 

social trazem a marca das razões, dos problemas, das necessidades 

e das possibilidades que orientaram o desenvolvimento dos meios e 

das relações de produção em um determinado sentido. (ENSINO 

MÉDIO INOVADOR, 2009; p. 14 e 15) 

 

A partir disso, a possibilidade de termos conteúdos mais próximos da 

realidade do aluno é maior, já que não é definido o que se tem que aprender, mas 

somente o ponto de partida de que toda discussão terá que sair. Diferentemente 

disso, é o que encontramos no PCN. Nesse documento, o que orientará o currículo 

do Ensino Médio serão as quatro premissas apontadas pela UNESCO: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Levando em 

consideração que a UNESCO é um órgão internacional, acreditamos que é difícil 

pensar em premissas que estejam de acordo com a realidade da escola brasileira. 

Pautar a elaboração de um currículo de Ensino Médio, que aparece como um 

momento tão importante do processo de educação – visto que é o momento em que 

se darão os nós -, nos preceitos de uma organização internacional é um tanto 
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quanto desacreditar nas possíveis reflexões e discussões que poderiam ser 

realizadas entre os intelectuais, professores e cidadãos brasileiros. Por mais que 

essas quatro premissas possam ser coerentes, acreditamos que não são capazes 

de compreender toda complexidade de relações que existem quando o assunto é 

educação, no Brasil. O que queremos dizer não é que a proposta do Ensino Médio 

Inovador é melhor do que o PCN, porém percebemos que no primeiro, existe uma 

cumplicidade com o tempo e o espaço da educação; numa outra via, percebemos 

que o PCN é muito mais uma aplicação da LDB, esqueceram-se de tirar os olhos 

das leis e olhar para fora da janela, onde tudo está acontecendo e os fenômenos 

pululando aos nossos olhos. 

Dito isso, acreditamos que o Ensino Médio é um momento único e 

importantíssimo no processo de aprendizagem, e não poderemos analisá-lo, ou 

pensarmos em propostas para o mesmo, sem antes pensar uma, duas ou três 

vezes. Se concordamos com Paulo Freire ao dizer que a educação é um ato de 

intervir no mundo, temos que pensar que posição política queremos ter com o 

Ensino Médio. Para encerrarmos o capítulo - contudo nunca a discussão -, cito mais 

uma vez o documento “Ensino Médio Inovador”: 

 

“A identidade do ensino médio se define na superação do 

dualismo entre propedêutico e profissionalizante. Importa, ainda, que 

se configure um modelo que ganhe identidade unitária para esta 

etapa da educação básica e que assuma formas diversas e 

contextualizadas, tendo em vista a realidade brasileira. Busca-se 

uma escola que não se limite ao interesse imediato, pragmático e 

utilitário.” (ENSINO MÉDIO INOVADOR, 2009; p. 4) 
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O ENSINO BLOCADO. QUANTOS BLOCOS DE AÇÚCAR PARA O CAFÉ? 

 

Pode ser um tanto quanto ousadia, mas gostaríamos de iniciar esse 

momento do artigo com a explicação do título do capítulo. Ao que nos parece - e o 

que constatamos na experiência – é que o Ensino Blocado realiza, literalmente, o 

nome que tem: é como se os alunos trabalhassem com blocos, inteiros, maciços, 

sem a possibilidade de mudança e nem de repartir o mesmo. Se pensarmos em 

comida, é como se fosse um bolo alimentar, no qual sabemos que temos todos os 

nutrientes necessários para viver, mas não conseguimos separar feijão de arroz, 

carne de legume, verdura de massa. Uma dose de matemática num semestre, e 

uma dose de português no outro. E, por favor, apenas um bloco de açúcar no café! 

Brincadeiras a parte, vamos logo ao que interesse e dizer sobre o que é o 

Ensino Blocado. Começamos o artigo com a citação da Resolução nº 5590/2008, 

emitida pela Secretaria de Estado da Educação, na qual justifica e anuncia a 

chegada e criação do Ensino Blocado. Assim como já expomos na introdução, a 

legitimação desse tipo de mudança na organização das disciplinas se dá a partir da 

nova LDB, dos altos índices de evasão escolar, a garantia da permanência do aluno 

no Ensino Médio e o aumento da qualidade do ensino. Num primeiro momento, os 

argumentos utilizados para justificar o feito são mais do que pertinente, uma vez que 

a preocupação com relação a evasão escolar, a qualidade do ensino, a permanência 

do aluno, tem que fazer parte da agenda política; porém, não depositamos tanta 

confiança na implantação do Ensino Blocado e resolução desses problemas 

elencandos. Acreditamos que outras possibilidades poderiam ter sido revistas e 

elaboradas conjuntamente com essa decisão. Contudo, antes de entrar em 

discussões sobre o caráter e a solução, ou não, dos problemas em questão, 

ganhemos algumas linhas na descrição do que acontece com o Ensino Médio no 

momento em que o Ensino Blocado é implantado. 

Antes de dizer qualquer coisa, concordamos com que Lèvi-Srauss disse 

sobre os sistemas/estruturas. Ele utiliza o exemplo do caleidoscópio: ali, naquele 
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recipiente, estão pedrinhas de várias cores, sendo refletidas por vários espelhos; um 

peteleco e o desenho muda, ou seja, as pedrinhas se reorganizam e outro desenho 

se faz; imagine se fosse possível acrescentar uma pedrinha no caleidoscópio, 

teríamos, agora, muito mais possibilidades de criar novos desenhos. Muda um, 

muda o todo. E, se acreditamos nisso, temos que acreditar que uma mudança, 

qualquer que seja, na forma como o Ensino Médio está organizado, teremos uma 

mudança no todo, impreterivelmente. Sendo assim, já temos a mudança mais 

aparente: as disciplinas da matriz curricular – que será única para todos aqueles que 

acatarem com o Ensino Blocado – serão organizadas, anualmente, em dois Blocos 

semestrais de disciplinas. A carga horária continuará a mesma, ela será condensada 

em seis meses, ou seja, terão mais aula de uma disciplina do que quando o ensino 

era anual. Além dessas mudanças mais aparentes, a escola que aceitar o Ensino 

Blocado como organização, terá que ter números pares de turmas, uma vez que um 

Bloco será ofertada para um número X de turmas, enquanto outro Bloco será 

ofertado, simultaneamente, para outro número  de Y turmas. A idéia é ofertar os dois 

tipos de Blocos num mesmo ano, sendo que alternados. Com relação a matrícula, o 

aluno terá que fazê-la duas vezes ao ano, uma para estar garantida sua vaga no 

primeiro bloco, e outra para garantir a vaga no segundo bloco. Ao que diz respeito a 

avaliações dos alunos, continuará da mesma forma: por nota e por freqüência. 

O início desse capítulo foi explicando a origem do nome do próprio. E se 

falamos, lá em cima, sobre os Blocos e que parecem ter uma natureza indecifrável, 

porém digeríveis, vale compilarmos a Matriz Curricular Única que o Ensino Blocado 

sugere: 

 

 1ª SÉRIE  

BLOCO 1 H. A . BLOCO 2 H. A . 

BIOLOGIA 04 ARTE 04 

ED FÍSICA 04 FÍSICA 04 

FILOSOFIA 03 GEOGRAFIA 04 

HISTÓRIA 04 MATEMÁTICA 06 

LEM 04 SOCIOLOGIA 03 



 

13 

Edição Nº. 1, Vol. 1, jan-jun. 2012. 

LÍNGUA PORTUGUESA 06 QUÍMICA 04 

Total Semanal 25 Total Semanal 25 

 2ª SÉRIE  

BLOCO 1 H. A . BLOCO 2 H. A . 

BIOLOGIA 04 ARTE 04 

ED FÍSICA 04 FÍSICA 04 

FILOSOFIA 03 GEOGRAFIA 04 

HISTÓRIA 04 MATEMÁTICA 06 

LEM 04 SOCIOLOGIA 03 

LÍNGUA PORTUGUESA 06 QUÍMICA 04 

Total Semanal 25 Total Semanal 25 

 3ª SÉRIE  

BLOCO 1 H. A . BLOCO 2 H. A . 

BIOLOGIA 04 ARTE 04 

ED FÍSICA 04 FÍSICA 04 

FILOSOFIA 03 GEOGRAFIA 04 

HISTÓRIA 04 MATEMÁTICA 06 

LEM 04 SOCIOLOGIA 03 

LÍNGUA PORTUGUESA 06 QUÍMICA 04 

Total Semanal 25 Total Semanal 25 

 (SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, 2008; p. 4) 

 

A tabela acima vem para ilustrar o que já tínhamos dito até agora. A 

separação de certas disciplinas em determinado bloco não é explicada nos 

documentos de que dispomos (Resolução nº. 5590/2008 e Instrução nº 021/2008 – 

SUED/SEED). E seria de total importância alguma consideração sobre esse fato, 

visto que qual o motivo de Sociologia estar entre a Matemática, Física e Química? E 

por que a biologia figura entre a Língua Portuguesa e Filosofia? Não estamos 

querendo dizer que essas disciplinas nada tem a ver umas com as outras, muito 

pelo contrário, uma vez que acreditamos que o conhecimento deve ser 

“transdisciplinar”, ou seja, além de qualquer definição ou fronteira que possa 

delimitar essa ou aquela área do conhecimento. A nossa preocupação é exatamente 

nesse sentido: como pensar numa “transdisciplinariedade” se as disciplinas estão 

distante um semestre? Um pouco mais adiante veremos que esse sentimento 
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também está presente nos alunos, só que de outra forma: argumentam eles que, 

para quem irá prestar vestibular, ficar um mês sem estudar determinada disciplina é 

péssimo e quase anula a possibilidade de conseguir um bom resultado no vestibular. 

Isto posto, não podemos deixar de discorrer um pouco sobre a mudança, 

também, na forma de pensar do aluno. Veja só, se dissemos que quando um 

elemento muda, muda todo o resto; e se as disciplinas estão separadas por um 

semestre, quase que tratadas como “gavetas” de informação, como será a relação 

do aluno com o conhecimento? Já dizia Paracelso: “A aprendizagem é a nossa 

própria vida, desde a juventude até a velhice, de fato quase até a morte; ninguém 

passa dez horas sem nada aprender” (PARACELSO citado por MÉSZÁROS, 2005; 

p. 47). Ora, se é assim, como, uma proposta de reformulação do Ensino Médio, 

toma como critério separar, ainda mais, onde já existia um fosso? Se percebemos o 

aprendizado para toda a vida, e em todos os momentos da vida, não seria mais 

interessante, pensar em um modo com que o Ensino Médio estivesse mais próximo 

do contexto do aluno? – e quando questionamos isso, colocamos em dúvida até a 

forma como o ensino é realizado, uma vez que a distância só tende a aumentar, 

entre alunos e escola. 

 E mais um elemento trazemos para a discussão, se o assunto é distância. 

Além de todos esses argumentos que apresentamos acima, a questão da 

reprovação do aluno também ganha novos contornos. Se um aluno, matriculado e 

realizando, o primeiro bloco vier a reprovar no mesmo, esse mesmo bloco será 

ofertado no semestre seguinte; nesses termos, podemos ter a ilusão de que esse 

aluno não mais perderá um ano, mas somente um semestre. Sim, não temos o que 

discutir com relação a isso. Porém, ao realizar o primeiro bloco no segundo 

semestre, estará em uma sala diferente, com alunos diferentes e com relações 

novas para se criar. O aluno, antes, familiarizado com a sua turma, se vê diante do 

novo, “intruso” numa sala que, muitas vezes, já tinha o grupo “fechado”; pode-se 

argumentar: “isso é um aspecto positivo, visto que o aluno terá que tecer nova rede 

social, ou seja, aprenderá a lidar com situações novas e desafios; estará se 
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preparando para o mundo ‘real’”. Essa fala não ultrapassa os limites de uma 

afirmação que percebe o aluno enquanto sujeito e, muito menos, o limite que define 

um professor comprometido com o Ensino nos termos de Paracelso. Imagine você, 

leitor, como será possível estar mais próximo da turma em que você leciona – ou 

seja, conhecer o contexto em que atua -, se ela muda a cada semestre? Como 

tornaremos o processo de aprendizagem mais “real”, e o que temos na sala de aula 

pode estar sujeito a mudanças a qualquer momento? O que temos que admitir é 

que, ainda mais, a separação entre professor/aluno ganhará forças com esse modo 

de Ensino. 

Talvez a solução para os problemas que o Ensino Blocado veio “resolver”, 

esteja num outro caminho totalmente contrário a esse proposto. Um caminho que 

esteja em consonância com os verdadeiros motivos de uma qualidade baixa de 

ensino, um índice alto de evasão escolar e garantir a permanência desse aluno. Um 

caminho não como medida “curativa”, mas “preventiva”. 

 

 

QUANDO O “ESCUTAR” DIZ MAIS DO QUE DIZER: O BLOCO NA 

PERSPECTIVA DISCENTE 

  

Esse artigo é fruto do estágio curricular obrigatório. Uma das nossas 

principais atividades enquanto estagiário é observar. E como os nossos sentidos 

estão relacionados, quando observo também ouço, sinto, toco, cheiro. Quando 

falamos em sentidos, lembramos de sentimentos e sentimentos, subjetividades. 

Tudo isso para dizer que foi a preocupação com o subjetivo dos alunos que fez com 

que tudo o que escrevemos tivesse sentido. Não trocando o rumo da prosa, cito 

Paulo Freire: 

“Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, 
não é falando aos outros, [...] mas é escutando que aprendemos a 
falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o 
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outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise de 
falar a ele.” (FREIRE, 1996; p. 113) 

 

Escutar para aprender a falar. É escutando quem fala que podemos saber 

como falar e o que falar. Esse princípio, aplicado à educação, traz consigo uma 

mudança importante na postura do professor para si, e do professor para os alunos: 

deve não mais ter uma posição de “detentor” do saber; e perceber o aluno enquanto 

“produtor” de saberes. A idéia de recolher algumas informações sobre o Ensino 

Blocado dos próprios alunos, segue essa linha de raciocínio – ninguém melhor para 

falar sobre o Ensino Blocado do que quem está submetido a ele. Acreditamos que a 

experiência deles com relação a essa nova formatação das disciplinas, pode 

evidenciar, e muito, os futuros caminhos dessa proposta, se dará certo ou não. 

As informações foram recolhidas através de entrevistas gravadas, conversas 

informais e, também, realizadas através de e-mails e redes sociais. As perguntas 

principais eram duas: “como era a sua relação com os estudos quando o ensino não 

era blocado?” e “e agora, o que você pensa sobre o ensino blocado: melhorou, 

piorou, auxiliou no aprendizado?”. Duas questões simples e abertas, porém que 

permitiram momentos de conversas e descobertas interessantes. As informações, 

que serviram de base para algumas reflexões que serão expostas, foram obtidas a 

partir de seis alunos do Ensino Médio; alunos esses das turmas que eu acompanhei 

no período de estágio curricular obrigatório. Percebemos que as opiniões dos alunos 

sobre essa nova organização do ensino não difere muito, por isso, selecionamos 

duas falas para analisarmos e questionarmos se realmente o Ensino Blocado 

aparece para resolver questões, ou para deixar mais complexa e problemática a 

questão da educação. 

 

“... não é muito bom, pela falta de tempo. Dificulta muito o 

aprendizado porque são só seis meses pra aprender o que 

geralmente aprendíamos em um ano. Prejudica, também, quem vai 

fazer vestibular, porque, teoricamente, ficariam seis meses sem ver 
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uma determinada matéria, e sem contar que, muita gente não se dá 

bem com matemática, fisica e química... e agora tem um semestre só 

com elas. [...] Dificulta demais o aprendizado, o medo é maior, o 

tempo pra recuperar notas é bem menor... não tem tempo pra 

recuperação, e sem contar que enlouquece alguns professores.” 

(Leonardo de França Nunes, aluno do 3ºMH) 

  

A citação acima é a fala de uns dos alunos entrevistados. Apenas nesse 

trecho, encontramos vários apontamentos para possíveis reflexões. O primeiro item 

apontado por Leonardo foi a questão do tempo: ao invés de um ano de disciplina, 

seis meses é o tempo de contato. Não é nenhuma novidade se dissermos que 

existem “tempos” diferentes de aprendizagem de um aluno para outro; não é 

novidade dizer, também, que as disciplinas organizadas de maneira anual não eram 

facilmente assimiladas pelos alunos – e o que evidencia isso é a própria existência 

de uma reforma, pois se tudo estivesse bem, para que mudar? Dito isso, a 

conclusão que podemos chegar é a de que ao definir essa condensação do tempo 

de uma disciplina, os órgãos responsáveis pelos caminhos da educação, não estão 

preocupados com as diferenças existentes dentro de uma sala de aula, de um 

colégio para outro, de um município para outro. O objetivo é “igualar” tudo e deixar 

as diferenças de lado, sendo que, ao fazer isso, o ensino torna-se cada vez mais 

desigual, visto que é um absurdo pensar em tratar o desigual com igualdade. 

Segundo os pedagogos anarquistas: 

 

“A existência de uma educação desigual não tem outro objetivo 

senão o de perpetuar e consolidar desigualdades já recebidas em 

virtude da classe social à que pertence.” (MORIYÓN, 1989; P. 22) 

 

Outro aspecto que é evidenciado pelo aluno é a questão do vestibular. 

Poderíamos abordar essa problemática de duas formas: pensar a identidade do 
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Ensino Médio, ou dizer mais sobre a questão da distância entre as disciplinas. Para 

irmos rumo ao primeiro caminho indicado, teríamos que contextualizar toda a 

discussão sobre o Ensino Médio – contextualização essa que, em poucas linhas, 

fizemos no começo do artigo -, e é por isso que não seguiremos por esses lados. 

Utilizamos a fala do aluno – “Prejudica, também, quem vai fazer vestibular, porque, 

teoricamente, ficariam seis meses sem ver uma determinada matéria...” (Leonardo) 

– para afirmar ainda mais esse caráter “de gaveta” que leva o Ensino Blocado. Além 

disso, poderá agravar um problema que já existe: a dificuldade de alunos do Ensino 

Público ingressarem em universidades públicas. Pensemos da seguinte forma: um 

aluno que estuda em uma escola que não adotou o Ensino Blocado, oferecerá todas 

as disciplinas no decorrer de todo ano letivo, ele estará em contato com elas, 

mesmo que não aprenda, ele estará acompanhando; diferente é o caso do aluno de 

uma escola que adotou o Ensino Blocado: matemática no primeiro semestre e nunca 

mais, naquele ano. Quem terá mais dificuldade de realizar o vestibular, o aluno que 

esteve em contato com as disciplinas o ano todo, ou aquele que estudou 

determinada disciplina somente um semestre? Para responder a essa questão 

cientificamente, teríamos que dispor de tempo e de um projeto de pesquisa com 

pretensões maiores, e ainda, levar em conta que cada aluno tem uma facilidade 

maior ou menor de interiorização do conteúdo, porém, em linhas gerais, o aluno que 

está em contato com as disciplinas o ano todo, mais familiarizado com a discussão 

está, sem sombra de dúvida. 

Veja a fala de outra aluna entrevistada ao questionarmos como era o ensino, 

antes de se tornar Blocado: “Era mais fácil e eu gostava mais, pois você tinha 

mais tempo pra estudar e conseguir nota.” (Beatriz Côrtes de Ferraz Delfiol, 2ºMG). 

Ambas as questões levantadas pelos alunos citados, e também por aqueles outros 

entrevistados, era com relação ao tempo, assim como foi dito acima. O tempo 

diminui, tudo ficou mais “corrido”, temos que aprender muito “rápido”, enfim, com o 

Ensino Blocado, não se está levando em consideração que os alunos também são 

pessoas, indivíduos com vontades, sujeito da história, seres humanos com desejos. 
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Parece que o objetivo é formar rápido os alunos, e catapultá-los no mercado de 

trabalho, sem nenhum amparo ou preparo. Uma educação voltada para o capital é o 

que parece ser a proposta do Ensino Blocado – uma proposta direcionada para o 

mercado, e regulada por ele. Se quisermos uma mudança pertinente na educação, 

deveríamos gastar um tempo no que diz Mészáros: 

 

“Portanto, seja em relação à ‘manutenção’, seja em relação à 
‘mudança’ de uma dada concepção do mundo, a questão 
fundamental é a necessidade de modificar, de uma forma duradoura, 
o modo de internalização historicamente prevalecente.” 
(MÉSZÁROS, 2005; p. 52) 

 

Ou seja, temos que mudar o modo como se ensina (internalização), para 

conseguirmos realizar uma transformação pertinente, tanto na postura do professor, 

quanto na percepção do aluno. 

 

 

BORBOLETA OU ESCAFANDRO: O ENSINO BLOCADO TOCA QUAL 

EXTREMO? 

 

“O escafandro já não me oprime tanto, e o espírito pode vaguear 
como uma borboleta. Há tanta coisa para fazer. Pode-se voar pelo 

espaço ou pelo tempo, partir para a Terra do Fogo ou para a corte do 
rei Mindas.” (BAUBY, 1997; p. 4) 

  

Diante de tudo que expusemos até então, dispomos de Jean-Dominique 

Bauby para concluirmos os passos que demos nesse artigo. Para os leitores que 

não conhecem o autor em questão, Jean-Domonique foi um jornalista, editor da 

revista “Elle”, que sofre um acidente vascular cerebral, o que resultou na paralisação 

de todo o seu corpo, menos de sua pálpebra esquerda; foi através desse único 

movimento que escreveu o livro, depois “relido” em filme, “O escafandro e a 

borboleta”. Pois bem, a questão que trazemos é: o Ensino Blocado, nesses moldes, 
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mais se assemelha a um escafandro ou a uma borboleta? Ou seja, limita o aluno ou 

o impulsiona a voar? A metáfora não é clichê, muito menos pobre – ela se faz tão 

mais pertinente quando observamos o desenrolar dessa escolha “organizacional”. 

A partir de todos os elementos que analisamos – a questão da separação 

das disciplinas em blocos, dificultando uma possível “transdisciplinariedade”; o 

aspecto do tempo de aprendizagem que diminui, devido à compactação do conteúdo 

anual em apenas um semestre; o tema vestibular e o tempo que os alunos ficam 

sem ter contato com determinada disciplina -, vale pensar até que ponto isso auxilia 

no desenvolvimento do aluno como ser humano, ser social, “ser sujeito” e “ser 

pensante”. Nesse momento, ao que me parece, e fazendo uma alusão ao livro de 

Bauby, os alunos só terão as pálpebras para dizer o que estão sentindo/aprendendo 

com essa nova formatação; movimentos simples, repetidos, que utilizarão para dizer 

como está sendo o processo de “formação para a vida”. A dificuldade de 

comunicação existente nesse momento é inimaginável: se os alunos dispõem 

somente das “pálpebras” para expressar, e se os professores partem do princípio de 

que são “detentores do poder”, como haverá uma “aprendizagem para a vida” de 

que fala Paracelso? O que estamos querendo dizer é que, nessa atual roupagem 

que veste o Ensino Médio, muito difícil será que os alunos também não sejam 

vestidos – por um escafandro. O problema é que, dentro de um escafandro, é com 

extrema dificuldade que esse aluno poderá sentir a vida (e ela com todos os 

possíveis sentido que possamos dotar essa palavra!): na maioria dos momentos, se 

sentirá solitário, preso num lugar que não é o seu, ouvindo apenas a sua voz, que é 

reprimida pelo formato atual da escola; além do mais, viverá de lembranças dum 

momento onde ele era, ela fazia, ele criava, ele sentia, principalmente! – alunos que 

vivem em função do passado, nas reminiscências de um tempo que já existiu, 

relembrado pela dificuldade de viver plenamente num presente que abocanha, 

esmaga, prende e limita! 

O contrário disso tudo, uma escola que funciona como casulo. Um dos 

maiores fenômenos da natureza é a transformação pela qual passa a lagarta. O 
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casulo, que ela própria produz, significa a morte: separação da sua vida de lagarta, 

para uma nova vida, a de borboleta; quando completa o casulo, o significado de tudo 

é “uma nova vida virá, asas ganharei, e abro mão da minha vida de lagarta, para 

voar pelos campos floridos.” Utilizando essa metáfora para a nossa análise sobre o 

Ensino Médio, seria esse o caráter que devia ter, não só o Ensino Médio, mas todo o 

processo de educação escolar. A escola deveria servir como um casulo, no qual o 

aluno, ao fim de tudo, estaria transformado, completo e pronto para alçar vôo. Essa 

transformação significaria, como foi dito, morte, separação entre um momento e 

outro; no caso da educação, seria a separação entre um aluno com uma consciência 

da sua capacidade de “sujeito-histórico” ainda não tão desenvolvida, e um aluno 

preparado, e consciente, para a sua atuação enquanto “sujeito” em quaisquer 

relações, sociais ou não, que ele teça ao longo de sua existência. É a mudança de 

um momento em que se pautava em opiniões sem reflexão (senso comum), para um 

vôo belíssimo, e suave, sobre os campos do saber, com as asas da liberdade e do 

conhecimento, que foram produzidas e construídas durante o processo de 

aprendizagem escolar. Soa romântico... e teria que ser: a educação, acima de tudo, 

deveria ser algo feito por apaixonados. Apaixonados pela vida e as possibilidades 

que ela traz. Apaixonados pelo ser humano, e todas as suas complexidades. 

Apaixonados pelo inédito, e por todas as esperanças e conquistas que uma sala de 

aula, com quarenta alunos, podem trazer. Apaixonados pela experiência, e pela 

capacidade que cada professor tem de ser narrador: narrador da história e, acima de 

tudo, transformador e sujeito da mesma! 

Isto posto, o convite é: tenhamos coragem de despirmos o escafandro que 

há tanto tempo nos acostumamos a vestir, e alçarmos vôo, rumo ao infinito, que é o 

questionar sempre, contente, e pertinentemente.   
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