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Resumo 

Neste artigo apresentamos os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo compreender os 

efeitos, na ação do professor em sala de aula, de um projeto de mudança curricular denominado 

Sistema Blocado, em algumas escolas públicas do Estado do Paraná. Neste projeto, as aulas foram 

condensadas em um semestre com o tempo dobrado para cada conteúdo. Os dados foram coletados 

por meio de entrevistas com professores de Física que trabalhavam em escolas que participavam 

do projeto e analisados por meio de três conjuntos de categorias. Concluímos que o Sistema 

Blocado não causou grandes desconfortos a esses professores ao ser implantado e, de certo modo, 

favoreceu o ensino praticado por eles. Mas, ao mesmo tempo, não teve grande impacto sobre a 

aprendizagem dos alunos, ou em outras palavras, pouca mudança provocou na relação dos alunos 

com o saber. 

Palavras-chave: Saberes Docentes. Relação com o Saber. Sistema Blocado. Ensino de Física.  

 

Abstract 

In this article we present the results of a research that aimed to understand the effects of a 

curriculum change project in public high school of Parana State, called System in Blocks. In this 

project, the classes were condensed in a semester with the time doubled for each content. The data 

were collected by interviews with physics teachers working in schools participating in the project 

and analyzed by three sets of categories. We conclude that the System in Blocks did not cause 

great problems to these teachers when it was implanted and, in a certain way, favored the teaching 

practiced by them. But at the same time, it had no great impact on student learning, or in other 

words, little change has brought about the students' relationship with knowledge. 

Key words: Teachers knowledge. Relationship with Knowledge. System in Blocks. Physics 

teaching. 
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Introdução 
 

Vez por outra, em função de diversas razões que não são objeto de consideração neste 

artigo, as instâncias administrativas da Educação no Brasil propõem alterações didático-

pedagógicas que trazem implicações diretas para o professor e seu gerenciamento da sala 

de aula. No ano de 2009, o governo do estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado e 

Educação (SEED/PR) implantou um projeto de mudança curricular para o Ensino Médio da 

rede estadual paranaense denominado Ensino Médio por Blocos de Disciplinas Semestrais 

– Sistema Blocado (SB). O principal neste projeto é que o tempo de desenvolvimento do 

currículo foi reduzido à metade, com a consequente duplicação da carga horária semanal 

das disciplinas, ou seja, o tempo da série/ano letivo que é de um ano (em geral) passou a ser 

dividido em dois semestres; deste modo, alterou a quantidade de disciplinas que um aluno 

estuda simultaneamente – antes eram doze por ano e agora são seis em um semestre, tendo 

que cumprir dois semestres para fazer as doze disciplinas da grade curricular anual, 

completando assim seu ano letivo.  

Diante dessas condições o professor passou a ter que lecionar todo o conteúdo, que 

antes estava estruturado e programado para um ano, em seis meses, o que trouxe 

implicações para o gerenciamento que vinha fazendo do ensino e da aprendizagem em sala 

de aula. Em virtude dos ajustes necessários para a execução da proposta, levantamos a 

seguinte questão de pesquisa: Quais as percepções dos professores sobre o Sistema Blocado 

e quais consequências essa mudança curricular trouxe para a ação do professor de Física em 

sala de aula? 

Na sequência apresentamos algumas informações relativas ao Ensino Médio e o 

Sistema Blocado, e, posteriormente, os encaminhamentos e os resultados desta 

investigação.  

 
 
O Sistema Blocado 
 

Em 2008, a SEED/PR regulamentou, mediante a resolução 5590/2008 (PARANÁ, 

2008a) e instrução 021/2008 (PARANÁ, 2008a), o Ensino Médio Regular com organização 

por Bloco de Disciplinas Semestrais – Sistema Blocado, baseada na “necessidade de 

enfrentamento dos índices de evasão e reprovação do Ensino Médio Regular da Rede 

Pública do Estado do Paraná” (PARANÁ, 2008b, p.1). 

Este sistema tornou-se optativo
3
 no início de 2009 nos estabelecimentos da Rede de 

Ensino Pública do Paraná, possibilitando, desde então, duas Matrizes Curriculares
4
 para o 

Ensino Médio Regular: uma anual, com 12 disciplinas e outra semestral, com 6 disciplinas. 

No Sistema Blocado, as disciplinas da Matriz Curricular estão organizadas anualmente em 

dois blocos de disciplinas semestrais ofertados concomitantemente, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1 – Matriz Curricular 

 

1ª, 2ª ou 3ª séries 

Bloco 1 Hora aula Bloco 2 Hora aula 

Biologia 04 Arte 04 

Ed. Física 04 Física 04 

Filosofia 03 Geografia 04 

História 04 Matemática 06 

Língua Estrangeira Moderna 04 Sociologia 03 

Língua Portuguesa 06 Química 04 

Total semanal 25 Total semanal 25 

Fonte: Elias, 2013, p.17.  

 

 

O Quadro 1, denominado por Matriz Curricular única do Sistema Blocado, é padrão 

para a distribuição das disciplinas nas escolas que adotaram esse sistema; conforme se 

observa nesse Quadro, as disciplinas do Bloco 1 e 2 da 1ª série são semelhantes às do Bloco 

1 e 2 da 2ª e 3ª séries
5
. 

Algumas particularidades do sistema podem nos ajudar a entender melhor a proposta: 

 

1) A carga horária, das disciplinas, ficou concentrada em um semestre garantindo 

assim a equivalência com o número de aulas da Matriz Curricular anual; 

2) Cada bloco de disciplina deverá ser cumprido em, no mínimo, 100 dias letivos 

conforme o calendário escolar; 

3) Para a conclusão da série, o aluno precisará cumprir os dois blocos de disciplinas 

semestrais, ofertados em cada série; 

4) Quando a conclusão da série ocorrer no final do 1º semestre do ano letivo, o aluno 

poderá realizar a matrícula na série seguinte, no 2º semestre do mesmo ano letivo 

(o que garante a não interrupção das atividades letivas daquele estudante); 

5) Se o aluno parar/desistir no 2º semestre no 2º bloco, no ano que vem poderá 

matricular-se no 1º semestre no 2º bloco, bloco não concluído (o que faz com que 

todas as escolas ofereçam concomitantemente os dois blocos de conteúdo de cada 

uma das séries); 

6) Caso o aluno reprove em uma ou mais disciplinas do bloco que está cursando, por 

exemplo, Física ou/e Matemática, ele ficará retido no ano/bloco. Essa reprovação 

exigirá que o estudante, no ano seguinte, cumpra todo o bloco em que se 

encontrava essa ou essas disciplinas, para se matricular na série seguinte no 2º 

semestre do mesmo ano letivo (se for o caso). 

 

Diante dessas particularidades instrucionais apresentadas pela resolução que 

regulamenta esta proposta de mudança, surgem algumas questões relativas às mudanças e 

às relações que subjazem ao Sistema Didático implantado e em curso nas escolas.  

Em função dessa observação, procuramos conversar com os professores
6
 de Física dos 
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estabelecimentos de ensino que optaram pelo Sistema Blocado, lembrando que nosso 

objetivo foi o de buscar as percepções deles a respeito do projeto e das mudanças que 

trouxe para a prática diária.  
 
 

Fundamentação teórica 
 

Considerando que nosso objetivo foi entender os efeitos de uma mudança curricular (o Sistema 

Blocado) nas ações dos professores de Física em sala de aula, temos inicialmente de apresentar o 

que modelo de sala de aula que temos em mente.  

O primeiro modelo de uma sala de aula, ou, de um modo mais geral, da relação educativa, 

também denominado modelo canônico (GAUTHIER; TARDIF, 2013, p.41), constituiu-se a partir 

de Platão, dentro das transformações pelas quais passaram as ideias e as práticas pedagógicas a 

partir de Sócrates. Na antiguidade grega o que importava na relação educativa era a comunicação 

entre o mestre e os aprendizes. A ênfase do ensino, antes situada na discussão, no diálogo e na 

relação verbal entre o educador e o educando, passou, após Sócrates e Platão, para a relação entre o 

educador, o educando e um saber objetivo e universal, independente do sujeito, um saber do qual o 

mestre “é o representante competente junto ao aluno” (GAUTHIER; TARDIF, 2013, p.41) 

A estrutura triangular, formada pelo professor, estudantes e o saber, também ficou conhecida 

como sistema didático, triângulo didático ou triângulo pedagógico, conforme utilizada por 

Chevallard (2005), Houssaye (2007) e outros autores (GAUTHIER et al., 2006, p.172, nota de 

rodapé), podendo ser representada pelo triângulo da Figura 1, em que P é o professor, E são os 

estudantes e S o saber a ser ensinado ou aprendido: 
 

Figura 1 – Modelo triangular da sala de aula 

 
 

Apesar de semelhante, a maneira como entendemos o modelo triangular da Figura 1 é diferente 

das visões de Chevallard e de Houssaye. Lembramos que nosso interesse fundamental nesse 

triângulo tem a ver com as pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem em sala de aula. Dessa forma, 

entendemos a Figura 1 como uma estrutura formada pelos vértices P, E e S, em que os lados são 

interpretados como se segue:  

 P-S indica as relações que o professor P estabelece com o saber S, 

onde S pode ser interpretado como uma disciplina, um conteúdo, um conceito etc., mas 

também como um saber mais geral, relacionado com o trabalho docente. 
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 P-E indica as relações que o professor P estabelece diretamente 

com a classe E, ou com um estudante específico e representa o ensino que ele pratica.  

 E-S indica as relações que a classe E, ou um estudante específico 

estabelece com o saber S, enquanto uma disciplina, um conteúdo, um conceito etc., e 

representa a aprendizagem discente. 

 

Como deve ter sido possível perceber, nossa interpretação do modelo triangular da sala 

de aula tem como fundamento as relações com o saber, conforme definidas por Charlot 

(2000). De fato, há algum tempo temos tomado a temática da relação com o saber como 

ponto de partida, para analisar a formação de professores, o ensino e a aprendizagem de 

ciências, tanto em situações educativas formais como informais.  

A relação com o saber é definida por Charlot como “a relação do sujeito com o mundo, 

com ele mesmo e com os outros” (CHARLOT, 2000, p.78). Entretanto, essencialmente, a 

relação com o saber é “uma forma da relação com o mundo” (CHARLOT, 2000, p.77). Se a 

sala de aula é o foco da investigação – como se dá em nosso caso – podemos entender a 

relação com o mundo como a relação do sujeito com o mundo escolar. Um local com 

finalidades específicas, o campo em que estão presentes os saberes escolares, definidos 

pelos currículos; os atores deste ambiente, como os alunos, os professores, os 

administradores e orientadores educacionais deste local (diretores, supervisores, 

pedagogos) etc.; e toda a parte física e virtual deste mundo (o prédio, as salas de aula, as 

carteiras, os equipamentos, laboratórios, computadores, internet etc.). 
Todavia estamos neste momento, especificamente interessados nas relações de ensino e 

aprendizagem que se estabelecem dentro da estrutura triangular da Figura 1, ou seja, nas relações P-

S, P-E e E-S, conforme percebidas pelos professores, sujeitos desta pesquisa. 

Antes de avançarmos, temos duas considerações a fazer. Em primeiro lugar, se o segmento E-S 

foi interpretado como a aprendizagem discente, como o fizemos, por simetria podemos igualmente 

interpretar o segmento P-S como a aprendizagem docente. Em outras palavras, toda relação com o 

saber é também uma relação de aprendizagem: discente, para o caso do aluno; docente, para o caso 

do professor. 

No caso do aluno, entretanto, o saber S pode ser considerado apenas como o conteúdo 

ensinado, embora, certamente o estudante aprenda em sala de aula muito mais coisas do que apenas 

um saber. Ele pode aprender a se relacionar com os colegas, aprender a utilizar a calculadora etc. 

Ou seja, há várias figuras do aprender, conforme as define Charlot (2000, cap. 5). Para o aluno, 

portanto, estamos tomando o segmento E-S apenas como a relação do sujeito com um conteúdo 

disciplinar, como a Física, a Matemática etc. 

No caso do professor, a aprendizagem docente pode ser bem mais ampla que a aprendizagem 

de um conteúdo disciplinar. Ou seja, o S da relação P-S poderia se referir ao que Tardif (2002) e 

outros educadores denominariam de saberes docentes. 

De acordo com a perspectiva epistemológica de Tardif, os saberes docentes são 

temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados, e carregam consigo as marcas 

do seu objeto, a saber: o ser humano. Tardif define o saber docente “como um saber plural, 

formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” com os quais estabelece 
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diferentes relações (TARDIF, 2002, p.36). 

Os “saberes da formação profissional” são aqueles transmitidos pelas instituições de 

formação de professores. O professor em conjunto com o ensino são objetos do saber das 

ciências humanas e das ciências da educação. A prática docente é mobilizada por vários 

saberes pedagógicos – doutrinas, concepções, reflexões e orientação da atividade educativa 

(TARDIF, 2002, p.37). 

Os “saberes disciplinares” são aqueles que correspondem aos vários campos do 

conhecimento e aos saberes da sociedade, sendo integrados nas faculdades e nos cursos, na 

forma de disciplinas, como Física, Matemática, Química entre outras. 

Os “saberes curriculares” são apropriações de saberes por parte dos professores no 

decorrer de sua carreira, correspondendo aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos, a 

partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela 

definidos e selecionados como cultura erudita (TARDIF, 2002, p.38). 

E, finalmente, “os saberes experienciais”, que são específicos e surgem das funções e 

das práticas de sua profissão. Tais saberes desenvolvem-se na experiência e são, por ela, 

validados incorporando-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 

habilidades, de saber-fazer e de saber-ser (TARDIF, 2002, p.39). 

Os saberes docentes são elementos constitutivos da prática docente e o professor ideal 

é alguém que precisa conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir 

certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia, e, ainda, desenvolver 

um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos (TARDIF, 2002, 

p.39).  

Essas experiências são construídas e modificadas mediante os significados que cada 

professor atribui a elas; assim, um mesmo fato vivenciado por professores distintos terá 

significados distintos, para cada um deles, podendo modificar suas práticas.  

 
 
Instrumentos de análise 
 

Para a análise dos dados utilizamos três instrumentos analíticos, na forma de conjuntos 

de categorias, indicadas nos Quadros 2, 3 e 4.  

O primeiro conjunto foi construído a partir do triângulo da Figura 1. Tomando os lados 

do triângulo que indicam as relações que os professores estabeleceram com o conteúdo a 

ser ensinado (segmento P-S), com o ensino que praticavam (segmento P-E) e com o 

aprendizado dos estudantes (E-S), obtivemos um conjunto de categorias a priori, 

denominadas de categorias SEA, conforme mostrado no Quadro 2. Indicamos também que 

elas serão retomadas na apresentação dos dados.  
 

Quadro 2 – Categorias SEA 

 
Categoria Lado do triângulo Descrição da categoria 

Saber P-S Percepções do professor sobre os efeitos do Sistema 
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(relação com o saber) Blocado na estruturação do saber a ser ensinado 

Ensinar 
P-E 

(relação com o ensino) 

Percepções do professor sobre os efeitos do Sistema 

Blocado no seu ensino e no trabalho em sala de aula 

Aprender 
E-S 

(relação com a aprendizagem) 

Percepções do professor sobre os efeitos do Sistema 

Blocado na aprendizagem dos alunos 

Fonte: os autores.  

 

O segundo conjunto deriva diretamente de anos de pesquisa e observação das falas de 

professores e estudantes sobre o ensino e a aprendizagem e se fundamenta nas relações com 

o saber. 

Temos observado, ao longo de vários anos de observação de dados, que professores e 

estudantes falam e percebem o mundo escolar de formas diferentes: às vezes analisam e 

refletem a respeito das atividades desse mundo, às vezes expressam sentimentos e emoções 

pelas situações vividas, outras vezes revelam os valores com que julgam os eventos desse 

mundo. Constatamos, portanto, que a relação com o saber, no interior da sala de aula ou 

mesmo no mundo escolar como um todo, pode ser separada em três categorias ou 

dimensões
7
 às quais denominamos: epistêmicas, pessoais e sociais, conforme definidas no 

Quadro 3
8
. Vamos simbolizar abreviadamente esses três tipos de relações com o mundo 

escolar pela sigla EPS: 

 
Quadro 3 – Dimensões epistêmicas, pessoais e sociais  

da relação com o saber no mundo escolar (EPS) 

 
a) Dimensão epistêmica: o sujeito demonstra uma relação epistêmica com o mundo escolar quando utiliza 

discursos puramente intelectuais ou cognitivos a respeito do ensino, da aprendizagem e dos eventos que 

ocorrem nesse universo, se expressando, em geral, por meio de oposições do tipo sei/não sei, conheço/não 

conheço, compreendo/não compreendo etc.  

b) Dimensão pessoal: o sujeito demonstra uma relação pessoal com o mundo escolar quando utiliza 

discursos que remetem a sentimentos, emoções, sentidos, desejos e interesses, se expressando, em geral, 

por meio de oposições do tipo gosto/não gosto, quero/não quero, sinto/não sinto etc. 

c) Dimensão social: finalmente, o sujeito demonstra uma relação social com o mundo escolar quando 

utiliza discursos que envolvem valores, acordos, preceitos, crenças, leis, que têm origem dentro ou fora do 

mundo escolar, se expressando, em geral, por meio de oposições do tipo valorizo/não valorizo, devo/não 

devo (fazer), posso/não posso (sou ou não autorizado a fazer) etc. 
Fonte: adaptado de Arruda e Passos (2015) 

 

Embora esses três tipos de relações estejam sendo entendidas como três modos distintos de 

relação do sujeito com o mundo escolar, nós acreditamos que os discursos que os sujeitos elaboram 

a respeito de suas relações com o mundo, em geral, também podem ser analisados por meio dessas 

três modalidades.  

Quando aplicamos as dimensões epistêmicas, pessoais e sociais com o saber (EPS), conforme 

definidas no Quadro 3, à sala de aula, representada pelo modelo triangular da Figura 1, o triângulo 

transforma-se no prisma da Figura 2:  

 

 
Figura 2 – Prisma 
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Fonte: Arruda e Passos (2015) 

 

O prisma da Figura 2 corresponde ao triângulo da Figura 1, expandido para três dimensões em 

função da aplicação das dimensões EPS. Por essa razão, cada segmento do triângulo da Figura 1 

fica acrescido de três dimensões. Por exemplo, o segmento P-S não indica apenas as percepções 

sobre o saber (docente), conforme compreendido por P (ponto de vista do professor), porém as 

percepções epistêmicas, pessoais e sociais desse professor sobre o saber que ele tem de ensinar 

(conteúdo) ou sobre o saber docente que ele constrói ao longo de sua vida profissional. Da mesma 

forma, o segmento P-E indica a relação que o professor estabelece com o ensino que ele pratica, 

conforme percebido por ele próprio. Finalmente, o segmento E-S não representa apenas a 

aprendizagem dos estudantes, mas envolve as relações epistêmicas, pessoais e sociais que os 

estudantes estabelecem com o saber, conforme percebida e compreendida por P. 

Vemos, portanto, que o prisma – instrumento de interpretação das relações com o saber, com o 

ensinar e com o aprender que se desenvolvem em sala de aula – constitui um importante avanço nos 

modelos representativos da sala de aula, do ensino e da aprendizagem. Todavia, outros aspectos 

dessa representação ficam mais aparentes, quando desdobrados na matriz que a ele está associado 

por uma operação que em geometria poderia ser chamada de planificação. De fato, se abrirmos o 

prisma em suas faces verticais, obteremos uma matriz 3x3, a qual denominamos de Matriz do 

Professor – M(P). A Matriz M(P) expressa as relações epistêmicas, pessoais e sociais do professor 

com o aprendizado docente, com o ensino que pratica e com a aprendizagem discente, conforme 

apresentada no Quadro 4.  

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Matriz do Professor M(P) 

 

Relação com o saber 

em sala de aula 

(PROFESSOR) 

1 

Aprendizagem 

docente 

(segmento P-S) 

2 

Ensino 

(segmento P-E) 

3 

Aprendizagem 

discente 

(segmento E-S) 

A 

Epistêmica 

(conhecimento) 

1A 

Diz respeito às relações 

epistêmicas que o 

professor estabelece com 

sua própria 

2A 

Diz respeito às relações 

epistêmicas que o 

professor estabelece com 

o ensino que pratica 

3A 

Diz respeito às relações 

epistêmicas que o 

professor estabelece com 

a aprendizagem dos 
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aprendizagem estudantes 

B 

Pessoal 

(sentido) 

1B 

Diz respeito às relações 

pessoais que o professor 

estabelece com sua 

própria aprendizagem 

2B 

Diz respeito às relações 

pessoais que o professor 

estabelece com o ensino 

que pratica 

3B 

Diz respeito às relações 

pessoais que o professor 

estabelece com a 

aprendizagem dos 

estudantes 

C 

Social 

(valor) 

1C 

Diz respeito às relações 

sociais que o professor 

estabelece com sua 

própria aprendizagem 

2C 

Diz respeito às relações 

sociais que o professor 

estabelece com o ensino 

que pratica 

3C 

Diz respeito às relações 

sociais que o professor 

estabelece com a 

aprendizagem dos 

estudantes 

Fonte: adaptado de Arruda, Lima e Passos (2011).  

 
Essa Matriz M(P) foi aplicada em vários contextos de pesquisa, entre eles: em aulas de 

estudantes da licenciatura durante o estágio supervisionado; na ação de supervisores e licenciandos 

em atividades do PIBID; na ação de professores experientes na sala de aula etc., tendo gerado 

diversos artigos e fornecendo uma direção de pesquisa a teses e dissertações desenvolvidas em 

nosso grupo de pesquisa nos últimos anos
9
. 

 
 
Procedimentos metodológicos 
 

Inicialmente, foi realizado um levantamento, junto ao Núcleo Regional de Educação 

(NRE) do município de Londrina, Paraná, para localizar professores de Física que atuavam 

no Sistema Blocado – ao todo 12 professores atendiam às nossas especificidades e desse 

total entrevistamos 5 deles.  

Junto a esse levantamento preliminar outras informações também foram coletadas, 

entre elas a quantidade de escolas optantes pelo Sistema Blocado nesse município em 

diversos anos: em 2009, foram 11 escolas optantes, de um total de 88 escolas do município; 

em 2010; 2011 e 2012 foram 22 escolas optantes por esse sistema.  

Em continuidade, passamos, então, a visitar essas escolas e a nos apresentar como 

pesquisadores dessa proposta do Sistema Blocado, convidando esses professores a 

manifestarem suas percepções a respeito do projeto em curso e colocando-os a par das 

questões para as quais buscávamos respostas (foram seis as questões elaboradas e sobre as 

quais pedíamos que expressassem seus pareceres).  
 

1. Fale-me sobre sua experiência com o Sistema Blocado, ou seja, como foi o 

desenvolvimento das aulas, a adaptação do conteúdo anual para semestral, o 

tempo de aula? 

2. O que você percebeu com relação aos alunos neste sistema semestral, 

relacionando-o com o sistema anual – estão mais motivados, menos motivados? 

Por quê? E a evasão, diminuiu ou não?  

3. Você acredita que os alunos têm a oportunidade de aprender mais neste novo 
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sistema? 

4. Que comparações você faria entre o Sistema Blocado e o Sistema Anual?  

5. Com relação à disciplina de Física, o Sistema Blocado trouxe melhoras? 

Quais?  

6. O que você achou de interessante nesse novo sistema? Podem ser observações 

gerais ou particulares. Fale-me sobre elas. 

 

Para a análise das entrevistas, que foram posteriormente transcritas, assumimos os 

procedimentos da análise textual discursiva proposta por Moraes e Galiazzi (2007). Após a 

delimitação do corpus, que segundo Bardin (2004, p.90) é “o conjunto dos documentos 

tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos” – no nosso caso, as 

entrevistas transcritas dos 5 professores depoentes – procedemos com a desconstrução dos 

textos e, posterior, unitarização. Desse movimento foi possível identificar unidades de 

análise relacionadas diretamente com os propósitos da pesquisa.  

 

 

Apresentação dos dados 
 

A apresentação dos dados será realizada por meio de comentários, os quais podem conter ou 

não trechos das falas dos professores, mas que, em geral, remetem a tais falas por meio de números 

entre parêntesis. A numeração das 72 falas segue a seguinte distribuição:  

P1 – falas de número (1) a (16);  

P2 – falas de número (17) a (28);  

P3 – falas de número (29) a (42);  

P4 – falas de número (43) a (60);  

P5 – falas de número (61) a (72).  

As entrevistas de cada professor utilizadas nas análises encontram-se no Apêndice a 

final deste artigo. A seguir, trazemos os dados segundo as Categorias SEA (Quadro 2). 

 
a) Percepções do professor sobre os efeitos do Sistema Blocado na estruturação do 

saber a ser ensinado. 

 
Foram inseridas nesta categoria frases que tratam do saber enquanto conteúdo 

curricular, ou seja, fazem menção às implicações da estruturação curricular proposta pelo 

Sistema Blocado no andamento geral das aulas e atividades docentes no semestre ou no ano 

todo. Refere-se aos efeitos do Sistema Blocado no planejamento anual e não diretamente 

nas aulas (que foram alocadas na segunda categoria). 

Os professores perceberam que “as coisas caminham mais rápido com o conteúdo na 

semana do Sistema Blocado” (2), o que faz com que o professor possa “sofrer” um pouco 

(32). O problema da “adaptação” do conteúdo ao novo Sistema foi uma preocupação 

manifestada pela maioria dos professores, mas a avaliação geral pareceu ser positiva: “anda 

bem” (2); dá para “cumprir todo o conteúdo” (21); “tem um número menor de disciplinas, 

você tem quatro aulas na semana, dá para distribuir melhor o conteúdo” (46); “não tive 
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dificuldade de adaptação do conteúdo do anual para o blocado” (51), embora sempre fique 

algo de fora [...] porque a gente não dá conta de todo o conteúdo” (59).  

Também foram feitas críticas em relação à estrutura de cada bloco. Por exemplo a de 

que os idealizadores do Sistema colocaram “matérias muito pesadas, num mesmo bloco” 

(40), juntando Matemática, Física e Química no Bloco 2 (Quadro 1). Segundo um 

professor, se a Matemática estivesse no Bloco 1, colocada no primeiro semestre, portanto, 

para uma dada turma, isso poderia ajudá-lo em Física, que está prevista para o Bloco 2, do 

segundo semestre (41). Também foi lembrado o caso particular da Educação Física, que 

está presente em apenas um dos blocos. Segundo esse professor ela deveria estar nos dois 

“pois o objetivo de Educação Física é outro” (23), o que parece trazer implicitamente a 

ideia de que a Educação Física não é uma disciplina como as outras (um saber 

independente do sujeito). Ao que parece, algumas disciplinas, como Português e 

Matemática, podem ter perdido carga horária (42). 

Algumas dificuldades ou recomendações mais gerais também foram apontadas. Por 

exemplo, segundo um professor para o funcionamento satisfatório do Sistema é preciso o 

“engajamento da direção, da equipe pedagógica e do professor” e que esse trio “entre em 

sintonia” (4).  

 
b) Percepções do professor sobre os efeitos do Sistema Blocado no seu ensino e no 

trabalho em sala de aula 

 
Considerando que o trabalho docente é essencialmente interativo (TARDIF, 2002, p.49-

50), não é surpresa que um dos principais comentários dos professores tenha apontado para 

o fato de que o Sistema Blocado, por ter dobrado o número de aulas no semestre, permite 

“um contato maior com os alunos” (falas 1, 10, 17 e 39). Em consequência alguns 

professores: sentiram uma diminuição no tempo gasto com “atividades burocráticas” (1, 

17); melhora no “relacionamento com os alunos”, embora isso possa depender da existência 

de “afinidade” (10); e melhores condições para conversar com os alunos e “saber mais, 

quais problemas que eles têm, o que não aprenderam, o que precisam aprender mais” (39). 

Um professor relata que no Sistema Blocado melhorou o respeito dos alunos para com ele, 

passando a vê-lo mais como pessoa e “não só como um professor” (69). 

O tempo maior disponível no semestre (o dobro, para algumas disciplinas, como Física 

e Química) refletiu na execução no andamento das aulas de várias maneiras. Embora o 

ritmo das aulas tenha ficado mais “acelerado” (34), alguns professores conseguiram dar 

mais conteúdo (6, 33, 34, 36), eventualmente tendo de “fragmentar” o assunto em várias 

perguntas (16); outros se viram forçados a dar aulas diferentes (18, 38, 52), utilizando 

vídeos, por exemplo. O tempo para explicar o conteúdo, fazer mais exercícios ou realizar 

experimentos também aumentou (61, 64, 65).  

A respeito da realização de experimentos, os professores fizeram comentários 

positivos, mas também levantaram problemas (que talvez não aparecem claramente, no 

sistema anterior). De um lado, o Sistema Blocado oferece ou permite mais tempo para a 

realização de atividades experimentais (6, 37, 63). Entretanto, para o professor que já 
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realizava experimentos com frequência, o aumento do tempo o forçou a “duplicar os 

números de experimentos”, o que representou uma dificuldade (19). Apesar do tempo 

maior e da reconhecida necessidade da realização de experimento na Física, alguns 

assumiram que não fazem por causa da “correria” do Sistema Blocado (37), ou 

reivindicaram a implantação de laboratórios e a contratação de laboratoristas para a 

“montagem e desmontagem” dos experimentos (27, 56). De qualquer forma a realização de 

experimentos é uma atividade que os professores de Física em geral acreditam que 

deveriam fazer
10

. 

Outro efeito positivo do Sistema Blocado comentado pelos professores foi a redução 

no número de turmas, o que diminui a burocracia (preenchimentos de livros de chamadas 

etc.), gerando tempo para o preparo das aulas (57, 58).  

Sobre dificuldades em relação ao ensino, um professor relata problemas em 

“aprofundar as discussões” (24), embora afirme que a mudança de sistema não afetou 

sensivelmente seu “modo de trabalhar” (26).  

 
c) Percepções do professor sobre os efeitos do Sistema Blocado na aprendizagem dos 

alunos. 

 
A questão do interesse do aluno e seus efeitos na aprendizagem é um tema recorrente em 

conversas com professores. Há muito tempo isso tem sido detectado em conversas informais ou em 

entrevistas de pesquisa. No nosso caso não foi diferente. Um dos professores se queixa do aluno que 

“não presta atenção” e que não quer “saber do conteúdo, estudar” (3) e que somente alguns têm 

interesse, o que facilita a aula (9). Na visão desse professor, o interesse parece ser algo intrínseco ao 

aluno, a respeito do qual pouco pode ser feito: se ele tem interesse, o planejamento do professor 

pode ser efetivo, mas “os que não tem, não adianta” (8).  

A respeito dos impactos do Sistema Blocado sobre o interesse do aluno as opiniões divergiram. 

O Sistema Blocado pode não ter impacto algum no aprendizado do aluno, visto que isso depende de 

quanto ele se dedica ao estudo (13). O aluno está na escola para aprender (12), mas fazer o aluno 

“mudar de postura” em relação à sua aprendizagem, “voltar a estudar”, pode ser um processo lento 

(11). Alguns não conseguiram perceber nenhuma diferença entre o Sistema Blocado e o tradicional 

(22, 31); outros afirmaram que os alunos demonstraram mais interesse, seja porque o número de 

disciplinas é menor (44) ou porque eles teriam mais tempo (72); outro comentário é que no Sistema 

Blocado os alunos “são menos pressionados” e acabam deixando de lado os estudos (68). No caso 

dos alunos “desinteressados” (intrinsecamente), a maior exposição à disciplina poderia provocar 

evasão (70), talvez pela maior quantidade de disciplinas das áreas exatas no Bloco 2 (71).  

Para um professor, alguns alunos não gostaram (29) no início do Sistema Blocado; outros não 

conseguiram acompanhar o andamento das aulas (30). Talvez porque a aprendizagem exija um 

“tempo de maturação do conteúdo”, o que o Sistema Blocado não permite (25). Nesse sentido, 

como disse outro professor, talvez seja melhor que o aluno aprenda menos, com qualidade, “do que 

um monte de coisas e não ter noção nenhuma do que está fazendo” (60). Por outro lado, o “período 

grande sem a aula da disciplina”, “sem contato com a Física”, pode comprometer a qualidade dos 

conceitos que o aluno vai elaborar (62). 

No que diz respeito à aprendizagem, alguns professores não perceberam diferença substantiva 

entre o sistema tradicional e o Blocado (14, 35). A tendência geral parece ser a de remeter o 
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problema diretamente ao aluno que “não estão acostumados a estudar”, o que não dependeria do 

sistema curricular vigente (7). Tanto em um sistema quanto no outro, quando o professor quer 

desenvolver o assunto de forma mais conceitual, parece persistir a tendência do aluno em querer 

“continhas” (55), o que poderia estar relacionado à formação inicial do professor, em que ele pode 

ter aprendido mais a “matematização” da Física do que conceitos (54). Em resumo, as eventuais 

melhorias nos resultados das provas dependeriam mais de cada aluno, do quanto estudou, do que do 

sistema curricular (15). Apenas um professor afirmou que no Sistema Blocado os alunos teriam 

mais “facilidade para fazer as atividades”, como os trabalhos de casa (66). 

O Sistema Blocado também teve implicações nas avaliações. Por um lado, duplicou o o 

número de provas por bimestre e aumentou o conteúdo de cada prova, ou seja, o aluno “tem de 

estudar em dobro em cada matéria” (28), o que levou o professor a “facilitar” nas avaliações (20, 

28). Como diminuiu o número de disciplinas, os professores podem pedir um prazo mais curto para 

os trabalhos (67). Um professor se queixa de que no colégio em que ele leciona “é dado muito valor 

aos trabalhos e pouco valor às provas”, um procedimento do qual ele discorda, mas que caso seja 

mudado poderia aumentar a evasão (5). 

Por fim, um professor comentou o problema da readaptação dos alunos transferidos de outra 

escola (48, 49) e dos alunos do noturno, para os quais o Sistema Blocado pode ter ajudado (50, 53).  

 
 
Análises 
 

Realizamos três tipos de análises. Em primeiro lugar, distribuímos as 72 falas dos professores 

pesquisados pelas categorias SEA (Quadro 2). Em seguida utilizamos o mesmo procedimento para 

as categorias EPS (Quadro 3). Finalmente, os dados foram interpretados por meio da Matriz M(P), 

do Quadro 4.  

O Quadro 5, mostra a distribuição das 72 falas dos cinco professores pelas três categorias SEA.  

 

Quadro 5 – Distribuição das falas dos professores pelas categorias SEA 

 P1 P2 P3 P4 P5 Totais 

Saber 
(2) (4) (21) (23) (32) (40) 

(41) (42) 

(46) (51) 

(59) 

 
11 15% 

Ensino 

(1) (6) (10) 

(16) 

(17) (18) 

(19) (24) 

(26) (27) 

(33) (34) 

(36) (37) 

(38) (39) 

(43) (47) 

(52) (56) 

(57) (58) 

(61) (63) 

(64) (65) 

(69) 

27 38% 

Aprendizagem 

(3) (5) (7) 

(8) (9) (11) 

(12) (13) 

(14) (15) 

(20) (22) 

(25) (28) 

(29) (30) 

(31) (35) 

(44) (45) 

(48) (49) 

(50) (53) 

(54) (55) 

(60) 

(62) (66) 

(67) (68) 

(70) (71) 

(72) 

34 47% 

Fonte: os autores.  

 

Como podemos observar, a maioria das falas (47%) incidiu na linha da aprendizagem. É um 

resultado interessante, no geral, pois pesquisas anteriores realizadas em nosso grupo revelaram que 

estudantes em formação inicial, nos momentos de regência de classe durante o estágio 

supervisionado, tendem a se preocupar mais com o seu próprio ensino do que com a aprendizagem 

dos alunos (ARRUDA; LIMA; PASSOS, 2011; MAISTRO, 2012; LARGO, 2013). Provavelmente 
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essa diferença se explica pela experiência e pela segurança dos professores, o que permite que eles 

dividam melhor seu tempo entre o planejamento, a execução e a avaliação do ensino que praticam e 

a aprendizagem dos estudantes. 

Com relação à distribuição das falas pelas categorias EPS, temos o seguinte: 

 

 

Quadro 6 – Distribuição das falas dos professores pelas categorias EPS 

 P1 P2 P3 P4 P5 Totais 

Epistêmica 

(1) (2) (6) 

(11) (12) 

(13) (14) 

(15) (16) 

(17) (18) 

(19) (20) 

(21) (24) 

(25) (26) 

(27) (28) 

(32) (34) 

(36) (37) 

(45) (46) 

(48) (49) 

(51) (52) 

(54) (55) 

(59) (60) 

(62) (63) 

(64) (65), 

(66) (67) 

(71) 

40 55% 

Pessoal 

(3) (7) (8) 

(9) (10) 

(22) (29) (30) 

(31) (35) 

(38) (40)  

(43) (44) 

(57) 

(61)(68) 

(69) (70) 19 26% 

Social 

(4) (5) (23) (33) (39) 

(41) (42) 

(47) (50) 

(53) (56) 

(58) 

(72) 

 13 19% 

Fonte: os autores.  

 

O Quadro 6 mostra que a tendência geral dos professores foi se referir à situação de provocada 

pelo Sistema Blocado de forma predominantemente epistêmica. Ou seja, a questão principal para 

eles (com exceção de P3) era compreender a situação de mudança a que estavam submetidos. O 

professor P3 foi o que mais se mostrou afetado do ponto de vista pessoal. A dimensão social da 

relação com o saber apareceu em menor intensidade para os professores P1, P2 e P5. 

Para ter uma visão geral, envolvendo tanto as relações com o saber, o ensinar e o aprender 

(SEA) com as dimensões epistêmicas, pessoais e sociais das relações dos professores com o mundo 

escolar, fez-se uso da matriz do Quadro 4. A distribuição das falas dos cinco professores nessa 

matriz está mostrada no Quadro 7. A Matriz M(P) permite que as percepções dos professores sobre 

o funcionamento da sala de aula durante o Sistema Blocado possam ser visualizadas de forma geral 

e integradas.  
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Quadro 7 – Distribuição das falas de todos os professores na matriz M(P) 

 
 1 

P-S 

(saber) 

2 

P-E 

(ensino) 

3 

E-S 

(aprendizagem) 

 

Totais 

A 

Relação 

epistêmica 

(2) (21) (32) (46) 

(51), (59) 

(1) (6) (16) (17) (18) 

(19) (24) (26) (27) 

(34) (36) (37) (52) 

(63) (64) (65) 

(11) (12) (13) (14) 

(15) (20) (25) (28) 

(45) (48) (49) (54) 

(55) (60) (62) (66) 

(67) (71) 

40 55% 

B 

Relação 

pessoal 

(40) (10) (38) (43) (57) 

(61) (69) 

(3) (7) (8) (9) (22) 

(29) (30) (31) (35) 

(44) (68) (70) 

19 26% 

C 

Relação social 

(4) (23) (41) (42),  (33) (39) (47) (56) 

(58) 

(5) (50) (53) (72) 
13 19% 

Totais 
11 27 34   

15% 38% 47% 

Fonte: Os autores. 

 
A experiência em sala de aula provocada pela mudança curricular produziu grande densidade 

de falas na coluna 3, da aprendizagem, como já comentado anteriormente. Somente a célula 3A, 

com 18 incidências acomodou 25% das falas. A célula 2A, usualmente uma célula bem povoada, 

ficou com 22% (16 falas). O tom epistêmico dominou as falas como também já comentado. 

Causou surpresa, no entanto, a incidência de falas na coluna 1. Normalmente os professores e 

estudantes pouco comentam sobre o conteúdo, porque em geral têm uma boa formação e o domínio 

da matéria não é um grande problema para eles. Mas no caso dessa pesquisa, por se tratar de uma 

mudança curricular, os professores tiveram de se adaptar à nova situação com o processo em 

andamento. Tiveram de refletir principalmente sobre a distribuição do conteúdo no planejamento 

geral e adaptá-lo ao novo tempo de aula previsto no Sistema Blocado. O Sistema Blocado exigiu a 

mobilização de saberes curriculares, por parte dos professores, o que nem sempre está presente no 

dia a dia da escola como dilema a ser resolvido. Cremos que esse foi um dos principais efeitos que 

essa experiência provocou nos professores. 

 
 
Considerações finais 
 

Retomamos agora a questão que norteou essa pesquisa: Quais as percepções dos professores 

sobre o Sistema Blocado e quais consequências essa mudança curricular trouxe para a ação do 

professor de Física em sala de aula? 

Considerando o modelo triangular da sala de aula e a interpretação que dele fizemos, pudemos 

agrupar as percepções dos professores nas Categorias SEA do Quadro 2: os efeitos do Sistema 

Blocado na estruturação do saber a ser ensinado, no ensino praticado pelo professor e na 

aprendizagem dos alunos. Em todos os casos foram mencionados pontos positivos e pontos 

negativos.  

No primeiro caso, o problema com a adaptação do conteúdo ao novo sistema foi uma das 

maiores preocupações dos professores, embora nenhum deles tenha relatado grandes dificuldades. 
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Também foram feitas críticas em relação à estrutura da proposta, principalmente pelo fato de Física, 

Matemática e Química (disciplinas da área de exatas) terem ficado no mesmo bloco. 

Com relação ao ensino propriamente dito, o Sistema Blocado intensificou o contato entre 

professores e alunos, reduziu o tempo gasto com atividades burocráticas, o que a maioria dos 

professores considerou positivo. O tempo maior disponível no semestre teve consequências para o 

andamento das aulas, que ficaram mais aceleradas, permitiram dar mais conteúdo e forçaram os 

professores a introduzir outras atividades em suas aulas. Com relação a atividades experimentais, a 

mudança curricular permitiu mais tempo para a realização das mesmas, mas nem todos os 

professores realizaram-nas. No geral, não foram relatados grandes problemas em relação ao ensino 

e a impressão foi que os professores consideraram a mudança positiva.  

Finalmente a questão da aprendizagem. Em primeiro lugar, com relação aos efeitos do Sistema 

Blocado no interesse do aluno pela disciplina ou pelo estudo, as opiniões foram divergentes. A 

maioria dos professores considerou que o interesse é uma questão interna do aluno: ou ele tem, ou 

ele não tem. O mesmo ocorreu no que diz respeito à aprendizagem propriamente dita: alguns 

professores não perceberam diferença substantiva entre o sistema tradicional e o Blocado, 

remetendo novamente o problema às características de cada aluno. Nesse sentido, para alguns, o 

Sistema Blocado não fez nenhuma diferença para a aprendizagem dos alunos. 

Considerando o exposto, afinal, que conclusões gerais podemos tirar dessa mudança 

curricular? Lembramos que, embora o Sistema Blocado tenha sido proposto para minimizar o 

problema da evasão, esse não foi o foco da nossa pesquisa. Nossa preocupação se centrou no 

impacto do Sistema Blocado no ensino praticado pelo professor e na aprendizagem dos alunos, sem 

esquecer que nossos dados se limitaram às opiniões de cinco professores de Física.  

Tendo isso em conta, a conclusão final é que o Sistema Blocado não causou grandes 

desconfortos a esses professores ao ser implantado, demandou alguma mobilização dos saberes 

curriculares e, de certo modo, favoreceu o ensino praticado por eles. Mas, ao mesmo tempo, não 

teve grande impacto sobre a aprendizagem dos alunos, ou em outras palavras, pouca mudança 

provocou (se é que provocou alguma) na relação dos alunos com o saber, o que deveria ser o ponto 

mais importante de qualquer proposta curricular. 

 

 

Notas 

 
1. Com o apoio do CNPq. 
2. Com apoio da Fundação Araucária. 
3. Em 2009, ano da implantação desse sistema, foram 111 escolas optantes em todo o Paraná, já em 2010 foram 437 

escolas. O Paraná tem um total de 1.428 escolas com Ensino Médio. 
4. Estado do Paraná seguindo as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 – 

organiza o Ensino Médio Regular Público, com 12 disciplinas que devem ser estudadas concomitantemente em 1 ano 

letivo com 800 horas-aula; na disciplina de Física, são 2 aulas semanais, com um total de 80 aulas anuais; no 

Sistema Blocado, são 4 aulas semanais em um total de 80 aulas semestrais, garantindo assim a ‘mesma’ carga 

horária do sistema anual. 
5. A SEED/PR, na resolução 5590/2008 (PARANÁ, 2008a) que implantou o Sistema Blocado não explicita os critérios 

para a distribuição das disciplinas nos Blocos 1 e 2. 
6. Cabe informar que para o desenvolvimento desta investigação entrevistamos também pedagogos, coordenadores e 

diretores de escolas que adotam o Sistema Blocado, todavia em função da quantidade e da diversidade de informações 

coletadas, neste artigo trazemos somente os resultados obtidos da análise dos depoimentos de alguns professores de 

Física. 
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7. Agradecemos ao professor Wellington Hermann pela sugestão da introdução do termo dimensão para tais categorias. 
8. Essa classificação foi inspirada nas definições de Charlot (2000) a respeito das “relações epistêmicas”, “de 

identidade” e “social” com o saber (CHARLOT, 2000, p.68-74). 
9. Grupo de Pesquisa Educação em Ciências e Matemática (EDUCIM), cadastrado no CNPq. Link: 

http://educimlondrina.blogspot.com.br/ 
10. Há uma certa pressão da comunidade para que o professor de física realize atividades experimentais. Seria uma 

interessante pesquisa investigar como essa demanda se relaciona com os valores da comunidade de professores de 

física e com suas visões sobre a natureza da ciência. 
11. Em algumas frases existe uma dificuldade em classificá-la em uma única célula da matriz 3x3, já que quando falamos 

estamos imersos na problemática em discussão e não separamos os pensamentos ou as comunicações, como proposto 

nas células da matriz que traz as categorias que buscamos evidenciar, para tanto consideramos, então, aquilo que 

julgamos mais enfático. 
12. Neste contexto, menos conteúdo significa menos disciplinas estudadas concomitantemente. 
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APÊNDICE 

Trechos das entrevistas com os professores. 

 

Professor P1 

 
(1) No sistema blocado você trabalha mais aulas com os alunos, menos tempo com atividades burocráticas, 

um contato maior com os alunos. (2) As coisas caminham mais rápido com o conteúdo na semana do sistema 

blocado, nele você passa dois conteúdos, antes você passava um, tudo é o dobro, mas anda bem [...]. (3) E a 

questão da disciplina [...] tem duas questões nesta disciplina: na disciplina comportamental “o aluno que 

não presta atenção, não olha [...]” e na questão da disciplina do conteúdo “o aluno querer saber do 

conteúdo, estudar [...]” e não é o blocado que vai melhorar isso. (4) Uma coisa que comentei em outra 

escola, que está pensando em colocar o sistema blocado, é que: tem que ocorrer o engajamento da direção, 

da equipe pedagógica e do professor, todos têm que estudar e rever toda sua metodologia. Se um desses do 

trio não entrar em sintonia, a coisa não anda legal! (5) A avaliação tem que ser rediscutida no sistema 

blocado porque aqui no colégio é dado muito valor aos trabalhos e pouco valor às provas, então os alunos 

pensam: “Estudar para quê? Para prova? Se fizer o trabalho passa”. Tinha que atribuir no máximo vinte e 

cinco por cento da nota em trabalhos extraclasse, setenta e cinco por cento em provas, mas todo mundo tem 

que ter a mesma regra cultural de avaliação. Eu vejo por este ponto: Se aumentar o peso das provas eles têm 

que estudar para fazer, né? [...]. Aí a coisa muda, mas por outro lado vai ter um grande número de evasão, a 

nota vai começar a pesar, aí vem a reprovação. (6) Para você fazer a demonstração de experimentos, na aula 

de física, mudou bastante; antes eu tinha dez aulas de conteúdo e tirava uma aula para demonstração, agora 

como tenho mais aulas de conteúdo, eu faço mais experimentos, porém, isso depende mais da escola, de 

laboratório e do professor também. (7) Os alunos não estão acostumados a estudar, a trazer material, a fazer 

atividade em casa, então, isso independe de ser no sistema blocado ou sistema seriado. (8) Se o professor 

passar o planejamento também para os alunos, e eles acompanharem, isso facilita: “Na última aula passou 

isso, vai dar continuidade” [...].Isso para os alunos que têm interesse em estudar em casa, os que não têm, 
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não adianta! Então essa é a realidade, nem todos [...] a não ser que você fale: vale nota você copiar do livro 

os conceitos fundamentais, aí como vale nota, eles copiam, ou seja, é quase tudo regado a nota. Se vale nota 

[...] faz, se não vale, não faz! Não estou falando só de física não, algumas séries funcionam por nota, um 

pouco mais, e outras um pouco menos, não importando o ano ou série. (9) Tem alguns alunos que até têm um 

certo interesse em aprender [...]. Os alunos que estão engajados em aprender, aí a coisa anda com mais 

facilidade. (10) Com o aumento do contato com os alunos, em algumas turmas, melhorou bastante o 

relacionamento com os alunos, mas o inverso também é verdadeiro; esse maior contato, se o professor tem 

uma afinidade com os alunos, isso melhora bastante; se os alunos não gostam, aí não querem, aí como tem 

um contato grande, aí fica complicado para você contornar, reverter a situação. (11) Você fazer o aluno 

mudar de postura, fazer o aluno voltar a estudar, começar a estudar, muitos deles têm que começar [...] 

outros voltar: semana que vem o aluno começa a estudar, não é assim, nesta semana ele começa com uma 

atividadezinha, semana que vem um pouquinho mais, é um negócio mais lento, é um crescimento mais 

gradativo. (12) O aluno é aluno em qualquer lugar, está ali para aprender e seja qual for a metodologia, com 

uma ou outra, vai ter que aprender da mesma maneira. (13) Eu não achei que os alunos vão aprender mais 

ou menos, vai depender do aluno. O aluno que estudar mais aprende mais, o aluno que estuda menos, 

aprende menos. (14) Não dá para perceber se o aluno está aprendendo mais ou melhor neste sistema. (15) 

Nas provas, nas questões abrangentes, muito abrangentes, termina [...] ou melhorando para poucos, que 

estudaram efetivamente [...], mas aqueles que não estudaram, não vão acertar as questões e vão muito pior. 

(16) Eu, particularmente, eu prefiro fragmentar o conteúdo, em várias perguntas, mas elementares, que às 

vezes eles erram uma, mas acertam outras [...], assim tem como avaliar um pouquinho melhor. 

 

Professor P2  

 
(17) De modo geral, o sistema blocado tem suas vantagens e desvantagens. A experiência inicial foi boa, no 

sentido de menos burocracia e mais contato com os alunos. (18) como eu tenho que vencer o conteúdo, tenho 

que sempre dar aulas diferentes, diferentes, e talvez não dá tempo para o aluno assimilar, né [...]. (19) Uma 

das minhas dificuldades foi também na questão do experimento: o sistema blocado tem quatro aulas 

semanais, por série, né [...] e isso me levou a duplicar os números de experimentos que tenho que fazer em 

salas de aula; foi uma das minhas dificuldades. (20) No geral, os alunos [...] o aproveitamento deles foi 

satisfatório, por outro lado, tive também que, de certa forma, facilitar um pouco as avaliações. Por isso, tudo 

indica que o nível de aprovação será superior ao do ano passado. (21) Quanto à adaptação do conteúdo, eu 

consegui, de certa forma, cumprir todo o conteúdo do ensino, mas com essa ressalva: de que não dá tempo 

para que o aluno mature o conteúdo. (22) Não consegui perceber uma mudança em relação à disciplina ou 

ao interesse do aluno: às vezes, pelo lado negativo, até né [...] estão de saco cheio de ver o mesmo professor 

entrando toda hora, se você pegar matemática, seis aulas por semana, física, química quatro né [...]. (23) 

Uma das falhas é educação física, né [...] que só tem em um bloco, né [...] deveria ter nos dois, pois o 

objetivo de educação física é outro, né [...]. (24) Minhas provas, como eu disse, estão mais fáceis agora, é 

[...] não consigo [...] não tenho [...] não consigo aprofundar as discussões, porque se aprofundar eu não 

venço o conteúdo, é estranho, mas o ano passado dava para aprofundar. (25) A diferença principal no meu 

ponto de vista é o tempo de maturação do conteúdo, por exemplo: antigamente ele tinha uma semana para 

estudar a lei de Ohm, agora são duas aulas só [...] na mesma semana ele tem outra coisa na cabeça para 

pensar, né [...], as atividades diminuíram em número, para vencer o conteúdo. (26) Praticamente, eu não 

mudei muito, assim, o meu modo de trabalhar, continuo com experimento e com lista de exercícios, mas a 

única coisa que mudou foi a quantidade que agora é menor. (27) Para melhorar o sistema blocado ou a 

disciplina de Física, na minha forma de trabalhar, estaria relacionada também uma sala ambiente: que o 

professor tem sua sala fixa e os alunos mudam de sala, que, infelizmente, aqui no colégio não tem. Em uma 

aula de física seria interessante, pois você não precisa ficar montando, desmontando, montando e 

desmontando os experimentos, aí sei lá [...] a aula poderia render mais. (28) Agora ele tem duas provas por 

bimestre; no sistema antigo ele tinha o equivalente a quatro provas, o número de conteúdo duplicou na 
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prova, isso é uma das razões pra eu ter facilitado as avaliações. É complicado ele estudar o conteúdo de um 

bimestre em uma prova, o aluno ainda não se tocou que tem que estudar o dobro em cada matéria, ele acha 

que tem que estudar menos, não o dobro. 

 

Professor P3  

 
(29) No início eles não gostaram: “Ah! ensino blocado? Temos que fazer isso? Eu não queria blocado etc. e 

tal!”. Mas eu acho que a evasão não ficou tão grande, ficou a mesma evasão que tínhamos antes. (30) Alguns 

não conseguiram acompanhar, mas acredito que sejam aqueles mesmos alunos que ficariam o ano inteiro 

enrolando, enrolando, enrolando, para chegar no final do ano e: “Olha, não passei!”. (31) Eu acho que em 

relação ao interesse permanece a mesma coisa: aqueles interessados vão continuar se interessando e os 

desinteressados vão continuar [...], assim pelo menos eu acho assim, né [...]. (32)
9
 Em relação ao conteúdo, 

no início até eu sofri um pouco, porque eu pensei assim: nossa, como é que eu vou dar um ano em meio ano, 

né [...], aí, o que eu fiz, comentei muitas coisas, apertei alguns conteúdos, e tirei outras. Agora nesse segundo 

bloco que eu estou passando, agora estou mais light, já sei que não preciso correr tanto com a matéria, 

porque no primeiro semestre eu corri demais, aí chegou um momento no finalzinho das férias que já não 

tinha mais quase nada para dar para os alunos, aí fiquei voltando, revisando, lembrando o que eles não 

tinham entendido. Agora não, eu consegui mais ou menos o ritmo, acredito que no próximo ano vou dar 

melhor ainda, daí vou saber o que posso dar dentro de cada bimestre. (33) Eu achei assim, por exemplo: que 

em parte da secretaria de educação, desta parte tá [...], não sei da escola, não foi uma coisa bem explicada 

para nós, então a gente foi assim [...] ah meu Deus, o que vamos fazer? E aí, dado isso, foi meu desespero né 

[...], ooohhh vou dar em meio ano o que daria em um ano, então corri demais com a matéria, fiquei com 

medo de não conseguir, acho que a dificuldade foi só desta parte, aí cada um conseguiu se virar, se ajeitar; 

trocamos informações com o professor PA, ele me ajudou, eu o ajudei também. Aí, cada um conseguiu 

programar o que daria para dar na matéria. (34) Eu acho que não mudou muito o conteúdo, eu continuei no 

mesmo ritmo, claro, mais acelerado, né [...], um pouco mais acelerado, embora não seja preciso dar tanto 

trabalho, dar matéria, dar exercício corrigindo, ficou com um ritmo mais acelerado, né [...], com relação à 

quantidade de aluno diminuiu a quantidade de trabalho. Se for pensar em quantidade de aluno e turmas, 

antes eu tinha oito turmas, agora tenho quatro. (35) Eu não consegui perceber diferença nos alunos que já 

estudaram no sistema convencional. O que eu acho interessante pra eles neste sistema blocado é que: eles 

têm seis matérias pra estudar agora e depois as outras seis, eu acho isso interessante! (36) Eu acho assim: 

que quando eu tinha o sistema anual, por exemplo, parece assim [...] que eu podia dizer: ah! isso eu posso 

dar no próximo bimestre, ah! Isso eu posso dar no próximo, sabe, parecia que eu ia assim [...], ah! não digo 

uma enrolação, mas digo que ia protelando algumas coisas mais, sabia que tinha um ano pra dar aquilo lá, e 

agora não, tenho meio ano então [...] eu consegui, eu acho que dei muito mais conteúdo e acredito até mais 

qualidade, porque consigo peneirar mais as coisas também e dar mais quantidade e “organizado”, eu acho. 

Eu acho que ficou melhor! (37) Eu acho que para melhorar a disciplina de física no sistema blocado, daria 

para nós darmos mais experimentos, o que às vezes a gente não faz ou não leva por causa da correria. Uma 

das coisas que achei que seria ruim, neste sistema, é justamente a correria, né [...], então [...] algumas coisas 

nós deixamos a desejar, experimentos..., a gente tem que dar o conteúdo, aí, experimento faz parte, né [...] aí 

acabamos não levando, eu acho que isso melhoraria este sistema e o convencional. (38) Por ser quatro aulas 

de física, uma coisa chata, que eles acham, né [...]. “Nossa! quatro aulas de chatice toda semana!”. Aí, o que 

eu faço: coisas diferentes que antes eu não fazia, por exemplo: levo agora mais vídeos na TV pendrive, tudo o 

que não fazia por ter duas aulas, por achar que não dava tempo, agora eu levo e faço. (39) Positivo, neste 

sistema, eu adoro, por exemplo, é que a minha quantidade de turmas é menor, então [...] eu tenho muito mais 

contato com os alunos, eu acho isso excelente! Eu conheço até muito mais eles, tenho condições de conversar 

muito mais com eles, saber mais, quais problemas que eles têm, o que não aprenderam, o que precisam 

aprender mais, puxar as orelhinhas, às vezes quando for preciso, e o negativo é que eles – “acho” – ainda 

não assimilaram bem esta ideia. (40) Mais uma coisa, que acho ruim, é que eles colocaram matérias muito 
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pesadas, num mesmo bloco, por exemplo: química, física, matemática, matérias muito pesadas, aí no outro 

bloco ficaram matérias mais das áreas humanas, então tem alunos, nossa! [...] têm aqueles que adoram as 

exatas, então, assim, amaram esse bloco que passaram, agora estão no bloco de humanas. Estão odiando, só 

decorar, decorar, mas acho que poderiam dar uma mesclada, justamente para isso né, quem não gosta só dá, 

por exemplo: da área exata, teriam um pouquinho das humanas ou humanas um pouquinho das exatas para 

escapar, acho então que deveriam separar mais justamente a matemática, por exemplo. (41) Se a matemática 

fosse separada, por exemplo, no primeiro semestre, poderia me ajudar agora em física. (42) Os professores 

que não gostaram foram os de português e matemática, porque perderam duas aulas. 

 

Professor P4  

 
(43) Eu gostei bastante viu [...], do sistema blocado. (44) Os alunos demonstraram mais interesse porque 

diminuiu a quantidade de disciplinas. Acho que eles acabam se dedicando mais. Os alunos não têm tanto 

conteúdo
12

 para estudar, né [...], aí, eles acabam se dedicando mais! Eu percebi a diferença! (45) É claro, 

tem aqueles alunos que têm uma dificuldade maior; teria que ter uma carga maior, um contraturno, mas 

ficou melhor do que no outro sistema anual, bem melhor mesmo. (46) Então [...] positivo: é que tem um 

número menor de disciplinas, você tem quatro aulas na semana, dá para distribuir melhor o conteúdo; não 

dá para trabalhar todo o conteúdo, mas a parte mais importante ou mais especial, você vai dividindo e dá 

para trabalhar bem [...], o conteúdo que nos outros anos não conseguia chegar de jeito nenhum, agora 

consigo chegar. (47) Eu acho que não está tendo pontos negativos para o professor, dentro da estrutura do 

bloco. (48) O maior problema é quando você tem alunos transferidos, por exemplo: o aluno entra no seu 

bloco – não aconteceu nenhuma dessa comigo ainda – [...] o aluno entra no seu bloco, ele vai fazer sua 

disciplina, tudo bem [...] o duro é quando ele já está em outro colégio e ele já viu uma parte da sua matéria 

ou não viu, né [...]. (49) Vamos supor o seguinte: você está no sistema blocado e recebe um aluno do sistema 

normal, e daí? Ele não viu física ou alguma outra matéria, aí tem que fazer uma readaptação [...] essa parte 

é ruim, então, seria bom que todos adotassem bloco. (50) Uma boa vantagem é também para o aluno, 

principalmente o noturno, que desiste bastante; ele pode começar na metade do ano; teve algum problema no 

trabalho, ele para e depois volta de novo; e não perde todo o ano. (51) Não tive dificuldade de adaptação do 

conteúdo do anual para o blocado. Foi tranquilo. Como a gente tem turmas numerosas, principalmente na 

manhã, é [...] tem um pouquinho da indisciplina, é normal, né [...] na idade que eles estão, principalmente no 

primeiro ano, que é mais difícil, mas dá pra controlar; (52) é o tempo todo dando atividades, faz exercícios, 

passa vídeos, a TV ajudou bastante neste ponto, até para tornar a aula o mais agradável possível. (53) O 

noturno é um problema, principalmente os primeiros anos; a aula é mais difícil, tem turmas e “turmas”, tem 

umas que o negócio funciona bem, tem outras [...], mas aí já não é problema do sistema, é o estilo da turma 

mesmo; tem que trabalhar diferente com eles, e o pessoal do noturno tem muita dificuldade [...] e tanto que 

física é a matéria que eles mais têm pavor de tirar notas baixas e reprovar. (54) O problema nosso, né [...] é 

que na faculdade, tal [...] apreendemos muito mais nos livros de física a “matematização” do negócio, não 

dos conceitos; (55) ainda eles têm muita dificuldade de entender os conceitos [...] você quando começa a 

trabalhar a parte teórica [...] eles não veem a hora de começar os cálculos: “Ah! Não vai fazer as 

continhas?”; tanto no outro sistema como nesse, ainda isto persiste, isso é um pouco do professor também, 

né! que foi como ele aprendeu desse jeito na faculdade, e você não encontra nenhum livro, nada que trabalha 

desse jeito, aí você tem que construir seu material. (56) Assim como no outro sistema, deveria investir em 

laboratório da seguinte maneira: ter o laboratório com a estrutura e ter o laboratorista, porque é inviável 

você montar aula, desmontar aula, levar aluno, quarenta alunos dentro do laboratório [...], então é 

complicado! Então, teria que ter um laboratorista na escola, mesmo que fosse um só para: física, química, 

matemática, biologia, alguém que tivesse conhecimento no assunto, e não tem! (57) Uma ótima vantagem que 

eu vi também é: Você não tem tanta turma, então, em vez de você ter oito turmas para ter a carga horária de 

dezesseis horas-aula, que é o padrão, tem metade, quatro; então, você prepara melhor as aulas, menos [...] 

menos burocracia, né [...] livros de chamada etc.. (58) Quanto ao noturno, uma luta nossa era ter um número 
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reduzido de alunos por sala; de manhã ter quarenta a quarenta e cinco alunos é normal, mas à noite é 

reduzido bastante, você tem turmas com vinte, vinte e poucos alunos; dá pra trabalhar melhor porque é 

obrigado a ter um número par, né [...] de salas de aula; então, isso aí é um ponto importante, e o governo 

garantiu que estas turmas não fecham, porque antes você tinha lá duas turmas com quinze a vinte alunos e 

juntavam em uma só, agora não; importante também. (59) Em relação ao conteúdo, algo de fora sempre fica 

[...], porque a gente não dá conta de todo o conteúdo, é muita coisa, né [...] para duas aulas; na realidade, 

são duas aulas também anuais, semanais, não dá para você trabalhar tudo como deve ser trabalhado, então 

você vê aquilo que é mais importante mesmo, dentro de cada conteúdo; (60) e faz uma sequência e se limita a 

isso mesmo, por quê? De repente, é melhor ele aprender um pouco menos, com qualidade, do que um monte 

de coisas e não ter noção nenhuma do que está fazendo. 

 

Professor P5 

 
(61) Achei bom, porque com mais tempo você fala melhor com os alunos, você tem um contato melhor, [...] 

tinha uma aula só, agora tenho duas, uma chamada agora basta, né [...] para as duas aulas, então [...] só 

acaba ganhando bastante tempo, bastante tempo para explicação. [...] eu achei que foi interessante, o tempo 

de aula maior, eu achei positivo, o número menor de alunos e de turmas. (62) O período grande sem a aula 

da disciplina [...] período de seis meses, após ele acabar, eu como professor fico inseguro em deixar seis 

meses; podendo ser quase um ano, o aluno sem contato com física, sem contato com conceito, sem contato 

com a sequência da física, [...] então eu não sei qual a qualidade dos conceitos que ele vai ter elaborado, 

porque conforme ele vai vendo as coisas no dia a dia, ele vai absorvendo as coisas sem discussão – e isso eu 

achei negativo. (63) Hoje mesmo eu trouxe experimentos. Vou trabalhar com movimento ondulatório, vou 

entrar com pêndulo, então, trouxe um pêndulo. Vou fazer alguns questionamentos na primeira aula, vou 

explicar o movimento oscilatório, a oscilação, amplitude, frequência e período. Depois, na segunda aula [...] 

eu tiro da bolsa o pêndulo e mostro o que é a oscilação [...] amplitude, frequência e período; vamos medir 

isso, anotar o que estamos observando e discutir isso tudo. Já na outra maneira, no sistema convencional, eu 

teria que fazer isso em um dia também, porque geralmente não organizo duas aulas no mesmo dia. Então, 

teria que fazer isso em um dia e em outro dia na semana. Teria que retomar a explicação experimental, tendo 

que retomar a teoria, eu acho que fica meio prejudicado, experimento isolado da teoria. “Aí vira um 

brinquedinho no meio da sala de aula”, não experimento. (64) [...] quando eu comecei o sistema blocado. O 

planejamento de aula mudou totalmente, eu preparo [...] preparava assim: uma discussão de dois temas 

dentro da teoria [...] eu verificava, passava dois exercícios no máximo [...], depois [...], tirando o tempo de 

preenchimento de livro e pauta tal [...] meu! [...] Tenho mais de meia hora pra discutir teoria e sobra a aula 

seguinte para mostrar experimento, dar um exemplo, realizar uma atividade com mais três ou quatro 

exercícios, então neste ponto é bom, (65) neste ponto você vê que dá, se o cara tem dificuldade você tem 

tempo para ir lá e salvar o cara. [...] (66) Eu achei que os alunos estão com mais facilidade para fazer as 

atividades, como: trabalhos feitos em casa. (67) As matérias diminuíram, tem seis matérias agora, então, um 

trabalho que você passa para casa, você pode pedir em um prazo mais curto agora, em vez de dar quinze 

dias, em uma semana eles conseguem fazer, pois são seis disciplinas, eles só têm seis disciplinas para [...] 

estudar. É! Eu achei que melhorou também o desempenho nas provas, avaliações, talvez por esse mesmo 

fator. (68) Vejo também que os alunos que antes relaxavam, relaxam mais agora, eles acham que tendo 

menos matérias, são menos pressionados e acabam relaxando mais, deixando de lado, e vendo só no final o 

que devem fazer para recuperar a nota. (69) O aluno passa assim – pelo menos a grande maioria – a ter um 

respeito maior, porque passa a ver você como pessoa, não como só um professor, ali realizando o seu 

trabalho, começa a ter mais contato: “Professor, eu vi isso na TV, professor eu já passei por isso, uma 

ambulância passou próxima de mim e eu senti a diferença, antes estava bem agudo, depois grave o som da 

ambulância, então senti a diferença. Tem a ver com essa matéria?”. Então dá, dá espaço para isso. (70) 

Agora, é [...] os alunos desinteressados no assunto, devido a você ter tempo para se aprofundar, eles acabam 

se evadindo mais cedo, tenho percebido isso. (71) Talvez porque o bloco é exato (porque o bloco que estou 
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dando tem matemática, química, biologia, física, mais duas matérias, geografia e não me lembro da outra), 

talvez eles acabem tendo dificuldade maior neste bloco. (72) Se for comparar com os alunos que não estão no 

bloco (porque eu dou aula em escolas que não estão no bloco) eu vejo que este aluno tem mais interesse no 

assunto por estar mais profundo, por ter mais tempo. [...] 

 
 


