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RESUMO 
 
 

A pesquisa tem como tema o Ensino Médio Organizado por Blocos de Disciplinas 
Semestrais, uma proposta curricular elaborada pela Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná - SEED/PR - e implantada no ano de 2009. O presente 
estudo tem como objetivo avaliar essa proposta para Ensino Médio; para tanto 
traz como problema de pesquisa o seguinte questionamento: o modelo do Ensino 
Médio Blocado permitiu aumentar a permanência dos alunos e saber quais são 
seus aspectos positivos e dificuldades encontradas nessa proposta. Da literatura 
especializada os autores Kuenzer (2000), Frigotto e Ciavatta (2003), Ramos 
(2004), Cury (2002, 2008), Freire (1996); Arroyo (2004); Apple (2006) e Saviani 
(2007, 2010) são as principais referências que norteiam esta pesquisa. Como 
encaminhamento metodológico a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, 
tendo como procedimento a análise dos documentos do Colégio. Na coleta de 
dados foi utilizado como instrumento o questionário estruturado, respondido por 
71 sujeitos. São eles: 57 alunos, 14 educadores.  Na interpretação dos dados 
buscaram-se as convergências e divergências apontadas nas falas dos sujeitos 
da pesquisa, dialogando na intersubjetividade, ao mesmo tempo com o empírico e 
com as teorias requeridas. A pesquisa constatou que houve uma pequena queda 
na desistência dos alunos no Ensino Médio Blocado do Colégio em questão, além 
disso, revelou que a nova proposta vem contribuindo para melhorar a qualidade 
da educação; entretanto apresentou também dificuldades que precisam ser 
superadas visto ter-se constatado a necessidade de adequação da proposta. 
 
Palavras-chave : Currículo. Ensino Médio. Organização curricular do Ensino 
Médio.  
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ABSTRACT 
 
 

The theme of this research is the Secondary School that is organized by Sets of 
Semester-long Subjects, a curriculum developed by the State Department of 
Education of Paraná - SEED / PR - and introduced in 2009. The objective of this 
study is to evaluate this proposal for secondary school. For this reason, this 
project presents the following question as a research problem: the teaching model 
of Secondary School Grouped in "blocks" helped increase the period students stay 
in school, and notice their strengths and difficulties regarding this proposal. The 
main references that guide this research are the following authors: Kuenzer 
(2000), Frigotto and Ciavatta (2003), Ramos (2004), Cury (2002, 2008), Freire 
(1996), Arroyo (2004); Apple (2006) and Saviani (2007, 2010). As the 
methodological direction, the research adopted a qualitative approach, with an 
analysis of the school’s documents. The instrument used to collect data was the 
structured questionnaire answered by 71 subjects: 57 students, 14 educators. In 
order to interpret the data, convergences and divergences indicated in the 
statements of the research subjects were sought, through inter-subjective 
dialogues and, at the same time, empirical and with required theories. The 
research revealed that that there was a slight decline in student dropout in 
secondary school grouped in "blocks" at the studied school. Moreover, it revealed 
that the new proposal has been contributing to improve the quality of education. 
However it also presented difficulties that must be overcome since the need to 
adapt the proposed project was confirmed. 
 
Keywords : School Curriculum. Secondary School. Organization of the Secondary 
School Curriculum.  
 
 

 

  



 

 

 LISTA DE FIGURAS  

Figura 1 –  Os anos de escola produzem um número impressionante de 

fracassos .......................................................................................... 31 

 

  



 

 

 LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 –  Matrícula  da Educação Básica em 2010 ........................................... 27 

Gráfico 2 –  Matrículas dos anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino 

Médio e da Educação Superior .......................................................... 28 

Gráfico 3 –  Ensino Médio progressão de concluintes/ idade escolar  

1997-2009 .......................................................................................... 33 

Gráfico 4 –  Indicadores de Qualidade: Aprovação, Reprovação e Abandono 

– percentual de Alunos – Brasil / Paraná ........................................... 40 

Gráfico 5 –  Discrepância entre idade e série – percentual de alunos – Brasil / 

Paraná ................................................................................................ 41 

Gráfico 6 –  Índice de aprovação, reprovação e abandono - Ensino Médio no 

Paraná ................................................................................................ 44 

Gráfico 7 –  Índice de aprovação, reprovação e abandono – Ensino Médio no 

Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva – 2008 .................. 50 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 –  Matrícula, aprovação, reprovação e abandono – Ensino Médio –  

Paraná ............................................................................................... 39 

Tabela 2 –  Participação na escolha do Ensino Médio Blocado ........................... 62 

Tabela 3 –  Permanência da Organização do Ensino Médio Blocado ................. 70 

Tabela 4 –  Desistência dos educandos no Ensino Médio Blocado ..................... 76 

Tabela 5 –  Resultado do Relatório Final de Rendimento Escolar ....................... 77 

Tabela 6 –  Percentual do Rendimento Escolar ................................................... 77 

Tabela 7 –  Aulas concentradas e a aprendizagem ............................................. 81 

  

  



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 13 

1 DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA BRASILEIRA: O PERCURSO DO 

ENSINO MÉDIO ................................................................................................ 22 

1.1  O projeto de democratização da escola brasileira a partir dos anos 

90s e os impactos no Ensino Médio. ........................................................ 24 

1.2 Caracterização do contexto atual ............................................................. 27 

1.3 Ensino Médio: a lógica da subordinação .................................................. 32 

2 ENSINO MÉDIO: O CONTEXTO DO PARANÁ ................................................ 38 

2.1 Ensino Médio paranaense no contexto nacional ...................................... 39 

2.2  Ensino Médio no Paraná: a lógica da subordinação e da continuação ...... 43 

2.3 A Proposta do Ensino Médio Blocado....................................................... 46 

3 CAMINHO, TEMPO E PROCESSO DA PESQUISA  ........................................ 52 

3.1 O Locus da pesquisa ................................................................................ 52 

3.2 A opção metodológica .............................................................................. 53 

3.3 Sujeitos ..................................................................................................... 54 

3.4 O instrumento e a organização ................................................................. 56 

3.4.1 Procedimentos/Instrumentos............................................................ 56 

3.4.2 Organização e análise dos dados .................................................... 58 

4   DISCUTINDO E INTERPRETANDO OS DADOS  ............................................ 61 

4.1 Ensino Médio Blocado seu processo de implantação............................... 61 

4.2 Ensino Médio Blocado: currículo, seus modos e tempos ......................... 68 

4.2.1  Ensino Médio Blocado: currículo e seus modos............................. 69 

4.2.2  Ensino Médio Blocado: currículo seus tempos............................... 80 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................. 87 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 91 

APÊNDICES ......................................................................................................... 96 

APÊNDICE A  – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TLCE)  ........................................................................... 97 

APÊNDICE B –  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  ............................ 98 

APÊNDICE C  – QUESTIONÁRIO  ................................................................... 99 

APÊNDICE D  – AGRUPAMENTO DOS DADOS  .......................................... 106 

ANEXOS ............................................................................................................. 117 

ANEXO A – INSTRUÇÃO N° 004/2009 -SUED/SEED  ................................... 118 

ANEXO B – INSTRUÇÃO N° 004/2009 -SUED/SEED  ................................... 125 

ANEXO C – RESOLUÇÃO N.º 5590/2008  ..................................................... 131 



13 

 

 1

INTRODUÇÃO 

A história de vida é outra maneira de considerar a educação. Já não se 
trata de aproximar a educação da vida, […] mas de considerar a vida 

como o espaço de formação. […] A educação é assim feita de 
momentos que só adquirem o seu sentido na história de uma vida.    

Pierre Dominicé 
 

O tema desta pesquisa é o Ensino Médio organizado por blocos de 

disciplinas semestrais no Paraná. Busco através desta pesquisa qualitativa 

analisar a implantação de uma proposta idealizada pela Secretaria de Educação 

do Estado do Paraná – SEED/PR no ano de 2009. 

A história que da origem  

A iniciativa em pesquisar uma nova proposta de estrutura curricular, no 

Ensino Médio do Paraná surge não apenas pela reflexão sobre minha prática 

educativa, mas por ter os alunos e a sua formação como foco da minha atuação 

profissional, o que me faz "ser" professora. Além disso, minha atual experiência 

profissional na SEED/PR como técnica pedagógica e a participação na 

implantação da proposta do Ensino Médio Organizado por Blocos de Disciplinas 

Semestrais1 conduziram-me a lançar um olhar de estranhamento para esse 

processo de organização curricular e para a oferta de um novo percurso para o 

aluno.  

Inicialmente retomo alguns fragmentos da minha trajetória escolar e 

profissional com a convicção de que a dimensão da experiência individual 

interferiu e continua a interferir nas condições do meu processo de 

desenvolvimento profissional e na construção desta pesquisa. Fiz o Magistério do 

                                            
1 Colégios que realizaram a implantação e a sua localização na Região de Londrina:  

1º ano 2009 : Colégio 14 de Dezembro – Alvorada do Sul; Colégio Vicente Rijo, Colégio Maria 
J. Aguilheira, Colégio Nilo Peçanha, Colégio Ubedulha Correa, Colégio Paulo Freire, Colégio 
Ana Molina, Colégio Olympia M Tormenta – Londrina; Colégio Paiquerê – Paiquerê, Colégio 
Warta – Warta – distritos de Londrina; Colégio Francisco Villanueva – Rolândia;  

 2º ano 2010 : C. E. Carlos de Almeida, C. E. Albino F. Sanches, C. E. Carlos A Mungo, C. E. 
Carmela Dutra – Guaraci; C. E. Castelo Branco – 1º de Maio; C. E. Cleia Godoy, C. E. 
Humberto Coutinho, C. E. João Sampaio, C. E. Lúcia B. Lisboa, C. E. Nilson Ribas – Jaguapitã; 
C. E. Presidente Kennedy – Rolândia; C. E. Teothonio Vilela – Ibiporã.   
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Ensino de 2º Grau2 em um Colégio Estadual com duração de três anos. 

Identifiquei-me com a profissão e foi no campo de estágio de uma escola 

municipal de periferia na cidade de Rolândia-PR, próxima a Londrina, que percebi 

a relevância de ser professora e o quanto um bom processo de ensino pode 

interferir na aprendizagem e na vida dos alunos. Final de uma etapa e início de 

outra, em 1993 ingressava no ensino superior no curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina – UEL; daquela turma de magistério, lembro-

me que pouquíssimas colegas procederam à graduação.  

No decorrer do curso de Pedagogia, comecei a ter mais segurança à 

medida que ampliava meus conhecimentos e, concomitantemente, participava de 

um projeto de extensão extracurricular no Centro de Atendimento 

Psicopedagógico, que me proporcionou uma instrumentalização maior. Ainda 

nesse período de estudante, iniciei um trabalho como professora particular com 

alunos do Ensino Fundamental que apresentavam dificuldades de aprendizagem. 

Mais uma vez, a experiência direta com os alunos me fez perceber que lidar com 

a educação não era uma atividade fácil e exigia muita competência e 

compromisso. Entretanto, isso me atraía, me instigava e provocava, o que me 

dava cada vez mais a certeza de que essa profissão fazia-me sentir viva, na 

condição de aprendente3.  

Concluí o ensino superior nos quatro anos previstos e, na sequência, fiz um 

curso de pós-graduação lato sensu em Educação Especial Deficiência Mental na 

Universidade Estadual de Londrina – UEL. Naquele momento, reconheci que o 

estudo já era parte de mim e que a ação de estudar não se resumia nas leituras 

intermináveis, mas na investigação, na problematização, na busca, nas incertezas 

e na ressignificação do aprendido. 

Outras experiências profissionais aconteceram em diferentes âmbitos, 

níveis e contextos. Uma delas foi como pedagoga em um Colégio Estadual de 

grande porte (com cerca de 1500 alunos) localizado em Rolândia, numa região 

carente e com alto índice de criminalidade, em que era tratada como pedagoga 

                                            
2  Nos termos da Lei nº 5692/71. 
3  Aprendente – particípio presente latino de apprehendo aquele que se apodere, que 

compreende, que aprende. Segundo Assmann (1998, p.128) aprendência significa estado de 
estar-em-processo-de-aprender, uma aprendizagem que constrói e se constrói na dinâmica da 
vida.  
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recém-formada e inexperiente, que desejava mudar o mundo. O colégio ofertava 

ensino nos três turnos, e a impressão que tinha é de que em cada período havia 

uma escola diferente: a instituição estava dividida em grupos, o que dificultava a 

realização de um trabalho coletivo, mesmo sendo este um dos objetivos da 

educação, explicitado pelas políticas do governo estadual vigente4.  

Além dessa fragmentação e de ser alimentada pela falta de estrutura 

favorecedora de uma cultura coletiva, a instituição sofria com as limitações 

estruturais, temporais, administrativas e humanas: muitos profissionais não 

trabalhavam em turnos integrais na escola, excesso de professores e demais 

educadores temporais que permaneciam por períodos curtos com carácter 

substitutivo, não favorecendo um vínculo e envolvimento com o colégio, a 

presença de diretores com políticas diferenciadas nos turnos de funcionamento, 

inclusive com distinta condução da gestão escolar. Ainda para acrescentar, o perfil 

dos educandos era marcado por interesses diversos e provindos de condições 

sociais diferenciadas. Além disso, mesmo existindo uma proposta pedagógica, 

esta não representava a realidade educacional, nem tampouco se constituía em 

diretrizes para uma ação coletiva.   

Após essa experiência venho, há a oito anos, desenvolvendo atividades 

diretamente ligadas à área de formação de professores e avaliação no processo 

de ensino/aprendizagem, vinculados à educação especial. A atuação na docência 

no ensino superior e no Núcleo Regional de Educação de Londrina – NRE5, órgão 

público que representa a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná 

– SEED/PR, na cidade de Londrina e região, fazem-me refletir permanentemente 

sobre a minha própria ação. Neste momento, consigo perceber o ser e o fazer se 

entrelaçando, ainda confuso no meio das contradições nas quais busco a 

compreensão da construção histórica pessoal/profissional. 

Considerando essa vivência uma formação contínua de construções e 

reconstruções dos saberes (CARVALHO; PEREZ, 2002), hoje com mais clareza e 

amadurecimento reconheço a relevância do aprofundamento teórico e a prática 

                                            
4  1ª fase do Governo Roberto Requião. 
5  Órgão público que representa a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná – 

SEED/PR na cidade de Londrina (sede) e Região (Rolândia, Cambé, Ibiporã, Tamarana, 
Jaguapitã, Prado Ferreira, Florestópolis, Lupionópolis, Guaraci, Mirasselva, Centenário do Sul, 
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da pesquisa na Educação, na busca de soluções para os conflitos e inquietações 

sempre presentes no cotidiano. Nesta caminhada profissional uma das minhas 

inquietações é a situação do Ensino Médio. Esse incômodo faz-me repensar 

sobre as atribuições dessa etapa de formação dos jovens estudantes e a me 

perguntar se ela está a serviço das necessidades individuais e sociais.  

O trabalho no Núcleo Regional de Educação de Londrina (NRE/SEED/PR) 

proporcionou-me não já uma análise a partir de vivências profissionais e pessoais 

restritas a um ambiente educacional, mas a possibilidade de uma análise que 

envolva um sistema educacional, hoje composto por 127 escolas públicas com 

cerca de 110.000 alunos e 5.700 professores e funcionários. As informações 

cotidianas sobre a qualidade da educação, principalmente no Ensino Médio, e a 

ausência de políticas públicas que atendam a essa etapa da Educação Básica 

levaram-me a perceber a importância da investigação sobre o Ensino Médio.  

A Delimitação 

 No ano de 2007, a SEED/PR junto com o Departamento de Educação 

Básica – DEB, manifestou preocupações quanto à repetência e evasão dos 

alunos do Ensino Médio e realizou uma pesquisa levantando os índices de 

aprovação, reprovação e evasão das três séries do Ensino Médio no Paraná, 

reconhecendo que esta etapa de ensino não vinha respondendo aos atuais 

critérios constitucionais de acesso e permanência dos alunos com qualidade (art. 

206). A analise dos dados conduziram o DEB a elaborar uma proposta para a 

redução dos altos índices de evasão e repetência, através de uma reorganização 

pedagógica dessa etapa de ensino.  

A SEED/DEB em 2008 cria uma Comissão para a elaboração de uma 

proposta, nominada como "inovação" do Ensino Médio. Foram desenvolvidas 

várias ações com outros departamentos e com diferentes instâncias da 

comunidade escolar de instituições que ofertam essa etapa. Depois de 

discussões, estudos e análises sobre os problemas e necessidades que os alunos 

enfrentam no Ensino Médio, a Comissão definiu uma mudança na estrutura 

                                                                                                                                    

Cafeara, Porecatu, Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, Primeiro de Maio e 
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curricular que possibilitou aos estabelecimentos de ensino envolvidos a 

implantação de um projeto-piloto intitulado "Ensino Médio Organizado por Blocos 

de Disciplinas Semestrais", que propõe uma reorganização da estrutura curricular 

no Ensino Médio. 

O objetivo desta pesquisa é realizar uma avaliação da proposta do "Ensino 

Médio Organizado por Blocos de Disciplinas Semestrais" no Paraná. 

Considerando minha limitação por ser aluna trabalhadora em que me encontro 

bem como os tempos e prazos estabelecidos pela CAPES, restrinjo esta análise 

ao Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva, visto apresentar, entre as 

instituições públicas da cidade de Rolândia, um alto índice de reprovação e 

evasão escolar e por ter sido uma das escolas que compôs o primeiro grupo de 

implantação da nova proposta em 2009. 

Assim, trago o problema de pesquisa por meio dos seguintes 

questionamentos: O modelo do Ensino Médio Blocado6 no Colégio Estadual 

Professor Francisco Villanueva permitiu aumentar a permanência dos alunos? 

Quais são os aspectos positivos e as dificuldades encontradas nessa proposta? 

Desse problema nascem os questionamentos: Houve conquistas após três 

anos de implantação do projeto, com a conclusão em 2011, das primeiras turmas 

orientadas por essa oferta curricular? Quais? O pretendido pela SEED/PR foi 

conquistado? A permanência dos educandos foi conquistada? A qualidade da 

educação melhorou? 

A caracterização do campo 

O Paraná está situado na região sul do Brasil e ocupa uma área de 

199.880 km². Em 2010 contava com 10,4 milhões de habitantes distribuídos em 

399 municípios. Possui o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano de 0,879 e 

uma renda per capita de R$10.725,00. 

A SEED/PR atende 399 municípios em 8.565 unidades escolares, das 

quais 2.138 estaduais, 4.482 municipais e 1.945 particulares. No ano de 2011, o 

                                                                                                                                    

Pitangueiras). 
6  Nomenclatura utilizada pela comunidade escolar das escolas de Londrina e região que 

aderiram ao Ensino Médio organizado por blocos de disciplinas semestrais.  
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número de alunos matriculados era: na Educação Infantil 338.447, no Ensino 

Fundamental 1.581.214 sendo 792.669 nos anos iniciais e 788.545 nos anos 

finais e no Ensino Médio 481.846 alunos. (BRASIL, 2009). O IDEB de 2007 foi 4. 

A unidade escolar selecionada localiza-se em Rolândia, município do norte 

do estado e pertencente à Região Metropolitana de Londrina. Sua população, 

estimada em 2011, era de 58.511 habitantes. Esse município apresenta IDH geral 

de 0,784 e educacional de 0,888 (PARANÁ, 2012).  A Secretaria Municipal de 

Educação possui os seguintes indicadores: 31 unidades escolares; destas, 5 

estaduais, 17 municipais e 9 particulares. Em 2011, as matrículas na rede 

estadual registraram no Ensino Fundamental 7.897 alunos e no Ensino Médio, 

2.248 alunos.  

Esta pesquisa teve inicio em 2010 sendo concluída em 2012. Em 2010, a 

unidade escolar selecionada apresentava a seguinte situação escolar dos alunos 

do Ensino Médio: matriculados 783, aprovados 600, reprovados 139 e desistentes 

44. A diferença entre aprovados e reprovados/desistentes chega a 30,5%, o que 

representa um índice significativo de alunos não concluintes do Ensino Médio.   

A Relevância 

Barros e Mendonça (2008), em pesquisa feita com jovens de escolas 

públicas e particulares de seis regiões metropolitanas do país, mostram que, em 

2007, em cada 100 jovens de 15 a 17 anos que concluíram o Ensino 

Fundamental, cinco nunca chegaram a ingressar no Ensino Médio; essa 

proporção aumenta quando se trata de jovens de 18 a 24 anos, dos quais, a cada 

100 que concluíram o Ensino Fundamental, 11 nunca chegaram a ingressar no 

Ensino Médio. Quanto à permanência e conclusão do Ensino Médio, em cada 100 

jovens que ingressavam no Ensino Médio, 15 não chegavam a concluir a 1ª série 

deste nível; em cada 100 que concluíam a 1ª série, 10 não conseguiam terminar a 

2ª série; e em cada 100 que concluíam a 2ª série, 13 não conseguiam terminar a 

3ª série.   

A dificuldade que o Ensino Médio enfrenta no Brasil está relacionada 

principalmente à persistência dos altos índices de evasão e reprovação, porém 

ainda há uma proporção de jovens fora da escola na faixa etária de 15 a 17 anos, 
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e isso chama atenção. Essa realidade ocorre em todos os estados e, é claro, 

também no Paraná, o que justifica a iniciativa da SEED/PR já apresentada, 

propondo uma reformulação curricular.    

Ressalta-se que a preocupação com o Ensino Médio tem pouca frequência 

nos estudos e pesquisas da educação brasileira. As referências encontradas 

sobre esse assunto são numericamente inferiores aos inúmeros estudos 

encontrados sobre a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (1ª Etapa - Séries 

Iniciais) e no ensino superior. A escassez de estudos, ao mesmo tempo em que 

se demonstra de forma positiva a relevância deste estudo, também denúncia suas 

limitações pelo desafio de construir um estudo em que a busca por referenciais 

teóricos foi uma das dificuldades.  

Os autores Apple (2006), Arroyo (2004), Frigotto e Ciavatta (2003), Ramos 

(2004), Cury (2002, 2008), Freire (1996), Kuenzer (2000) e Saviani (2007 e 2010) 

por terem-se dedicado ao assunto são as principais referenciais que norteiam 

esta pesquisa.   

A educação no Brasil que, nas últimas duas décadas, tem voltado a sua 

atenção também para o Ensino Médio, como demonstra a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9493/96), também justifica a apresentação 

de uma pesquisa que envolve a avaliação de uma proposta para o Ensino Médio.  

A intenção é que esta pesquisa mesmo com as limitações que já 

reconheço, possa contribuir para o enriquecimento de outros estudos ou práticas 

escolares. Através dos estudos realizados no Colégio Estadual Villanueva, locus 

da pesquisa, foi possível uma releitura da proposta e uma meta-avaliação da 

comunidade escolar sobre sua prática pedagógica.  

O estudo sobre o tema para mim, como profissional da área, possibilitou a 

construção de novos saberes, ampliando a forma de entender e agir sobre as 

instituições em que vivemos e trabalhamos.  

Considerando a unidade escolar como espaço de indagação, optei por 

encaminhar, de modo metodológico, a abordagem qualitativa, a analise 

documental e o questionário. Para apresentação das respostas fechadas do 

questionário, os dados foram tabulados e mostrados em gráfico, ao passo que as 

respostas abertas foram classificadas, agrupadas e, a partir desse material, criei 

as categorias de análise dos dados.   
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Para atingir o objetivo da pesquisa selecionei os sujeitos diretamente 

ligados à proposta do Ensino Médio: alunos, professores, equipe pedagógica e 

direção do Colégio, objeto dessa pesquisa. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

apresento o Ensino Médio no contexto do Brasil a partir dos anos 90s período  

marcado pelas ações iniciais de democratização da escola brasileira pós-ditadura 

militar (1964-1985).  

Reconheço que os marcos legais do Ensino Médio no contexto educacional 

brasileiro, tais como: Reforma Francisco Campos 1930, as leis orgânicas de 

ensino, mais conhecidas como Reforma Capanema 1942; a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – 4.024/1961; a Reforma do Ensino de Primeiro e Segundo 

Grau – 5.692/71;  a atual Constituição Federal de 1988; e a  Lei de Diretrizes de 

Bases da Educação Nacional – 9394/96 oferecem relevante informação para 

análise, entretanto, selecionei este último marco legal para analisar o Ensino 

Médio.  

No segundo capítulo, destaco o contexto educacional do Paraná, a partir 

dos dados do EDUCACENSO7 do Ministério da Educação – MEC e o Instituto 

Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira– INEP. Após esse 

panorama, apresento o processo de construção e implantação de uma proposta 

de inovação para o Ensino Médio nas escolas estaduais do Paraná.  

No terceiro capítulo, discorro sobre os encaminhamentos metodológicos, 

situando o campo da pesquisa, os sujeitos, o instrumento e a organização dos 

dados, assim como os procedimentos de análise. 

No quarto capítulo inicio a análise e interpretação dos dados tomando 

como referência os objetivos da pesquisa e o embasamento teórico como suporte 

para sustentação das ideias tratadas. As informações coletadas através do 

questionário deram origem a duas categorias: 1ª Ensino Médio blocado seu 

processo de implantação; e 2ª Ensino Médio blocado: o currículo, seus modos e 

tempos. A partir das categorias inicio a interpretação utilizando os comentários 

dos sujeitos pesquisados.   

                                            
7  Dados retirados do Censo Escolar sobre a situação do aluno: informações de rendimento e 

movimento do aluno no final do ano letivo.  
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Termino com a síntese resultante de todo processo de pesquisa com o 

título "Considerações finais".   
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1 DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA BRASILEIRA: O PERCURSO D O 

ENSINO MÉDIO 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem 
em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de 

tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a 
gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho 

imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse país 
democraticamente. 

Paulo Freire 
 

 

Uma faceta da realidade dos educandos no Ensino Médio é retratada no 

documentário de João Jardim, "Pro dia nascer feliz"8. Trata-se de uma 

composição de depoimentos de adolescentes, em ambiente escolar, sobre 

questões curriculares e estruturais, que revela contrastes existentes no sistema 

público de ensino e registra o distanciamento que existe entre uma escola da rede 

pública e qualquer outra escola particular da elite paulista – como o colégio Santa 

Cruz.  

O documentário apresenta poucos dados sobre a educação, os quais, 

porém, são suficientes por serem alarmantes. Seguem alguns deles:  

[…] 13.700 escolas brasileiras não têm banheiro; 41% dos alunos 
que ingressam no Ensino Fundamental não concluem a 8ª série. A 
metade dos alunos que concluem o Ensino Médio não sabe ler ou 
escrever. Mesmo o acesso físico à escola não é sempre 
garantido. Assim, há crianças que têm de percorrer mais de trinta 
quilômetros para chegar à escola de Inajá, em Pernambuco. 
Durante duas semanas de filmagem, essas crianças e jovens só 
conseguiram ter três dias de aula, porque o ônibus estava 
quebrado. (BRASIL, 2004 apud MACHADO, 2000). 

Alguns desses jovens entrevistados denunciaram as dificuldades e 

enfrentamentos culturais, sociais, políticos e econômicos que sofriam. Outros não 

compreendiam a função da escola, mostrando-se descomprometidos e 

desvalorizando o processo educativo.  

                                            
8  O diretor João Jardim, em 2005, finalizou Pro dia nascer feliz, documentário que aborda a 

educação pública na adolescência, em três diferentes estados: Rio de Janeiro, São Paulo e 
Pernambuco, em que faz o percurso das escolas da periferia à escola confessional. Ganhou o 
prêmio especial do júri no 10º Cine-PE e foi selecionado para o Festival de Gramado 2006.  
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O filme começa com a história de Valéria, uma menina de 16 anos, 

moradora de Manari (PE), uma das cidades mais pobres no sertão deste país. 

Valéria é aluna do Ensino Médio; a escola fica na cidade vizinha, Inajá, a vários 

quilômetros de sua casa, e a viagem de ônibus, que ela e outros alunos fazem, 

(quando o veículo não está quebrado!), leva algumas horas. E mesmo com tanta 

precariedade, a sua competência e persistência a tornaram uma poetiza. Segue 

uma estrofe de seu poema "Minha Terra": "[…] Eu agora exilada, / Só me resta 

descrever. / Aqui não encontro nada / Que me motive viver. / Mas falar da minha 

Terra! / Ah! Isso me dá prazer! […]" (FAGUNDES, 2006). 

Também tomo como exemplo a fala de Douglas, um dos entrevistados, cuja 

"aprovação ou reprovação" estava sendo discutida em Conselho de Classe. Dizia 

ele: Eu vou passar, só fiquei em uma matéria, mas vai ser pelo Conselho de 

Classe. O documentador pergunta se ele aprendeu o conteúdo da matéria de 

história que estava em discussão e ele responde que aprendeu algumas coisas, 

mas,ao ouvir esta outra pergunta: Que coisas você aprendeu de história?, ele, 

dando risada, abaixa a cabeça e diz: Nada. Em outra cena, os alunos do segundo 

ano do Ensino Médio são dispensados, e o documentador aborda duas alunas, 

perguntando-lhes onde estão indo, se ainda não acabou a aula, ao que uma delas 

responde: Acabou, sim, na aula anterior a professora dispensou todo mundo, e o 

professor da aula seguinte não apareceu.   

A interpretação das informações do documentário pode indicar que a 

escola não é entendida como espaço de favorecimento para a vida, que a escola 

tem-se distanciado da sua função humanizadora. As histórias dos alunos mostram 

uma escola impregnada de violência moral e física de discriminação, humilhação 

e indiferença dos envolvidos com e no processo educacional do macrocontexto ao 

microcontexto, ou seja, dos recursos financeiros e políticas públicas 

governamentais, federais ao descaso da prática educativa pelos gestores, 

professores, alunos e pais. 

O documentário retrata o que historicamente no Brasil é um fato. A  

educação nunca foi reconhecida pelas políticas públicas como um instrumento 

humanizador e portanto, de direito. O Ensino Médio chega ao século XXI com 

uma aparente valorização vinculada à democratização do Ensino Fundamental; 
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com um crescente aumento de matrículas, porém com alto índice de reprovação, 

como um obstáculo a sua qualidade.  

Ao considerar a função do Ensino Médio que parece ainda não ter uma 

definição, nos deparamos com alguns objetivos pretendidos, por exemplo, 

conhecimentos básicos para o vestibular; ou instrumentalização para o mercado 

de trabalho; e ainda outra como formação para vida. Este último objetivo refere-se 

a apropriação de saberes que faculta as pessoas fazerem escolhas como entrar 

na Educação Superior, ou inserir-se no mercado de trabalho. Cabe ressaltar que a 

indefinição interfere na proposta curricular, na prática educativa, nos resultados e 

na permanência dos alunos na escola. 

Tendo como objetivo contextualizar o Ensino Médio, o capítulo trata sobre o 

projeto de democratização da escola brasileira, a partir dos anos 90s e os seus 

impactos no Ensino Médio. Para tanto, utilizo alguns dados sobre a matrícula na 

Educação Básica, entre os anos de 2007 e 2010, tendo como fonte o 

EDUCACENSO e o INEP.  

Entendo que a compreensão da oferta do Ensino Médio brasileiro, bem 

como as discussões curriculares e políticas sobre ele, são mais proveitosas 

quando fundamentadas também nas informações quantitativas fornecidas pelo 

Relatório Técnico PENAD – Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar -IBGE. 

1.1  O projeto de democratização da escola brasilei ra a partir dos anos 90s 

e os impactos no Ensino Médio. 

Os anos 90s é marcado pela adesão às políticas econômicas neoliberais 

diante de um contexto de falência da economia nacional. A crise econômica 

marcou os governos que compuseram o período de redemocratização do Brasil. 

Em especial, merece destaque o governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC - 

1996 a 2002.  

É necessário considerar, nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases de 

1996 que foi construída pelos impactos dessa reforma. Durante o governo de 

FHC, o Estado brasileiro adere às políticas econômicas elaboradas pelas maiores 

economias do mundo, alinhamento histórico conhecido como "Consenso de 
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Washington9" que previa a implantação do Estado mínimo, privatizações, 

reestruturação produtiva, abertura comercial e afrouxamento das leis econômicas 

e privativas. A estrutura do Estado brasileiro acaba ajustando-se a essa cartilha, 

entendida também como neoliberalismo e tendo como uma de suas metas tornar 

o Brasil mais seguro para o capital.  

O ponto crucial da privatização não é a venda de algumas 
empresas apenas, mas o processo do Estado de desfazer-se do 
patrimônio público, privatizar serviços que são de direito (saúde, 
educação, aposentadoria, lazer, transporte etc.) e, sobretudo, 
diluir esterilizar a possibilidade de Estado fazer política econômica 
e social. O mercado passa a ser regulador, inclusive dos direitos. 
(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 106). 

 A lógica do mercado influencia a educação, marca todo o sistema 

educacional e justifica as desigualdades sociais. A formação dos cidadãos 

brasileiros fica comprometida dificultando-se aos jovens a permanência na escola, 

seja por uma estrutura precária e um ensino de pouca qualidade seja pela dupla 

jornada (trabalho e escola), durante o processo que por décadas provocou o 

empobrecimento da população brasileira. O serviço educacional não atende as 

demandas e necessidades da população comprometendo o direito de todos ao 

conhecimento. 

Saviani (2007) faz crítica ao sistema e comenta que a educação segue os 

caminhos da lógica do mercado, em que a satisfação total dos clientes é objetivo 

principal. Na análise do autor, os que ensinam na escola são os prestadores do 

serviço, e os que aprendem são os clientes; assim, devo dizer que a educação é 

um produto que pode ser produzido com qualidade variável. 

A LDB 9394/96 determina:  

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - 
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à 
liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino público 
em estabelecimentos oficiais; VII - valorização do profissional da 

                                            
9  Consenso de Washington, documento produzido pelos representantes dos países do 

capitalismo central. Trata as políticas adotadas como imposições na negociação das dívidas 
externas dos países latino-americanos. Acabaram se tornando o modelo do Fundo Monetário 
Internacional - FMI e do Banco Mundial para todo o planeta.  
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educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - 
garantia de padrão de qualidade ; X - valorização da experiência 
extra-escolar; […] 

O Ensino Médio expressa parte do descaso das políticas educacionais 

desse período com a qualidade da educação prevista, pois o que prevalece é o 

contido na Constituição Federal de 1988 no art. 208;  "O dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: II - progressiva universalização 

do Ensino Médio gratuito".  

"A progressiva extensão" do Ensino Médio tratada não apenas na 

Constituição Federal de 1988 mais também na LDB9394/96 em seu art. 4º,  

configura-se historicamente como um avanço, se se considera que essa etapa 

não foi tratada por legislações anteriores como obrigatória ou prioritária, mas 

como exigência que visa garantir o direito à continuidade e ao término dos 

estudos. Nega-se à população o direito à escolaridade, ao conhecimento, como 

instrumentalização para a vida e para o trabalho. Reforço aqui o que os autores 

Frigotto e Ciavatta (2003, p. 106) afirmam [...] o mercado passa a ser o regulador, 

inclusive dos direitos.  

A cristalização da reforma de Estado traduz-se no lema "Educação para 

Todos", expressão provinda de Jomtien na Tailândia - Conferência Mundial 

realizada em 1990, na qual o Brasil, dentre os nove países com as maiores taxas 

de analfabetismo do mundo, é convocado a participar.  

[...] o mundo tem que enfrentar um quadro sombrio de problemas, 
entre os quais: o aumento da dívida de muitos países, a ameaça 
de estagnação e decadência econômica, o rápido aumento da 
população, as diferenças econômicas crescentes entre as nações 
e dentro delas, a guerra, a ocupação, as lutas civis, a violência, a 
morte de milhões de crianças que poderia ser evitada, e a 
degradação generalizada do meio ambiente. Esses problemas 
atropelam os esforços enviados no sentido de satisfazer as 
necessidades básicas de aprendizagem, enquanto a falta de 
educação básica para significativas parcelas da população impede 
que a sociedade enfrente esses problemas com vigor e 
determinação. (UNESCO, 1990). 

A conferência insiste que os países em desenvolvimento, realizem ações 

propostas pelo Banco Mundial que tinham como objetivo "[…] satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem", como condição para garantir a 
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satisfação das necessidades da economia mundial e manter controlada a 

exploração nos países emergentes.  

1.2 Caracterização do contexto atual 

A configuração da educação básica brasileira no sistema educacional do 

Brasil requer a organização de ações políticas e legais diferenciadas entre os 

vários segmentos. Políticas concentradas no fortalecimento do acesso à 

escolaridade, em especial ao Ensino Fundamental. O EDUCACENSO 2010 

confirma esse acesso como demonstram os dados do gráfico a seguir. 

Gráfico 1 – Matrícula  da Educação Básica em 2010 

 
Fonte: MEC/INEP/EDUCACENSO 2010 

 

Conforme o gráfico 1, no ano 2010, havia na Educação Básica 51.549.889 

alunos  matriculados; no Ensino Médio obtinha 8.357.675 matrículas; no Ensino 

Fundamental 31.005.341; e na Educação Infantil,  6.756.698.  

Essas informações, dadas em 2010, indicam que a democratização do 

Ensino Médio é um desafio, posto que 60,14% das matrículas estavam 

concentradas no Ensino Fundamental, 16,21%, no Ensino Médio e 13,10%, na 

Educação Infantil.  

Essa desigualdade aponta uma política de educação desequilibrada na 

oferta da Educação Básica. Também quando consideramos apenas a etapa final 

do Ensino Fundamental, as desigualdades prevalecem, visto que, nessa etapa as 
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matrículas somaram 27,64%. Em comparação com o Ensino Médio a diferença é 

de 170,49% a mais de matriculas a partir do número total da Educação Básica. 

Há uma diferença de 5.891.958 matrículas de alunos nos anos finais do Ensino 

Fundamental que não estão sendo incluídos no Ensino Médio; é um número muito 

alto para passar despercebido.  

As consequências dessa desigualdade que envolve o Ensino Médio traz 

prejuízos ao processo de democratização da educação básica, bem como em 

relação ao acesso a Educação Superior. 

Gráfico 2 – Matrículas dos anos finais do Ensino Fu ndamental, do Ensino 

Médio e da Educação Superior 

 
Fonte 1: MEC/INEP/EDUCACENSO 2010 

Fonte 2: MEC/INEP/CENSO da Educação Superior 2010  

Em 2010, matricularam-se na Educação Superior, 6.379.299 alunos, 

número bastante semelhante ao do Ensino Médio com 8.357.675 matrículas. O 

Ensino Fundamental, no último ano, contava com, 14.249.633. Do total de 

matrículas na Educação Superior vale destacar que o índice foi 74,2%, ou seja, 

4.336.001 matriculados nas instituições privadas e apenas 25,8%, ou seja, 

1.643.298 na educação pública. 

As informações demonstram que as políticas educacionais brasileiras dos 

anos 90s reguladas por influências de organismos multilaterais, como o Fundo 

Monetário Internacional - FMI10, o Banco Mundial11, e a UNESCO12 obtiveram 

                                            
10  O FMI é um organismo com sede na cidade norte-americana de Washington; criado em 1945, 

visa garantir estabilidade financeira, favorecer as relações comerciais internacionais, implantar 
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sucesso. O apoio financeiro privilegiou o Ensino Fundamental em detrimento dos 

demais níveis de ensino do sistema educacional brasileiro. 

Analisando o período de 1990 a 2004, Silva, Azzi e Bock (2007, p. 10) 

afirmam:  

No que concerne às políticas educacionais do Banco Mundial, 
está atualmente em curso um processo rigoroso de avaliação da 
eficácia de seus investimentos em educação primária desde 1990.  

O Ensino Médio, no Brasil, não foi contemplado por financiamento público 

federal. Somente a partir da ementa constitucional 53/2006 foi estabelecido o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, 

sendo o Ensino Médio incorporado, pela primeira vez na história, em um fundo de 

manutenção federal da Educação. Essa ausência é justificada pela própria 

Constituição Federal de 1988 que definiu como prioridade da educação o Ensino 

Fundamental. 

[…] Art. 208.  O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: I - Ensino Fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria; II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 
ao Ensino Médio. 

É compreensível que a Constituição de 1988 trate como prioridade primeira 

a garantia da obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Fundamental. Desde a 

primeira constituição federal do Brasil Império até a atual assistimos a inúmeras 

tentativas de oferta da educação primária e de combate ao analfabetismo. 

Tentativas interrompidas por interesses que não priorizaram a escolarização 

básica dos brasileiros.  

                                                                                                                                    

medidas para geração de emprego e desenvolvimento sustentável e buscar formas de reduzir 
a pobreza. (FREITAS, 2012).  

11  O Banco Mundial (World Bank), também conhecido como BIRD (Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento), é uma agência das Nações Unidas criada em 1° de julho de 
1944, com a finalidade de ajudar os países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. 
Sua sede está localizada na capital dos Estados Unidos, Washington. (FREITAS, 2012). 

12  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, criada 
em 16 de novembro de 1945. Tem como objetivo criar um diálogo fundamentado no respeito 
pelos valores compartilhado entre as civilizações, culturas e pessoas. Os temas centrais são: 
Observância dos Direitos humanos, no respeito mútuo e na erradicação da pobreza.  
(UNESCO, 2012). 
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Após 21 anos da retomada do processo de democratização da Educação 

Básica, em 2009, indiretamente o Ensino Médio passa a ser obrigatório vinculado 

à idade, pela Ementa Constitucional 59/2009 em seu artigo primeiro:   

A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade 
própria; […] (BRASIL, 2009). 

Mesmo diante de um cenário político e econômico em que não só os 

dedicados à educação mas também os nossos representantes políticos falam da 

necessidade de que nossos jovens sejam qualificados para o trabalho, a atual 

ementa não garante diretamente aos brasileiros a obrigatoriedade do Ensino 

Médio.  

O Ensino Médio, nessa ementa, é obrigatório somente em situações de 

sucesso escolar dos alunos, o que não tem ocorrido no sistema educacional, visto 

que, mesmo no Ensino Fundamental em que o Brasil atinge marcas históricas de 

acesso, nesta ultima década, ainda são altos os índices de retenção e 

reprovação.  
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Figura 1 – Os anos de escola produzem um número imp ressionante de 

fracassos 

 
Fonte: Harper et al. (1984, p. 19)13 

A imagem retratada vem representando a mesma situação, há décadas. 

Cury (2002), Frigotto e Ciavatta (2003), ao analisarem as políticas educacionais 

pós anos 90s, verificaram que a política do governo FHC investiu no Ensino 

Fundamental (faixa etária de 7 a 14 anos)14, gratuito, obrigatório, presencial, 

                                            
13  Texto que acompanha a imagem: 
 "e no Brasil? 
 No Brasil a situação é ainda pior: de cada três crianças, uma não consegue entrar na escola, 

apesar de a lei dizer que o ensino é obrigatório. Nas áreas rurais, a metade das crianças fica 
de fora e no Nordeste a situação atinge cifras dramáticas, pois duas crianças em cada três 
nunca freqüentarão uma escola. 

 Quanto aos que conseguem entrar, há um afunilamento muito grande. Nada menos do que seis 
em cada dez crianças que freqüentam a primeira série não conseguem passar de ano. As 
reprovações e repetências continuam nos anos seguintes. Em São Paulo, o estado mais rico 
do Brasil, apenas 14 em cada 100 estudantes estão freqüentando o 2.º grau. 

 Se considerarmos o conjunto da população com mais de 5 aos de idade, veremos que no 
Brasil o número dos que ficam na escola menos do que um ano ou nem conseguiram entrar é 
de mais de 35 milhões.* 

 *Dados do Censo de 1980." 
14  Altera a redação dos artigos 29, 30, 32, 87 da Lei 9394 de 20 de Janeiro de 1996. [...] dispondo 

sobre a duração de nove anos para o Ensino Fundamental com matrícula obrigatória a partir 
dos seis anos.  Portanto cabendo a Educação Infantil atendimento de 0 a 5 anos e Ensino 
Fundamental de 6 a 14 anos. 
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ficando à margem os demais níveis de ensino. A Educação Infantil (faixa etária de 

0 a 6 anos) foi delegada aos governos municipais ou às famílias, com a 

penalização da classe trabalhadora, e a educação de jovens e adultos foi 

reduzida às políticas de formação profissional ou requalificação deslocada para o 

Ministério do Trabalho ou para iniciativas da sociedade civil. O Ensino Médio 

retrocede ao dualismo estrutural entre Ensino Médio acadêmico e técnico.  

Cury (2005), ao analisar a Lei de Diretrizes e Bases - LDB 9394/96, art. 87, 

§ 1º, comenta que o direito à educação é mais que uma herança cultural, pois a 

obtenção de um saber sistematizado possibilita aos sujeitos participação e 

colaboração na transformação da sociedade.  

A qualidade do ensino supõe, então, a busca do melhor, de um 
padrão científico e fundamentado dos conteúdos acumulados e 
transmitidos. Mas ela é também uma forma de responsividade 
face aos desafios da sociedade contemporânea. Essa exige um 
conjunto de conhecimentos e habilidades capazes de possibilitar a 
todos o acesso a formas de ser e de se comunicar como um 
participante do mundo. Desse modo, a qualidade do ensino, 
mesmo atendida a universalização da população em idade 
escolar, será sempre uma meta, seja pelo caráter cumulativo do 
conhecimento, seja pelas circunstâncias históricas que a 
condicionam e para as quais ele deve buscar caminhos cada vez 
mais abertos. (CURY, 2005, p. 9). 

Permanecer na escola e passar cada etapa, progressivamente, 

continuamente, sem interrupção, é favorecer a igualdade e reforçar os princípios 

democráticos; nesse sentido, a escola tem grande responsabilidade na 

permanência dos alunos. O direito precisa ser revisto no que concerne à 

educação escolar, que "[…] ainda não tem sua distribuição efetivamente posta à 

disposição do conjunto dos cidadãos sob a égide da igualdade de oportunidades 

e de condições." (CURY, 2008, p. 210).  

Desse modo, as contradições entre o legal e o vigente mostram a 

correlação existente entre sociedade e educação.    

1.3 Ensino Médio: a lógica da subordinação  

De acordo com as propostas de JOMTIEN o Brasil, que chegou ao século 

XX com mais da metade de sua população não escolarizada, deve assumir o 
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compromisso de reduzir as elevadas taxas de analfabetismo e proporcionar 

condições de escolarização às crianças a partir dos 07 (sete) anos. Assim é 

compreensível que as ações governamentais estivessem voltadas para a criação 

de condições de acesso ao Ensino Fundamental. Como decorrência, no final da 

última década, houve expansão do Ensino Médio em razão da demanda, mesmo 

diante de políticas pouco favorecedoras.   

Gráfico 3 – Ensino Médio progressão de concluintes/  idade escolar 1997-

2009 

 
Fonte: PNAD/IBGE, 2010. 

 Quanto à progressão dos concluintes de 1997 – 2009, percebeu-se nos 

últimos 12 anos uma mudança significativa. Em 1997 alunos com 24 anos 

concluem o Ensino Médio com índice de 27,1%; eleva-se o índice em 2002 para 

39,8%; em 2007, para 53,6%; e em 2009, para 58,2%. O mesmo se dá com 

alunos de 19 anos, entretanto com um índice um pouco menor - 18,1% - em 1997, 

elevando-se nos anos seguinte; em 2002, para 34,5%; em 2007, para 44,6%% e 

em 2009, para 50,2%.  

Se nos detivermos apenas na analise do Ensino Médio, o resultado revela 

um aumento mais que significativo, pois os alunos concluintes na faixa etária de 

19 anos representaram um crescimento de 277,34% e os da faixa etária de 24 

anos, de 214,76%. Observamos que, no Ensino Fundamental os concluintes do 

curso em 2009, somaram perto de 79,3%, ou seja, entre a conclusão do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio há uma perda de 29,10% de alunos. Na faixa dos 

24 anos, o mesmo ocorre no Ensino Fundamental: concluem-no 77,1%, o que 

indica uma perda menos acentuada (18,9%), no entanto não menos importante.  
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O aluno potencial do Ensino Médio é o concluinte do Ensino 
Fundamental, no caso do Ensino Médio, mantido o raciocínio 
acima, a estimativa da situação de equilíbrio da matricula esteja 
em torno de 10 milhões de alunos contra os atuais 83,3 milhões 
de matrícula. (BRASIL, 2010, p. 03).  

Embora a ênfase no período se tenha concentrado na erradicação do 

analfabetismo, no Ensino Fundamental, como já afirmado, é possível verificar, ao 

longo da última década, um progressivo aumento do número de concluintes do 

Ensino Médio. O salto percentual entre 1997 e 2009 atribui-se aos alunos da faixa 

etária dos 19 anos, e corresponde a 277,34%.  

Como expressão da ausência de políticas mais centradas no 

desenvolvimento do Ensino Médio, o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Brasileira também pode ser considerado um indicador, por utilizar a combinação 

de dois componentes importantes: as médias de desempenho dos estudantes, 

baseiam-se nos exames padronizados do Sistema Nacional de Avaliação (Prova 

Brasil15, do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, e do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica - SAEB16) e das taxas de rendimento escolar 

(aprovação, retenção e abandono), obtidas do Censo Escolar - EDUCACENSO, 

realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – Inep.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB de 2009 

representou a superação da meta nacional, na primeira fase do Ensino 

Fundamental: de 4,2 passou para 4,6, superando a meta esperada; nos anos 

finais do Ensino Fundamental, passou de 3,8 para 4,0; supera 2009 e vai além da 

meta de 2011 que é 3,9. A meta nacional prevista para o Ensino Médio também foi 

superada, porém seu avanço foi ínfimo de 3,5 para 3,6. 

                                            
15  São avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep / Ministério de Educação – MEC, que 
objetivam avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir 
de testes padronizados e questionários socioeconômicos, realizados a cada 2 anos. As 
disciplinas avaliadas são: Língua Portuguesa e Matemática. 

16  O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, implantado em 1990, é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, envolve a 
aplicação de testes padronizados e as condições de oferta materiais, estruturais e pedagógicas 
do ensino.  
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As taxas de rendimento escolar confirmam que o sistema educacional 

brasileiro enfrenta fragilidades, como as já expostas em referência ao Ensino 

Médio.  

Questiona-se se as informações quantitativas do IDEB representam 

também uma aprendizagem com qualidade melhor dos nossos alunos, dado que 

o pouco crescimento do índice educacional do Ensino Médio está vinculado a 

expressivas taxas de retenção e abandono.  

Um desempenho, em si, nada significa. É necessário que o 
universo em que está incluído seja bem determinado, para fins de 
classificação dos participantes, indicando suas posições relativas. 
[...] Uma prova de desempenho nada indica, além das posições 
relativas dos participantes num certo universo. (SANTOS, 2002, p. 
92). 

 No entanto, mesmo considerados somente os índices do IDEB, a melhora 

está muito aquém do que essa etapa de escolaridade necessita; a realidade 

escolar brasileira aponta para a necessidade dos governos federais e estaduais 

reformularem o Ensino Médio. Mais do que índices, é necessário não só definir a 

sua identidade como última etapa da Educação Básica como direito de todos, 

mas também dizer à sociedade e aos seus jovens, com justificativa no sentido 

desses anos de escolaridade. 

A LDB9394/96 estabelece que o currículo do Ensino Médio deverá atender 

à formação geral do aluno e prepará-lo para o exercício de profissões técnicas; 

ainda, os cursos terão equivalência legal e facultarão ao aluno o prosseguimento 

de estudos. Paralelamente, as DCNs consolidam as finalidades estabelecidas 

pela legislação vigente quanto ao currículo do Ensino Médio como expresso no 

parágrafo 2º e 3º, no art. 36: 

IV - a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos 
presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria 
com a prática. § 1º O Ensino Médio deve ter uma base unitária 
sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas como 
preparação geral para o trabalho ou, facultativamente, para 
profissões técnicas; na ciência e na tecnologia, como iniciação 
científica e tecnológica; na cultura, como ampliação da formação 
cultural. § 2º A definição e a gestão do currículo inscrevem-se em 
uma lógica que se dirige aos jovens, considerando suas 
singularidades, que se situam em um tempo determinado. § 3º Os 
sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, com 
diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade 
de escolher o percurso formativo que atenda seus interesses, 
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necessidades e aspirações, para que se assegure a permanência 
dos jovens na escola, com proveito, até a conclusão da Educação 
Básica.  

Ambas definem diretrizes que devem atender, de alguma forma, a 

necessidade da população nessa etapa de ensino, cabendo ao sistema 

educacional a obrigação de formar, seja para continuidade dos estudos seja para 

a inserção no mercado de trabalho.  

Apple (2006) alerta para a compreensão das lógicas mercadológicas e 

políticas presentes no sistema educacional americano.  

[...] as escolas do ensino básico, fundamental, médio e instituições 
de ensino superior são lugares extremamente complexos 
financeira e organizacionalmente. Também por isso, habilidades 
gerenciais (inclinadas democraticamente) são de fato necessárias. 
Se não levarmos a sério o avanço e a melhoria destas habilidades 
e tendências, podemos estar criando um espaço que, 
previsivelmente, está cheio de pessoas leais a estímulo 
neoliberais e gerenciais. A questão não é se precisamos ou não 
de responsabilidades, mas os tipos de lógicas de responsabilidade 
e para quem ela está orientada, que tende agora a guiar o 
processo de escolas públicas e institucionais de ensino superior. 
(APPLE, 2006, p. 81-82). 

A preocupação em elaborar uma nova proposta para o Ensino Médio é 

reveladora de fragilidades, pois muitos não o concluíram, estão fora da escola e 

não cogitam retornar. O compromisso com a educação crítica convida a fomentar 

e a ampliar as discussões sobre o Ensino Médio, porque o acesso a ele, a 

permanência e a terminalidade é um direito de todos.  

O contexto da democratização da escola brasileira segue uma 

racionalidade financeira que, segundo Saviani (2010), se traduz em um percurso 

de ações políticas que preveem pouco investimento financeiro e 

responsabilização da escola e dos educadores. Não deveria esse tipo de 

racionalidade ser substituída por uma racionalidade social? De acordo com o 

autor, a racionalidade social significa garantir as demandas sociais e estruturais 

necessárias à democratização de uma educação de qualidade e, 

consequentemente, as determinantes para o investimento financeiro.  

Essa lógica, de acordo com Frigotto e Ciavatta (2003), é expressão de uma 

política educacional caracterizada como "subordinação ativa e consentida". As 

ações políticas não simbolizam uma subordinação dado em um país vitimado por 
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organismos internacionais, ao contrário a subordinação é ativa e portanto, 

planejada e aceita.  
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2 ENSINO MÉDIO: O CONTEXTO DO PARANÁ 

Os educandos são outros, seus mestres são outros, logo as políticas 
públicas, sociais e educativas não podem ser as mesmas. 

Miguel G. Arroyo 
  

No ano de 2003, a SEED/PR anuncia que suas políticas de governo para a 

educação seriam voltadas aos seguintes objetivos: defesa da educação como 

direito de todos os cidadãos; valorização dos profissionais da educação; garantia 

da escola pública e de qualidade; atendimento a diversidade cultural; gestão 

democrática participativa e colegiada.17 Esses princípios estiveram presentes nos 

principais documentos e pronunciamentos dos representantes da SEED/PR. 

Nesse mesmo ano, como ação primeira, esta secretaria dá início ao 

processo de construção das diretrizes curriculares para  o Ensino Fundamental e 

para o Ensino Médio, tendo como base teórica principal a pedagogia histórico-

crítica dos conteúdos de Dermeval Saviani. A partir de 2006, esse processo de 

construção sofreu modificações, em virtude da união do departamento do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio em um novo departamento denominado 

Departamento de Educação Básica – DEB e as diretrizes curriculares passam a 

ser elaboradas e a contemplar em um único documento a educação básica.  

O processo de construção das diretrizes curriculares envolveu programa de 

formação continuada, reuniões e debates entre diversas instâncias escolares. 

Participaram das discussões membros da SEED/PR, diretores, professores e 

pedagogos, ação que culminou, no ano de 2009, com a publicação das diretrizes 

curriculares da Educação Básica.  

[...] salientamos que, para a maioria da população brasileira, a 
escola constitui a alternativa concreta de acesso ao saber, 
entendido como conhecimento socializado e sistematizado na 
instituição escolar. Sob esta perspectiva de escola pública, 
construímos essas Diretrizes Curriculares, por meio de uma 
metodologia que primou pela discussão coletiva ocorrida, 
efetivamente, durante os últimos cinco anos e envolveu todos os 
professores da rede. (PARANÁ, 2008a). 

É no contexto de um discurso de defesa da escola publica, dos ideais 

                                            
17  PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Dia a Dia Educação . 2010. Disponível em: 

<http://www.educacao.pr.gov.br/>. Acesso em: 17 jan. 2012. 
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democráticos e de preocupação com uma educação de qualidade, de clara opção 

teórica crítica e de reformulação da proposta curricular para educação básica, que 

esta secretaria, propõe o Ensino Médio Blocado no ano de 2009.  

2.1 Ensino Médio paranaense no contexto nacional 

Convido o leitor a debruçar-se novamente sobre os números da aprovação, 

reprovação e abandono escolar relativos ao Paraná, com a finalidade de 

contextualizar o Ensino Médio paranaense.  

Tabela 1 –  Matrícula, aprovação, reprovação e aban dono - Ensino Médio –  

Paraná 

 2007 2008 2009 2010 

Matrícula 469.094 426.250 425.442 479.417 

Aprovação 79,7 78,2 80,6 81,6 

Reprovação 11,3 11,5 11,1 11,7 

Abandono 9 10,3 8,3 6,7 

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar 

A tabela 1 mostra algumas informações sobre a situação do desempenho 

escolar dos educandos no Paraná: em 2007, o número de matrículas chegou a 

469.094; dos quais foram aprovados 79,7%, reprovados 11,3 e 9% abandonaram; 

em 2008, o número de matrículas diminui para 426.250 sendo aprovados 78,2%, 

reprovados 11,5 e 10,3% abandonaram; em 2009, o número de matriculas 

manteve-se quase o mesmo 425.442, dos quais foram aprovados 80,6%, 

reprovados 11,1 e 8,3% abandonaram; e em 2010, aumentou o número de 

matriculas para 479.417; foram aprovados 81,6%, reprovados 11,7 e 6,7% 

abandonaram.  

Embora a matrícula no Ensino Médio apresente, no Paraná, um aumento, o 

percentual é pouco significativo diante dos índices de abandono e reprovação que 

representam basicamente um quinto (20%) das matrículas iniciais.  

As matrículas indicam também que o processo de exclusão do sistema 

educacional no Ensino Médio não é fenômeno restrito aos anos de estudos dessa 
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etapa; a exclusão tem início no término da 8ª série, visto que 35,73% dos alunos 

que concluem o Ensino Fundamental não ingressam no Ensino Médio. De acordo 

com os dados do EDUCACENSO/2009, na rede estadual do Paraná, por volta de 

292.665 alunos abandonam a vida escolar.  

No ano de 2009, o Paraná iniciou uma proposta de inovação curricular, o 

Ensino Médio Blocado, devido aos elevados índices que montavam à casa dos 

20% de perdas entre reprovação e abandono do total de matrículas. No contexto 

nacional, os números apresentam-se ainda mais alarmantes chegando aos 24%. 

Segue o gráfico:  

Gráfico 4 –  Indicadores de Qualidade: Aprovação, R eprovação e Abandono 

– percentual de Alunos – Brasil / Paraná 

 
Fonte: IBGE (2010) 

Quanto ao desempenho escolar dos educandos do Ensino Médio, no Brasil 

e Paraná: em 2009, no Brasil, 75,9% foi o índice de aprovação, 12,6%, de 

reprovação e 11,5% de abandono; no Paraná, 80,6% foi o índice de aprovação, 

11,1% de reprovação e 8,3% de abandono; em 2010; no Brasil, 77,9% foi o índice 

de aprovação, 12,5% de reprovação e 10,3% de abandono; no Paraná, 81,6% foi 

o índice de aprovação, 11,7% de reprovação e 6,7% de abandono;     

Como decorrência dos altos índices de reprovação e abandono é inevitável 

verificar a defasagem da série em relação à idade dos alunos, o que mostra que 

as dificuldades de promoção de qualidade no processo de escolarização, em 
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âmbito federal, também estão presentes em nível estadual. Nesse sentido, 

constata-se mais uma vez a fragilidade dessa etapa de ensino em que a realidade 

aponta problemas de permanência. Os indicadores abaixo confirmam essas 

considerações, isto é, os altos percentuais de alunos matriculados no Ensino 

Médio indicam a discordância entre idade série do primeiro ao último ano. 

 

Gráfico 5 –  Discrepância entre idade e série – per centual de alunos – Brasil 

/ Paraná 

 

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar 

Quanto a discrepância entre idade e série no Ensino Médio, está foi: em 

2009, no Brasil, no 1º ano, de 32,9%, no 2º ano, de 30,4%, no 3º ano, de 42,5% e 

no 4º ano, de 34,4%; no Paraná, no 1º ano, de 27,9%, no 2º ano, de 24,9%, no 3º 

ano, de 22,8% e no 4º ano, de 22,9%; em 2010, no Brasil, no 1º ano, de 32,6%, 

no 2º ano, de 31,3%, no 3º ano, de 47,4% e no 4º ano, de 34,5%;%; no Paraná, 

no 1º ano, de 26,5%, no 2º ano, de 22,6%, no 3º ano, de 21,5% e no 4º ano de 

20,6%. 

Percebe-se que a defasagem é maior no 1º ano tanto no Brasil quanto no 

Paraná, o que indica que houve reprovações anteriores na etapa do Ensino 

Fundamental. Essas taxas também podem incluir alunos que, terminando o 

Ensino Fundamental, não ingressam imediatamente no Ensino Médio. Apesar de 

haver na defasagem de série em relação á idade da passagem do primeiro para o 
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segundo ano estas não são acentuadas. Numa comparação entre Paraná – 

Brasil, ressalta-se que no ano de 2009 para 2010 houve, no Paraná, diminuição 

na defasagem, o que pode sugerir uma melhora.  No entanto em âmbito nacional, 

há uma elevada taxa de defasagem no terceiro ano e isso pode corresponder à 

conclusão da etapa nos casos da oferta regular.   

 Como resultado desse percurso, o Ensino Médio paranaense confirma-se 

como a etapa da escolarização em que se concentram as maiores taxas de 

evasão e retenção. Como provocador deste contexto pode-se indicar a ausência 

de políticas para essa etapa de escolarização e de real valorização da docência, o 

que, como sabemos, interfere na qualidade da educação. 

Retomo o posicionamento de Saviani (2010), quando analisa o "sistema 

nacional de educação" e indica a ausência de uma racionalidade voltada às 

demandas sociais, ou seja, uma mudança no sistema educacional brasileiro que 

atenda as reais necessidades da população. O autor afirma ainda, que a 

realidade seria outra se se tratasse a educação com a mesma seriedade e 

prioridade com que a tratam os discursos políticos.   

E estaríamos em condição de equipar adequadamente as escolas 
e dotá-las de professores com formação obtida em cursos de 
longa duração, com salários gratificantes, compatíveis com seu 
alto valor social. Isso permitirá transformar as escolas em 
ambientes estimulantes, nos quais as crianças, nelas 
permanecendo em jornada de tempo integral, não terão como 
fracassar; não terão como não aprender. Seu êxito será resultado 
de um trabalho pedagógico desenvolvido seriamente, próprio de 
profissionais bem preparados e que acreditam na relevância do 
papel que desempenham na sociedade, sendo remunerados à 
altura de sua importância social. (SAVIANI, 2007, p. 1254). 

A LDB 9394/96 favorece a idealização de uma organização curricular para 

o Ensino Médio que integre conhecimento, trabalho e cidadania. Conforme a 

seção IV, Art. 35, a Lei estabelece:  

O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o 
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a 
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar 
com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando 
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
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desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com 
a prática, no ensino de cada disciplina. 

A idealização proposta pela atual LDB ao longo de 15 anos, para 

pesquisadores como Cunha (2000a; b), Kuenzer (2002), Frigotto (2004), Ciavatta 

(2004), que discutem o Ensino Médio, não vem sendo concretizada, uma vez que 

não se constituiu como uma proposta almejada pelas políticas governamentais 

que encamparam os ideais democráticos como centro dos discursos. 

O discurso de acesso à Educação Básica, a permanência nela e sua 

qualidade traduzem em uma nova realidade nascida do percurso histórico em 

virtude de "[…] uma postura transgressora de situações preexistentes, carregadas 

de caráter não democrático" (CURY, 2008a, p. 294). A Constituição Federal de 88 

e a LDB instituem o direito da população brasileira à Educação Básica; isso que a 

constituição determina não deixa de ser um encontro em meio aos desencontros 

da tão sonhada e propalada democracia civil, social, política e cultural. O autor 

destaca ainda: 

A legislação, mercê de amplo processo de mobilização, de 
disseminação de uma nova consciência, fez a crítica às situações 
próprias de minorias discriminadas e buscou estabelecer um 
princípio ético mais elevado: a ordem jurídica incorporou o direito 
à diferença. (CURY, 2008a, p. 300). 

Dado que a realidade paranaense não foge à lógica nacional, esse 

contexto excludente foi um dos motivos que levou a Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná – SEED/PR a rever a proposta curricular do Ensino Médio a 

partir de 2008.  

 
 

2.2  Ensino Médio no Paraná: a lógica da subordinaç ão e da continuação   

A educação, no Paraná, confirma a lógica da subordinação da educação às 

demandas do mercado. A SEED/PR, tendo como referência o triênio 2007-2009 

que indica que, nas duas primeiras séries, os índices de abandono e reprovação 

são mais acentuados, ou seja, as perdas entre o ingresso e a permanência nos 
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dois primeiros anos dessa etapa de ensino negam, mesmo que indiretamente, a 

democratização do acesso e permanência, defendida pela Constituição Federal 

de 1988. (Realidade mencionada anteriormente nesta pesquisa) Segue gráfico: 

Gráfico 6 – Índice de aprovação, reprovação e aband ono - Ensino Médio no 

Paraná 

   

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar 

 O Ensino Médio no Paraná apresenta os seguintes índices do desempenho 

escolar dos educandos: em 2007, 79,7% aprovados, 11,3% reprovados e 9% de 

abandono; em 2008, 78,2% aprovados, 11,5% reprovados e 10,3% de abandono; 

em 2009, 80,6% aprovados, 11,1% reprovados e 8,3% de abandono; em 2010, 

81,6% aprovados, 11,7% reprovados e 6,7% de abandono.  

 O cenário apontou a fragilidade do Ensino Médio e, ao mesmo tempo,  

ressaltou a necessidade de avaliar a estrutura curricular proposta nessa etapa 

final da Educação Básica. Ademais, mobilizou educadores, gestores envolvidos 

com o Ensino Médio, que solicitaram auxílio para superar o alto índice de evasão 

e repetência nessa etapa de ensino, principalmente no período noturno, por 

ausência de políticas incentivadoras da democratização do acesso. 
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A SEED/PR, juntamente com o Departamento de Educação Básica – DEB 

e os 32 Núcleos Regionais de Educação18 – NREs, em 2007, iniciou um estudo 

para elaboração de uma proposta que, ao mesmo tempo, atendesse ao currículo 

do estado do Paraná para o Ensino Médio e às necessidades socioeconômicas 

dos estudantes trabalhadores. Nesse mesmo ano, começaram os estudos e 

levantamentos para a construção do projeto que tem o intuito de adequar o 

currículo do Ensino Médio às necessidades e expectativas dos alunos no que diz 

respeito à contenção e/ou redução dos índices de reprovação e abandono. 

Uma das possibilidades levantadas pela comissão responsável pela 

elaboração da proposta foi referiu-se à nova estrutura curricular que deveria 

proporcionar maior flexibilidade aos alunos, a continuidade dos estudos e o 

aproveitamento dos estudos parciais. Kuenzer (2000) defende: 

O objetivo a ser atingido é a capacidade para lidar com a 
incerteza, substituindo a rigidez por flexibilidade e rapidez, a fim 
de atender as demandas dinâmicas, que se diversificam em 
qualidade e quantidade, não para ajustar-se, mas para participar 
como sujeito na construção de uma sociedade em que o resultado 
da produção material e cultural esteja disponível para todos, 
assegurando qualidade de vida [...] (KUENZER, 2000, p. 20). 

Considerando-se que Kuenzer (2000) é uma das referências adotadas pela 

SEED/PR, um dos princípios assegurados na proposição da nova estrutura 

curricular foi conservar a carga horária do tempo de estudo, já estabelecida.  

Em 2008, foi apresentada uma proposta de reorganização da estrutura 

curricular denominada "Ensino Médio organizado em blocos de disciplinas 

semestrais". A resolução nº 5.590/2008, que normatiza esta nova organização 

curricular, apresenta como justificativas: 

[…] os índices de evasão e reprovação no Ensino Médio regular 
na rede pública do Estado; a necessidade de garantir a 
permanência do aluno do Ensino Médio na escola; a necessidade 
de ações pedagógicas que garantam a qualidade do ensino. 
(PARANÁ, 2008b). 

Nesse sentido, a proposta de Ensino Médio Blocado foi idealizada como 

tentativa de redução dessas taxas, tendo a Seed/PR como princípio " […] garantir 

                                            
18 O Núcleo Regional de Educação é um órgão público que representa a Secretaria de Estado da 

Educação do estado do Paraná na cidade de Londrina e região quanto à aplicação das 



46 

 

 4

o direito do aluno à continuidade dos estudos e ao aproveitamento de 

estudos parciais",  assim a reformulação concentra-se em um ajuste estrutural 

da organização das disciplinas e suas cargas horárias, sem, no entanto, 

aproximar-se da reflexão sobre o sentido e a finalidade do Ensino Médio aos 

estudantes brasileiros. O que se enfatizou foram os questionamentos sobre 

abandono e reprovação apesar dos processos de democratização "acesso e 

permanência" permanecerem na proposta de reformulação curricular do Ensino 

Médio, no Paraná. 

2.3 A Proposta do Ensino Médio Blocado 

Em 2008, foi criada uma Comissão de Elaboração da Proposta de 

Inovação do Ensino Médio. Em um primeiro momento, os componentes dessa 

comissão eram representantes de diversos departamentos da SEED: 

Departamento de Educação Básica (DEB), Superintendência da Educação 

(SUED), Coordenação de Documentação Escolar (CDE/DAE), Coordenação da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Departamento de Educação Especial e 

Inclusão Educacional (DEEIN) e Coordenação de Gestão Escolar (CGE).  

Cabia a esses representantes estudar e levantar diferentes 

questionamentos que norteassem a construção de uma nova proposta de 

estrutura curricular para essa etapa de ensino, garantindo a efetivação dos seus 

princípios norteadores: O direito do aluno à continuidade dos estudos e o 

aproveitamento dos estudos parciais . Como fundamentação teórica, 

embasaram-se na legislação educacional vigente – LDB 9394/96, instruções 

emanadas da SEED e literatura específica; dentre os autores que subsidiaram as 

análises conceituais destacam-se Saviani (1994), Oliveira (2004), Frigotto (2004), 

Kuenzer (2002), Ramos (2004).  

Dando-se continuidade às discussões, amplia-se a comissão e defende-se 

a participação de todos, agora com diretores de escolas, representantes dos 

NREs – Núcleos Regionais de Educação, juntamente com os demais 

representantes dos departamentos da Secretaria de Estado da Educação. Nesse 

                                                                                                                                    

Diretrizes Educacionais definidas pelo governo do estado do Paraná. 
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momento, as questões a serem analisadas eram mais específicas, voltadas para 

o que se refere à atividades como: tempo escolar, número de disciplinas, 

organização da prática pedagógica, flexibilização de ingresso e, principalmente, a 

maneira como tornar o processo de ensino aprendizagem mais eficiente e 

interessante para o aluno do Ensino Médio. 

 A SEED/PR, em um texto que relata um pouco da história de criação 

dessa proposta19, diz que a comissão deveria pautar-se em uma perspectiva de 

mudança da prática pedagógica docente e na reorganização do tempo escolar, 

visando tornar o processo de ensino e aprendizagem mais interessante para o 

aluno do Ensino Médio, sempre no intuito de que essa melhoria repercutisse na 

redução dos índices de evasão e reprovação. 

A SEED/PR salientou a parceria era importante, pois possibilitaria escutar a 

comunidade escolar para perceber se as ideias de à inovação curricular estavam 

ou não articuladas com à realidade da escola. No segundo semestre de 2008, as 

discussões saem do âmbito dos departamentos das SEED/PR e envolvem o 

coletivo de cada escola, com o enfoque inicial nos alunos do "Ensino Médio 

Noturno" visto ser este um desafio que, há muito tempo, vem preocupando o 

grupo, dado que os índices de evasão e retenção nesse turno ultrapassavam a 

marca de 40%. Acreditava-se que a proposta era uma solução imediata para 

resolver os problemas e limitações que se enfrentavam.  

Foram colhidos pela SEED/PR alguns depoimentos dos alunos sobre as 

dificuldades enfrentadas no Ensino Médio, como:  

Desisti porque estava muito difícil. Tinha dificuldades com 
Matemática e Física. Na EJA20, aprendemos o básico e o peso 
das disciplinas é menor. Não preciso fazer todas as matérias de 
uma vez. É mais fácil. Pretendo fazer vestibular de Enfermagem. 
Terei que me esforçar mais para conseguir. (Rosa Pereira da 
Silva, 23 anos ex-aluna do EM Regular)  . 
 

                                            
19  Texto elaborado pela Equipe de Legislação e Ensino do Departamento de Educação Básica 

(DEB/SEED) intitulado "A proposta de inovação do Ensino Médio: uma produção coletiva". 
(PARANÁ, 2009). 

20 Educação de Jovens e Adultos – EJA constitui-se uma modalidade de ensino que tem como 
uma das finalidades a oferta de escolarização de jovens, adultos e idosos que buscam dar 
continuidade a seus estudos no Ensino Fundamental ou Médio, assegurando-lhes 
oportunidades apropriadas, de acordo com suas características, interesses, condições de vida 
e de trabalho, mediante ações didático-pedagógicas coletivas e/ou individuais. 
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Fiz o ensino regular até o 1º ano, no início deste ano. Mas como 
estava trabalhando demais, chegava sempre atrasada e estava 
cansada. Achei que fazer a EJA seria mais fácil. Estou 
conseguindo aprender o conteúdo, só que antes de fazer 
vestibular tenho que fazer cursinho para complementar os 
estudos. (Alzilete Nogueira da conceição, 21 anos, ex-aluna do 
EM Regular)  . 
 
Fiz o ensino regular até o 3º ano, quando engravidei. Como tive 
filho muito cedo, precisei abandonar a escola. Decidi voltar a 
estudar e achei que seria melhor concluir os estudos na EJA. É 
mais tranquilo, mais rápido e a gente tem menos trabalho que no 
ensino regular. Facilita para mim. (Claudia Marques Pinheiro, 18 
anos, ex-aluna do EM Regular)  .  

Os depoimentos foram recolhidos e tabulados pelos NREs, assim como, os 

estudos realizados pelos gestores, professores e equipe pedagógica das 

instituições. É importante esclarecer que esse estudo correspondia à análise de 

dois textos elaborados pela Equipe de Legislação e Ensino/SEED/PR. Cabia ao 

referido grupo fazer uma análise crítica baseada em sua realidade. Inicialmente 

não havia indicativo da proposta nem da existência da comissão; a intenção era 

permitir a expressão das opiniões da escola de forma mais isenta possível, até 

porque a comissão tinha apenas um esboço da proposta com seus princípios 

norteadores.  Os relatórios foram encaminhados pelos NREs para o 

Departamento de Educação Básica.  

Ancorada nas, análises dos depoimentos e estudos realizados sobre o 

Ensino Médio, a SEED/PR sugeriu que a nova proposta da estrutura curricular 

oferecesse: número menor de disciplinas, práticas pedagógicas mais 

significativas, semestralidade, continuidade de estudos e aproveitamento de 

estudos parciais.  

No final do processo de sistematização e compreensão da realidade 

escolar, a SEED/PR e a comissão de estudos abriram a possibilidade de 

participação de representantes da Associação de Professores do Paraná – APP, 

do Fórum de Defesa da Escola Pública e do Conselho Estadual de Educação – 

CEE, na discussão da proposta.  

A proposta final foi tornar o currículo por blocos de disciplinas semestrais 

opcional para o Ensino Médio noturno, com matriz única e obrigatória. A 

organização é seriada e cada série formada por dois blocos semestrais. As 
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disciplinas, que compõem cada bloco, foram selecionadas para dialogarem entre 

si possibilitando que esse dialogo auxilie no processo de ensino e aprendizagem.  

A comissão acreditava que a obrigatoriedade garantiria a flexibilidade de 

transferência, facilitando o trabalho da escola, e permitiria uma ação pontual.  

Assim, no final do ano letivo de 2008, a Comissão delimita a proposta, 

normatizando-a na Instrução 021/2008 e Resolução 5590/2008, que determina: 1. 

organização por série; 2. cada série formada por dois blocos; 3. matriz única e 

simultânea com a distribuição equitativa das disciplinas ao longo das três séries; 

4. possibilidade de ingresso do aluno no início de cada semestre letivo; 5. duração 

de 100 (cem) dias letivos para cada bloco; 6. autonomia da escola para decidir 

sobre seu sistema de avaliação; 7. os mesmos conteúdos descritos nas Diretrizes 

Curriculares Estaduais (PARANÁ, 2008a); 8. garantias de realização de cursos de 

formação para os docentes; 9. suporte para as escolas quanto à documentação e 

à organização do trabalho pedagógico. 

Diante de uma política de gestão democrática defendida pela SEED/PR, de 

comum acordo com a Comissão, a proposta da estrutura curricular deveria ser 

optativa para os estabelecimentos de ensino que ofertavam o Ensino Médio 

Noturno.  

No decorrer das discussões, entendeu-se que a proposta deveria ser 

aberta para todas as escolas estaduais independentemente do período em que 

ofertassem o Ensino Médio, visto que tinham os mesmos problemas (altos índices 

de evasão e reprovação). 

Saliento que a mudança para o Ensino Médio organizado por blocos de 

disciplinas semestrais foi oferecida a todos os estabelecimentos de ensino da 

rede estadual do Paraná; entretanto, não poderia ser aplicada às Modalidades da 

Educação Profissional Integrada, Subsequente e EJA.  

A preocupação que acompanhou a proposta do Ensino Médio Blocado foi a 

redução dos índices de evasão e reprovação, ou seja, o claro reconhecimento de 

que a estrutura curricular anual não atendia as demandas dos alunos. É nesse 

contexto que o Colégio Estadual Francisco Villanueva, campo desta pesquisa está 

inserido. 
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O Colégio selecionado para o desenvolvimento da pesquisa apresenta 

rendimento escolar consonante com a realidade paranaense, ou seja elevados 

índices de reprovação e abandono. 

Gráfico 7 – Índice de aprovação, reprovação e aband ono – Ensino Médio no 

Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva – 2 008 

 

     Fonte: Secretaria do Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva. 

O Ensino Médio no Colégio pesquisado apresentou, em 2008, de um total 

de 804 matriculados os seguintes resultados: 511 educandos foram aprovados, 

dos quais 219 por Conselho de Classe, 200 reprovaram e 93 desistiram.  

Em 2008, o Ensino Médio no Colégio ainda ofertava um sistema anual. Os 

dados revelam um índice de reprovação e desistência muito alto, chegando a 

36,44%.  Chama atenção o número de alunos aprovados por Conselho de Classe; 

são aqueles que não obtiveram a média estabelecida para serem aprovados, 

entretanto, apresentam "supostas" condições de superar as limitações e 

dificuldades identificadas.  

No entanto, o histórico não confirma a capacidade de superação das 

dificuldades. Os aprovados por Conselho de Classe, em sua maioria, são 

reprovados nas séries sequentes. Se tomarmos como referência de qualidade a 

aprovação direta, os dados de retenção e abandono saltariam para a casa dos 

63,68%.  

Os números demonstram que uma quantidade significativa de alunos se 

encontram à margem do processo educacional, não lhes sendo assegurado o 

direito de continuidade dos estudos e/ou o aproveitamento de estudos parciais. 
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Esses indicadores revelam a necessidade de um acompanhamento 

diferenciado, razão pela qual elegi a oferta do Ensino Médio nesse 

estabelecimento de ensino como objeto de minha pesquisa. 
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3 CAMINHO, TEMPO E PROCESSO DA PESQUISA  

Falar não é a mesma coisa que escrever. 
Michael Apple 

 

3.1 O Locus da pesquisa 

O campo da pesquisa foi o Colégio Estadual Professor Francisco 

Villanueva, que atende o segundo segmento do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º 

ano, do Ensino Médio e Ensino Profissionalizante. O Ensino Profissionalizante, no 

período noturno, oferece o curso de Técnico em Segurança do Trabalho, de forma 

subsequente21. O meu foco é a última etapa da Educação Básica, o Ensino Médio 

Blocado.  

A escolha desse locus teve como critérios: o fato da unidade escolar ter 

implantado o Ensino Médio organizado por Blocos de Disciplinas Semestrais; a 

viabilidade de localização e o acesso livre aos sujeitos e aos documentos da 

escola; acresce-se ainda o fato de pertencer ao primeiro grupo das unidades 

escolares do Paraná que implantaram o proposta.  

Quanto ao regime de funcionamento do Ensino Médio Blocado, o Colégio 

atende, no período diurno, cinco turmas de 1ª série Blocada, quatro de 2ª série 

blocada e três de 3ª série blocada, tendo uma grade curricular com 25 horas 

semanais nas três séries, dividida em blocos. São ofertadas 5 aulas diárias de 50 

minutos cada, distribuídas de segunda a sexta-feira e com controle de frequência. 

O período noturno atende quatro turmas de 1ª série, três de 2ª série e três de 3ª 

série, com uma grade curricular de 25 horas semanais, com 20 horas/aulas 

semanais nas três séries dividida esta grade em blocos e distribuída em 3 aulas 

de 50 minutos e 2 aulas de 45 minutos, com controle de frequência, perfazendo, 

ao final de 3 anos, um total de 2.500 horas para cumprimento da LDB 9394/96, 

que determina o mínimo de 800 horas anuais em 200 dias letivos.  

No segundo semestre de 2011, ocorreu o meu primeiro contato com a 

direção da escola, quando pude expor o problema da pesquisa, identificar os 
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sujeitos e propor o instrumento de coleta de dados. A direção concordou em 

participar da pesquisa de forma pronta e interessada; em seguida, apresentei o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, como meu compromisso ético, de 

pesquisadora, em relação à coleta de dados. O início da coleta se deu logo após 

esse contato.  

No próximo passo, em outubro de 2011, participei, no Colégio, de uma 

reunião com a equipe pedagógica, juntamente com a direção para explicar o 

estudo e solicitar o apoio da equipe pedagógica na entrega dos questionários, de 

maneira particular, para os professores responderem na hora-atividade22.   

A equipe pedagógica disponibilizou a proposta pedagógica da escola para 

atualizar o conhecimento quanto àquela unidade escolar. A direção apresentou os 

índices de aprovação, reprovação e evasão no Ensino Médio Blocado nestes três 

anos de curso, informações que foram utilizadas ao longo da análise desta 

pesquisa.  

3.2 A opção metodológica 

Como método optei pela pesquisa qualitativa a partir do problema, 

buscando a compreensão da visão dos sujeitos sobre a questão em foco. 

Segundo alguns autores (CHIZZOTTI, 2006; MINAYO, 1999; TRIVIÑOS, 1987), a 

pesquisa qualitativa trata de dados subjetivos, crenças, valores, opiniões, hábitos, 

fenômenos.  

Menciono dois traços desse encaminhamento metodológico que nesta 

pesquisa são relevantes:  

Por um lado, sua tendência definida, de natureza desreificadora 
dos fenômenos, do conhecimento e do ser humano; e, por outro, 
relacionada com aquela, a rejeição da neutralidade do saber 
científico. (TRIVIÑOS, 1987, p. 125).  

                                                                                                                                    
21  De acordo com a LDB 9394/96, subsequente significa cursos destinados a quem já tenha 

concluído o Ensino Médio, ou seja, uma educação profissional técnica de nível médio. 
22  Hora atividade corresponde a horas aulas remuneradas que o professor possui fora de sala de 

aula para planejamento das aulas, estudo, elaboração e correção de trabalhos, atividades e 
avaliações. 
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Desse modo, posso obter do contexto investigado os significados 

perceptíveis e os não aparentes aqueles ocultos, pela possibilidade de ter, como 

sujeitos da pesquisa, as pessoas que participaram de forma direta ou indireta da 

proposta aqui avaliada.  

Triviños (1987) afirma que o ambiente deixa no sujeito, que nele vive, 

traços que são revelados à luz da compreensão dos significados que ele próprio 

estabelece. Dessa forma, a interpretação dos resultados apoia-se na percepção 

de um fenômeno em um determinado contexto. 

A realidade investigada é considerada como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento-chave. Os dados possuem caráter descritivo, e o 

processo é mais importante que o resultado e o produto. O significado é, na 

abordagem qualitativa, a preocupação principal em que o pesquisador deve ir 

além de uma visão simples e superficial.  

A contribuição da pesquisa qualitativa para este estudo é pertinente, pois 

os sujeitos são considerados, ouvidos, interpretados, a partir das relações que 

mantêm com o meio social, cultural, político e econômico.  

3.3 Sujeitos 

Esta pesquisa contou com 71 sujeitos: 58 alunos da 3ª série do Ensino 

Médio Blocado, os quais cumpriram os 06 blocos, 07 professores que 

participaram desde o início da implantação da proposta, 03 pedagogas e 03 

diretores que acompanharam o Ensino Médio Blocado. Os sujeitos foram 

selecionados porque são os agentes diretamente envolvidos no referido projeto.  

Os alunos do Colégio moram, na sua maioria, em bairros nas proximidades 

da região da escola e seu nível socioeconômico é considerado como de classe 

social menos favorecida.  

É importante mencionar, nessa caracterização, a inadequação de idade do 

aluno à série por período, pelo menos dos alunos do Ensino Médio23: no 1º ano, 

                                            
23  Informação retirada do Projeto de extensão: Laboratório de Ensino, 

Pesquisa e Extensão de Sociologia, do Departamento de Ciências Sociais, da Universidade 
Estadual de Londrina – UEL, Paraná, em pesquisa realizada na escola no 
segundo semestre de 2010. 



55 

 

 5

apenas 5% têm idade adequada; prevalece a idade entre 15 e 18 anos; no 2º ano, 

0,6% têm idade adequada; prevalece a idade entre 15 e 17 anos; no 3º ano, 

39,8% têm idade adequada; prevalece a idade entre 17 e 19 anos. Cabe dizer 

que, no período noturno, a idade aparece maior que no período diurno. Ressalto 

que, dos alunos que estudam à noite, 67% trabalham de oito a dez horas por dia.  

Como o Ensino Médio é organizado em blocos semestrais e conta com um 

total de seis blocos, equivalentes a três anos de curso, optei por aplicar o 

questionário apenas para os alunos do último bloco, porque estes já estavam  no 

final do curso por blocos e tinham uma experiência completa da nova proposta. 

Além de terem vivenciado os 3 anos na nova proposta, eles tinham como 

referência a proposta anterior, quando eram alunos do Ensino Fundamental. 

A escola tem seis turmas de último ano do Ensino Médio Blocado, três em 

cada período: matutino e noturno. Selecionei duas turmas, uma de cada período, 

e o critério de seleção está relacionado ao maior número de alunos por turma com 

"participação ativa" no grêmio estudantil e no conselho escolar.  

Os docentes possuem licenciatura plena – a maioria com pós-graduação 

lato sensu –, além de serem, em grande parte, concursados. Anteriormente, a 

mobilidade era muito grande, pois os docentes não faziam parte do Quadro 

Próprio do Magistério – QPM, mas da contratação temporária. Contudo, com as 

novas nomeações por meio de concurso, a mobilidade de professores diminuiu, 

possibilitando manter no estabelecimento um grupo permanente, mais estável e 

coeso, o que facilita o acompanhamento e uma melhor participação no processo 

educativo. Participou da pesquisa um grupo de oito professores, que lecionam 

nos dois blocos, representando as áreas de humanas, exatas e biológicas. 

A equipe pedagógica é composta por seis pedagogas, 04 (quatro) 

concursadas para a função e 02 (duas) temporárias. Participaram deste estudo 03 

(três) pedagogas, uma das quais concursada.   

A direção conta com um diretor geral e dois auxiliares, todos os professores 

QPM, foram eleitos pela comunidade escolar, através do voto direto. Todos 

aceitaram a pesquisa e participaram não somente respondendo ao questionário, 

mas até dando informações sobre documentos e dados da escola.    
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Para escolher os docentes, equipe pedagógica e direção priorizei aqueles 

que acompanharam o Ensino Médio Blocado desde o início da sua implantação 

ou que estavam ao menos por dois blocos com as turmas.  

3.4 O instrumento e a organização  

3.4.1 Procedimentos/Instrumentos 

Utilizei como procedimento de coleta de dados a análise documental e o 

questionário. Na análise documental, o foco foram as informações de caráter 

oficial (Leis, Resolução, Instrução,...), o que permitiu uma melhor compreensão do 

Ensino Médio, em âmbito federal e estadual, assim como da Proposta do Ensino 

Médio Blocado, no Paraná. 

Escolhi o questionário, atendendo as características de parte dos sujeitos 

pesquisados, "os alunos" que demonstraram a preferência em expressar suas 

considerações por escrito ao invés de por em palavras.  

Elaborei o questionário considerando os princípios iniciais da SEED/PR, no 

processo de elaboração da proposta de inovação curricular, que aqui retomo: "[…] 

garantir o direito do aluno à continuidade dos estudos e ao aproveitamento de 

estudos parciais".  O instrumento tem sete questões que levantam informações 

sobre a permanência do aluno, a melhoria do ensino nessa nova reestruturação 

curricular do Ensino Médio Blocado.   

Os dados preliminares foram coletados in loco em 2011, com a análise da 

proposta pedagógica do Colégio e o levantamento da situação dos alunos do 

Ensino Médio Blocado, nesse período.    

O instrumento construído teve como base o problema da pesquisa e os 

seguintes objetivos: verificar se os objetivos da SEED/PR para a proposta foram 

alcançados; constatar se houve ou não melhoria da aprendizagem, considerando-

se índices de evasão e reprovação, após três anos de implantação da proposta. 

Análise documental foi a primeira forma de estudo realizada na coleta dos 

dados, na qual reuni informações sobre leis federais e estaduais de educação, 

deliberações, instruções, processos, proposta pedagógica, situação geral dos 

alunos (percentual de aprovação, reprovação e evasão - EDUCACENSO). 



57 

 

 5

 […] pode-se concluir a coleta de informação resume-se em reunir 
os documentos, em descrever ou transcrever eventualmente o seu 
conteúdo e talvez em efetuar uma primeira ordenação das 
informações para selecionar aquelas que parecem mais 
pertinentes (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 168). 

A leitura dos documentos foi decisiva para maior compreensão da proposta 

do Ensino Médio Blocado, o que me permitiu, graças aos dados impressos e 

audiovisuais, descrever a história de elaboração dessa proposta inovadora e a 

orientação para implantação e organização do Ensino Médio nessa estrutura de 

blocos de disciplinas curriculares semestrais. As informações fornecidas foram 

aproveitadas em todo o texto da pesquisa desde a fundamentação teórica até a 

análise dos dados.  

Outra fonte de informação foi o questionário, utilizado como estratégia para 

recolher alguns fragmentos das construções e vivências dos sujeitos envolvidos 

diretamente com a proposta do Ensino Médio Blocado.  

A opção pelo questionário se deve a sua formulação e ordem  

uniformizadas capazes de atingir todos os sujeitos da pesquisa. Por serem os 

sujeitos de diferentes grupos (alunos, docentes, equipe pedagógica e direção), o 

uso comum do questionário faculta olhar para uma mesma questão sob 

perspectivas diferentes e, em uma abordagem qualitativa, perceber e analisar as 

relações entre os sujeitos, o conteúdo, o contexto escolar e a proposta do Ensino 

Médio Blocado.  

Segundo Laville e Dionne (1999), a utilização dessa técnica de questionário 

padronizado traz algumas vantagens, como a rapidez e um maior número de 

pessoas a serem alcançadas.  

Além disso, por se tratar de participantes diferentes, inclusive jovens do 

Ensino Médio, o questionário é mais bem aceito por esses sujeitos, quando se 

sabe que há resistência a entrevistas, devido ao seu caráter mais expositivo. Os 

autores acima afirmam: 

A uniformização assegura, de outro lado, que cada pessoa veja as 
questões formuladas da mesma maneira, na mesma ordem e 
acompanhadas da mesma opção de respostas, o que facilita a 
compilação e a comparação das respostas escolhidas [...] 
(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 184). 
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Considerando que o questionário pode conduzir à análise de uma prática 

reducionista, elaborei as questões tomando o cuidado de não conduzir nem 

restringir as respostas dos participantes. O questionário foi então preparado de tal 

forma que lhes facilitasse expressar a própria opinião ou registrar informações 

que considerassem relevantes, conforme seus pensamentos, representações, 

crenças e valores.  

O questionário apresenta sete perguntas sobre o tema e foi aplicado com 

as mesmas questões para alunos, docentes, equipe pedagógica e direção, com 

adequação apenas da primeira pergunta. Elas foram assim redigidas: 

 1) para o Aluno – Cursar o Ensino Médio Blocado foi escolha sua?; para o 

Professor, Equipe pedagógica e Direção – Trabalhar com o Ensino Médio Blocado 

foi escolha sua?; 

 2) A organização das disciplinas favorece a permanência no Ensino Médio 

Blocado?;  

3) Alunos da sua turma desistiram ao longo do curso? Quantos?;  

4) O aumento do tempo das aulas favoreceu sua aprendizagem?;  

5) Aponte o que há de positivo na proposta do Ensino Médio Blocado;  

6) Quais são as principais dificuldades identificadas no contexto do Ensino 

Médio Blocado? Comente; 

 7) Você tem alguma outra informação que gostaria de acrescentar? Qual?  

3.4.2 Organização e análise dos dados 

Na etapa de organização e análise dos dados, sirvo-me de alguns 

procedimentos metodológicos sugeridos na análise do discurso coletivo, que tem 

como base o material verbal coletado na pesquisa.   

[…] numa forma não matemática nem metalingüística de 
representar (e de produzir), de modo rigoroso, o pensamento de 
uma coletividade, o que se faz mediante uma série de operações 
sobre depoimentos, que culmina em discursos-sínteses que 
reúnem respostas de diferentes indivíduos, com discursos de 
sentido semelhante (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2000, p. 
25). 
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Olhar para as respostas dos sujeitos na sua singularidade e reconhecer 

que a sua experiência carrega a impressão do meio e das relações com seus 

pares, assim como do momento histórico que viveres, é trazer à luz a opinião do 

coletivo, a representatividade de um grupo, que se faz presente nas falas 

isoladas. 

Não é possível analisar as informações tal como elas se 
apresentam. È necessário organizá-las, classificá-las, e o que é 
mais importante, interpretá-las dentro de um contexto amplo, para 
distinguir o fundamental do desnecessário, buscar as explicações 
e significados dos pontos de vista. O isolamento dos materiais 
reunidos só pode ser compreendido, num primeiro momento, para 
melhor atingir suas conexões dentro de um quadro teórico de um 
contexto maior.  (TRIVIÑOS, 1987, p. 170).  

A proposta de organização dos dados consistiu em extrair de cada resposta 

do questionário as ideias centrais, das quais surgem as categorias de análise. 

Cada categoria será analisada a partir das ideias centrais, que representam o 

depoimento coletivo derivado do depoimento individual, ou seja, a fala do coletivo 

aparecerá na primeira pessoa do singular como um discurso individual que 

representa a opinião do grupo. 

O tratamento das informações está dividido em três partes: como foi a 

coleta dos dados, o conteúdo coletado  e a organização da análise dos dados. 

A coleta de dados ocorreu durante o mês de novembro e início de 

dezembro de 2011, com a aplicação do questionário para todos os participantes. A 

equipe pedagógica do Colégio selecionou duas turmas, uma de cada período 

(diurno e noturno), com participação mais ativa dos alunos. De acordo com os 

Livros de Registro de Classe, havia 65 alunos; responderam ao questionário 57.    

O questionário foi aplicado na última semana de novembro, embora o 

calendário escolar tenha previsto aula até 16/12/2011. Os alunos na última 

semana de novembro, já não estavam mais frequentando a escola. Suas idas ao 

ambiente escolar eram apenas para realização dos exames finais, buscar 

resultado das avaliações ou resolver assuntos da formatura. Mesmo assim, a 

participação na pesquisa envolveu a maioria dos alunos.  

Apesar das solicitações e explicações quanto à necessidade de 

participação, os questionários dos alunos tiveram respostas incompletas. Mesmo 

assim, decidi por registrar todos os questionários completos e incompletos. Os 
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alunos turma do período noturno que faltaram no dia da aplicação do questionário 

procuraram a equipe pedagógica e fizeram questão de participar. 

Dos nove professores indicados, oito responderam e apenas um negou-se 

a participar da pesquisa. Da equipe pedagógica responderam ao questionário 

apenas três pedagogas que estavam envolvidas com o Ensino Médio Blocado, 

enquanto que todos os três diretores responderam.   

Ao recolher o instrumento de coleta de dados, recuperei, com diretor geral, 

dados sobre o resultado do desempenho dos alunos do Ensino Médio Blocado 

nos três anos de curso.  O levantamento foi realizado e repassado pela secretária 

geral da instituição.      

O questionário de cada participante foi numerado e separado por grupos de 

alunos, docentes, equipe pedagógica e direção. Em seguida, as respostas de 

todos os participantes foram transcritas e agrupadas por questão.  

O próximo passo foi fazer uma leitura atenta das respostas às perguntas do 

questionário, seguindo a ordem das questões. Na segunda leitura, sublinhei as 

ideias centrais de cada uma das respostas. Ao término dessa ação elaborei um 

quadro apresentando as respostas do questionário e paralelamente destaquei as 

ideias centrais presentes nas respostas. 

Em seguida iniciei o agrupamento das ideias centrais por convergência; 

essa classificação finalizou com dois grupos que deram origem às categorias de 

análise e interpretação. São elas: 1ª Ensino Médio blocado seu processo de 

implantação; 2ª Ensino Médio blocado: currículo, seus modos e tempos. 

Na interpretação busquei as convergências e divergência apontadas pelos 

sujeitos da pesquisa, dialogando, na intersubjetividade, ao mesmo tempo com o 

empírico e com as teorias requeridas.  
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4   DISCUTINDO E INTERPRETANDO OS DADOS 

Estar no mundo com o mundo... 
Henry Giroux 

 

Inicio a interpretação dos dados e informações coletadas buscando 

respostas para o problema da pesquisa: O modelo do Ensino Médio Blocado no 

Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva permitiu aumentar a 

permanência dos alunos e saber quais são os aspectos positivos e as dificuldades 

que foram encontradas nessa proposta. 

As categorias foram criadas a partir da experiência empírica, organizada e 

analisada em suas ideias centrais. São elas:  

• Ensino Médio Blocado seu processo de implantação. 

• Ensino Médio Blocado: o currículo seus modos e tempos. 

4.1 Ensino Médio Blocado seu processo de implantaçã o. 

Para análise desta categoria é relevante informar que o relatório da 

elaboração e implantação da proposta do Ensino Médio Blocado divulgado pela 

SEED/PR, já citado no presente estudo, tem a intenção de construir uma proposta 

coletiva. Entretanto, os estudos foram limitados por um curto prazo de tempo, o 

que não possibilitou um envolvimento efetivo, principalmente dos alunos e 

professores.  

Ao interrogar os sujeitos pesquisados sobre a participação da comunidade 

escolar na escolha da proposta do Ensino Médio Blocado foi possível perceber 

uma inconstância da política de governo analisada entre a "racionalidade social" 

defendida e a "racionalidade financeira" atendida. A tabela 1 representa a 

participação de alunos e educadores no processo de implantação da proposta do 

Ensino Médio Blocado.  

  



62 

 

 6

Tabela 2 – Participação na escolha do Ensino Médio Blocado 

 
RESPOSTAS 

 
SIM 

 
NÃO 

 
INADEQUADA OU EM 

BRANCO 
SUJEITOS Alunos  Educadores  Alunos  Educadores  Alunos  Educadores  

Nº DE 
RESPOSTAS 

03 06 52 05 02 03 
09 57 05 

TOTAL Alunos  57 
Educadores 14 

Total de sujeitos pesquisados  71 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

   

 Dos 71 sujeitos pesquisados, 57 eram alunos, 52 dos quais afirmaram que 

não participaram da escolha do Ensino Médio Blocado, 03 responderam 

afirmativamente e 02 não responderam à pergunta, mas deram sua opinião sobre 

a proposta. Dos educadores (professores, equipe pedagógica e direção), 06 

responderam que participaram da escolha do Ensino Médio Blocado, 05 que não 

participaram e 03 afirmaram que a escolha não partiu deles.  

 Os dados demonstram que houve alguma possibilidade de escolha, mas 

que os alunos, principais envolvidos no processo educativo, foram os que não 

escolheram o Ensino Médio Blocado. Alguns dos sujeitos pesquisados justificaram 

a sua participação ou não-participação de escolha do Ensino Médio Blocado. Uma 

das alegações foi que a situação do Ensino Médio Blocado já consta da grade 

escolar do Colégio, mostrando a impossibilidade de escolha, pois o 

estabelecimento de ensino não apresentava outra opção de proposta curricular.  

Não. Quando comecei, o ensino blocado já existia. (Q1-S3) 
 
Não, pois já constava na grade escolar do CEFV. (Q1-S7) 
 
Não. Desde que cheguei aqui no primeiro ano E.M., eu estou 
cursando o ensino blocado. (Q1-S30) 
 
Não, quando cheguei na escola, já havia sido implantado. (Q1-
S60) 
 
Trabalho, mas não escolhi. (Q1-S63) 

Não foram apenas os alunos que se viram excluídos de expressar sua 

opção em favor ou contra a proposta, também os educadores pesquisados não 

foram convidados a expressar a sua opinião. Nesse caso é possível levantar 
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algumas hipóteses sobre a inexistência do direito de escolha do Ensino Médio 

Blocado.  

A primeira corresponde à efetivação das matrículas no estado do Paraná; 

para tanto é necessário que os pais ou responsáveis apresentem à escola carta 

georreferenciamento24, que chamamos de carta matrícula25, além dos 

documentos pessoais e comprovantes de residência atualizados. Isso feito, os 

alunos que moram no entorno do Colégio pesquisado receberam a carta matrícula 

que estabelece o colégio em que deverão ser matriculados. Dessa forma, não há 

muita opção, visto que os outros estabelecimentos também passam pelo mesmo 

processo. Saliento que os colégios centrais são os primeiros a preencher todas as 

vagas, dificultando assim o processo de transferência.   

A segunda hipótese refere-se às possibilidades de opção dos locais de 

trabalho; nem sempre são os educadores que escolhem o colégio onde vão 

trabalhar eles ficam aguardando a abertura de vagas disponíveis nos colégios, 

conforme a demanda.   

 Sendo assim, os alunos e os educadores pesquisados afirmaram que a 

decisão da implantação do Ensino Médio Blocado partiu do Colégio e de outros 

órgãos. 

Não, foi uma escolha do colégio. (Q1-S31) 
 
Não, foi escolha do colégio junto com o núcleo. (Q1-S36) 
 
Foi uma sugestão do governo para melhorar a evasão escolar. 
(Q1-S71)  

  Com a discussão sobre o processo de implantação do modelo do Ensino 

Médio Blocado, faz-se necessário definir, o entendimento de "participação". 

Segundo o dicionário Houaiss (2001) participar quer dizer "saber fazer; comunicar, 

informar; ter ou tomar parte em; compartilhar, participar". Com base nas idéias de 

Freire (1996), participar é ir além do simples fato de estar presente na discussão, 

participar é se fazer sujeito do ato educativo, é comprometer-se, é engajar-se com 

                                            
24  Georreferenciamento: A palavra "geo" significa  terra e referenciar = tomar como ponto de 

referência, localizar, situar. Georreferenciar uma imagem ou mapa é tornar suas coordenadas 
conhecidas num dado sistema de referência.  

25  A carta matrícula traz informações sobre o local da moradia dos alunos, posicionando a região 
em que pertence.  
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o hoje, o aqui e o agora. Na participação, partilha-se a ação de escutar e falar, 

estabelecendo-se o diálogo e a expressão necessária na prática educativa. 

Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-
lo. É preciso, porém, que quem tem o que dizer saiba, sem 
sombra de dúvida, não ser o único ou a única a ter o que dizer. 
(FREIRE, 1996, p. 131).  

Compreende-se participação como uma condição para o estabelecimento 

da democracia, condição que possibilita aos sujeitos empoderar-se, 

considerando-se poder como vontade da vida (DUSSEL, 2006). Assim, para que 

haja participação requerem-se estratégias e espaços em que os sujeitos possam 

exercitar coletivamente sua vontade.  

Não, fui obrigado. (Q1-S1) 
 
Não, pois foi imposto para a gente. (Q1-S12) 

A não participação é mencionada pelos sujeitos pesquisados como uma 

expressão autoritária. Cappelletti (2002, p. 18) afirma que a busca do sentido nas 

ações só se faz na participação dos envolvidos no processo de formação, o que 

torna necessário "construir um conhecimento intersubjetivo, descritivo e 

compreensivo acerca daquele currículo [...]". O comprometimento e o 

empoderamento nascem da participação. É de responsabilidade da escola criar 

condições para que isso ocorra.   

Sugiro ser o currículo centrado na escola, e não o decidido nos 
órgãos administrativos centrais, o que mais favorece o 
comprometimento de professores e alunos. Devidamente 
engajados, serão eles os mais leais guardiães das iniciativas que 
ajudaram a conceber e a implantar. Tentativas de derrubá-las 
serão, então, rechaçadas. [...] Essa participação, bastante 
incentivada nas reformas examinadas, se não é suficiente para 
modificar substantivamente os índices de evasão e repetência de 
nossos sistemas escolares, pode, além de facilitar a adesão de 
alunos, professores e pais às reformas, criar um clima mais 
democrático nas secretarias, nas escolas e nas salas de aula. 
Ainda que uma reforma curricular não seja o principal motor de 
justiça social, tornar a escola "um ambiente mais democrático e 
igualitário é um objetivo tão legítimo quanto o de usá-la como 
instrumento de transformação da sociedade" (MOREIRA, 2000, p. 
126). 
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 Não houve compartilhamento neste estabelecimento de ensino, é que a 

maioria dos alunos relatou, denunciando a centralidade no processo decisório, 

analisando as respostas dos educadores, constatei que deles afirmaram quase 

que a metade não ter participado do processo de implantação.  

A democracia pressupõe uma possibilidade de participação do 
conjunto dos membros da sociedade em todos os processos 
decisórios que dizem respeito a vida cotidiana, sejam ele 
vinculados ao poder do Estado ou a processos interativos 
cotidianos, ou seja, em casa, na escola, no bairro, etc (OLIVEIRA, 
2009, p. 13). 

Até o momento os dados indicam que a discussão sobre a proposta do 

Ensino Médio Blocado não chegou às salas de aula, o que me permite dizer que 

os maiores envolvidos, alunos e educadores, ficaram à margem desses 

processos.   

Ressalta-se que os processos decisórios no contexto escolar alteram a 

vida de educadores e educandos comprometendo as formas e os sentidos dos 

saberes escolares que, por sua vez, estão concentrados em alguns sujeitos e em 

alguns momentos na prática educativa [...] Entendemos estes processos de 

formação das subjetividades democráticas, como uma das condições para que a 

sociedade possa ser democratizada (OLIVEIRA, 2009, p. 33). Se os discursos 

pela democracia não são concretizados pelas políticas públicas, a comunidade 

escolar descrê da possibilidade de participar nos processos que interferem 

diretamente em sua ação profissional e na tomada de decisão.  

Freire (1977) afirma que as pessoas envolvidas no processo educacional 

devem ser consideradas como sujeitos e não como objetos, sujeitos protagonistas 

de uma história em um contexto real.  A partilha no processo decisório permite a 

comunhão entre os envolvidos e a consciência de co-responsabilidade, o que não 

foi confirmado pelos dados.   

[...] a vocação do homem é a de ser sujeito e não objecto. A falta 
de uma análise do meio cultural corre o perigo de realizar uma 
educação pré-fabricada, hiper-postiça – e, por isso inoperante que 
não está adaptada ao homem concreto a que se destina. […] A 
educação para ser válida deve ter em conta por um lado a 
vocação ontológica do homem – vocação de ser sujeito – e as 
condições em que ele vive: num preciso lugar, em tal momento, 
em tal contexto. (FREIRE, 1977, p. 40-41). 
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É relevante destacar que, dos 71 sujeitos pesquisados que representam a 

comunidade escolar, 57 não participaram da discussão sobre a implantação da 

proposta, em sua nova formatação para o Ensino Médio.  

O consenso deve ser um acordo de todos os participantes, como 
sujeitos, livres, autônomos, racionais, com igual capacidade de 
intervenção retórica, para que a solidez da união, das vontades, 
tenha consistência para resistir aos ataques e criar as instituições 
que lhe dêem permanência e governabilidade. (DUSSEL, 2007, p. 
27). 

Apenas 14% da comunidade escolar pesquisada, isto é 07 educadores e 

03 alunos concordaram com a implantação da proposta do Ensino Médio 

Blocado; os demais pesquisados não foram convocados para participar da 

decisão. À maioria não foi facultado o exercício de escolha previsto. Nota-se 

então que o exercício democrático, na escola, é um processo a ser conquistado. 

Sim. Foi escolha minha. (Q1-S13) 
 
Sim, foi escolha minha, pois teria oportunidade de trabalhar com o 
Ensino Fundamental ou o Ensino Técnico, mas escolhi do Ensino 
Médio por estar sendo implantado um novo formato, e tinha 
curiosidade e esperança na melhora de qualidade e de diminuição 
do índice de evasão, nesta modalidade de ensino em nossa 
escola. (Q1-S61) 
 
Dizer que a democracia se baseia no consentimento dos governos 
é quase um clichê; mas, numa escola democrática, é verdade que 
todos aqueles diretamente envolvidos, inclusive os jovens, têm o 
direito de participar do processo de tomada de decisões. Por este 
motivo, as escolas democráticas são marcadas pela participação 
geral nas questões administrativas e de elaboração políticas. 
(APPLE; BEANE, 2001, p. 20). 

Levando em conta as considerações de Apple e Beane (2001), a SEED/PR 

expressou, no texto da proposta, tendência ao exercício democrático, mas com 

base nas afirmações dos sujeitos da pesquisa, constatei que a forma como foi 

implantada a proposta do Ensino Médio Blocado no Colégio não pode ser 

considerada como uma prática social com a participação coletiva e efetiva dos 

diferentes sujeitos da comunidade escolar. 

Não, no Estado já tinha. Fui obrigado. (Q1-S14) 
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Sanfelice (2008) afirma que o currículo escolar é sempre produto de uma 

dada realidade em um determinado tempo histórico que, tendencialmente, sofrerá 

modificações quando as conjunturas socioeconômicas e político-culturais se 

transformarem, dentro de um processo mais geral de permanências e mudanças 

da sociedade como um todo. Como foi apontado nos capítulos anteriores, a 

realidade brasileira, assim como a realidade do estado do Paraná, têm exigido do 

sistema educacional uma adequação em face dos desafios econômicos e sociais, 

com tentativas a favor da democratização, as quais estão, no entanto, restritas às 

circunstancias políticas e econômicas da macroestrutura26.  

Além das circunstancias do contexto macropolítico e econômico, 

acrescenta-se o desejo de fazer o bem a todos, sem se perguntar, se é esse bem 

que a coletividade quer. Pode-se dizer que houve uma tentativa de ouvir o 

coletivo, como mencionam dois educadores pesquisados: 

A proposta de implementação do ensino organizado por blocos é 
do governo do Estado. No colégio que leciono foi realizada uma 
assembléia com votação para implantar o blocado. (Q1-S70) 
 
Sim, foi feita assembléia para decidir sobre a mudança do 
sistema. (Q1-S66) 

Essa tentativa de decisão coletiva frustra-se, pois, com base nas 

informações coletadas entre os sujeitos da pesquisa, fica evidente a falta de um 

envolvimento efetivo da comunidade escolar nas decisões da assembleia. Peca-

se por decidir em nome do coletivo sem se obter poder para isso, subestimando-

se assim a capacidade do coletivo em traçar o seu próprio caminho. Quem decide 

com poder arbitrário nega a participação do coletivo, incapacitando-o. 

Entretanto, chama atenção a falta de que, nesse processo decisório do 

qual a comunidade escolar pouco participou, houve aqueles que confirmaram sua 

preferência. 

Não, porém é mais fácil estudar dessa forma. (Q1-S32) 
 
Não, mas se tivesse que escolher, escolheria o ensino blocado. 
(Q1-S34) 
 
Não, mas agora eu prefiro assim. (Q1-S41) 

                                            
26  Macroestruturas, neste caso, são estruturas que correspondem ao sistema educacional e suas 

políticas públicas. 
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Não. Mas eu gostei muito. (Q1-S39) 

Embora, pela primeira pergunta do questionário, se quisesse saber se 

houve ou não participação da comunidade escolar na escolha do Ensino Médio 

Blocado, a intenção foi saber também se a comunidade escolar aceitou essa nova 

forma de estrutura curricular. Tomo como referência Boff (2005) que fala da 

urgência de uma aliança global para interromper o processo de evolução do caos 

e da morte, defendendo o desenvolvimento de uma atitude de negociar 

honestamente e de coragem para lutar em favor do bem comum. A escola, em 

sua função humanizadora, tem o dever de colocar o bem comum acima do 

particular e de responsabilizar-se conscientemente pelo singular e ao mesmo 

tempo pelo coletivo, não permitindo que o singular obste ao bem comum.  

4.2 Ensino Médio Blocado: currículo, seus modos e t empos 

Entende-se por currículo tudo aquilo que dá vida à prática educativa, ou 

seja, tudo que se relaciona com: conhecimentos; educandos; educadores; ensino; 

aprendizagem; tempos, modos e espaços escolares, documentos; legislações, 

estruturas físicas e materiais; gestão escolar; sociedade; cultura; política e 

economia.  

O currículo, nessa perspectiva, constitui um dispositivo em que se 
concentram as relações entre a sociedade e a escola, entre os 
saberes e as práticas socialmente construídos e os 
conhecimentos escolares. (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 22). 

Currículo se faz com as experiências escolares construídas na cultura 

escolar em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, contribuindo para 

a construção da identidade dos educandos. Currículo não pode ser confundido 

com a mera prescrição do conhecimento oficial.  

 Dessa forma, quando os sujeitos da pesquisa tratam da organização das 

áreas de conhecimento e das respectivas disciplinas: os conteúdos, as aulas, o 

acompanhamento do professor e o tempo para ensinar, aprender e estudar, 

entende-se que essas informações dizem respeito ao currículo e à vida escolar 

em seus modos e tempos.     
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Talvez o caráter imprevisível, labiríntico de suas escolhas seja a 
"qualidade" mais difícil de administrar em uma instituição com a 
escola que teima em ser uma organização de grades e disciplinas, 
de tempos e espaços tão predefinidos e imutáveis. O que 
observamos nas escolas são mais que colisões acidentais de 
percurso entre mestre e alunos. É a impossibilidade, ao menos a 
dificuldade de conviver lógicas contrárias: a imprevisibilidade de 
escolhas e de comportamentos dos alunos e o caráter definitivo e 
rígido das verdades escolares; a urgência do presente, as 
incertezas do futuro dos alunos e o apego à crença da escola num 
futuro certo. [...] (ARROYO, 2004, p. 163). 

Considerando esses posicionamentos, a análise dessa categoria envolverá 

questões que tratam do modo de organização e dos tempos escolares da 

proposta do Ensino Médio Blocado, comentadas sob o ponto de vista dos alunos 

e dos educadores, a partir de suas experiências.  

4.2.1  Ensino Médio Blocado: currículo e seus modos  

Para esta análise, considero a organização das áreas de conhecimento 

traduzidas em disciplinas que contemplam a proposta do Ensino Médio Blocado 

divididas em dois semestres nos três anos de curso. A divisão foi entendida, na 

proposta, como uma estratégia para a redução da evasão e reprovação. A 

organização dos blocos ficou assim estabelecida: Bloco 1 - Biologia, Educação 

Física, Filosofia, História, Língua Estrangeira Moderna – LEM, Língua Portuguesa; 

Bloco 2 – Arte, Física, Geografia, Matemática, Sociologia e Química. 

Nas falas dos informantes observei alguns aspectos positivos e também 

dificuldades da organização curricular do Projeto Político Pedagógico do Colégio. 

A organização das disciplinas foi aparentemente aceita em parte e em parte 

negada pela comunidade escolar.  

De acordo com os dados dos que aceitaram a proposta, essa nova 

organização alcançou parte dos seus objetivos, favorecendo a permanência dos 

educandos no contexto escolar, ou seja, reduzindo as taxas de abandono.  
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Tabela 3 – Permanência da Organização do Ensino Méd io Blocado 

 
RESPOSTAS 

 
SIM 

 
NÃO 

 
INADEQUADA OU EM 

BRANCO 
SUJEITOS Alunos  Educadores  Alunos  Educadores  Alunos  Educadores  

Nº DE 
RESPOSTAS 

40 10 11 02 06 02 
50 13 08 

TOTAL Alunos  57 
Educadores 14 

Total de sujeitos pesquisados  71 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Dos sujeitos pesquisados, 40 relataram que a organização do Ensino 

Médio Blocado favoreceu a permanência, 11 afirmaram o contrário e 06 não 

responderam, ou disseram que a justificativa apresentava-se falha. Dos 

educadores, 10 afirmaram que a organização favoreceu a permanência, 02 

disseram que não e os outros 02 não responderam. 

A organização das disciplinas em Blocos foi apontada tanto como 

facilitadora da permanência dos alunos, quanto como causadora de dificuldades 

de ensino e aprendizagem. 

Quanto à contribuição do Ensino Médio Blocado para a permanência dos 

alunos, os sujeitos pesquisados, em sua maioria, afirmaram, que o modo como as 

disciplinas foram organizadas, isto é em blocos semestrais, favoreceu os estudos. 

A ordem de matérias não deixa tão puxado para os alunos. (Q2-
S38) 
 
Mais fácil de serem entendidas. (Q2-S41) 
 
Nós temos mais tempo: algumas matérias fixas, não é matéria 
misturada. (Q2-S62) 
 
Estudar apenas exatas não confunde o conteúdo. (Q2-S2) 

Os entrevistados ao mesmo tempo que avaliaram positivamente a 

organização das disciplinas em Blocos, e consideraram também como positivo o 

menor número de disciplinas em cada semestre revelando a sensação de término 

rápido dos estudos. 

São menos disciplinas para estudarem em cada semestre. (Q2-
S67) 
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São menos matérias para se preocupar. (Q2-S53) 
 
Reduz o número de disciplinas, o que favorece o resultado. (Q2-
S58) 
 
Porque tem menos matérias fica mais fácil de entender. (Q2-S8) 
 
Acabo rápido ½ ano e termino uma parte + ½ ano termino outra. 
(Q2-S7) 

Conforme suas falas, o menor número de disciplinas no semestre torna o 

processo de aprendizagem mais efetivo; para os educandos o ensino não fica tão 

"puxado", o entendimento do conteúdo melhora e as preocupações com a 

quantidade de disciplinas por bloco diminuem. 

O agrupamento das disciplinas e sua redução no semestre facilitaram o 

envolvimento do aluno com o processo de ensino e aprendizagem, propiciando-

lhes maior tranquilidade em razão da finalização de um Bloco de disciplinas em 

seis meses.  

Os benefícios advindos com esse modo de organização são os de uma 

prática educativa que leva educadores e educandos a adquirirem uma capacidade 

crítica, a não aceitarem passivamente quaisquer saberes e a serem pessoas que 

fazem intervenções e escolhas e tomam decisões. 

Convém ressaltar também a desaprovação, por parte dos sujeitos 

pesquisados a esse tipo de organização. Visto que é em razão das ações 

coletivas e criadoras frutos das contradições, mesmo que representem a minoria 

(13 sujeitos pesquisados) que sugere soluções vantajosas para todos.  

Devo anotar que a minoria dos apontamentos dá a entender que é frágil o 

modo de organização do Ensino Médio Blocado. Reclama-se de que os blocos 

distanciam as disciplinas, sugerindo-se mudanças na organização das disciplinas 

que compõem os blocos. 

Se você tem o bloco de exatas no começo do ano, se for fazer o 
vestibular no final, terão sido 6 meses sem matemática e exatas e 
não conclusão ao fazer o teste. (Q2-S1) 
 
Seis meses sem ter uma matéria prejudica o aprendizado, pois, na 
minha opinião, o aluno necessita ajuda do professor o ano todo 
para que não esqueça o conteúdo visto. (Q2-S2) 

A passagem do Bloco 1 para o Bloco 2 importada pelos educandos como 
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fator negativo, pois dá ideia de fragmentação, ruptura das disciplinas entre os 

Blocos e descontinuidade na relação estabelecida com o professor.  

Não obstante serem bem poucos os sujeitos pesquisados a afirmarem a 

necessidade de reorganização da proposta do Ensino Médio Blocado, vale a pena 

mencionar as dificuldades percebidas no processo de aprendizagem com a nova 

organização das disciplinas em Blocos.   

O bloco 2 tem 3 matérias de exatas, deveria ter pelo menos uma. 
(Q2-S52) 
 
Tem que mesclar exatas com humanas, senão fica muito 
cansativo. (Q2-S56) 

Com base nas discussões realizadas pela Secretária de Estado da 

Educação – SEED, ficou entendido que o agrupamento das disciplinas por áreas 

de conhecimento afins tinha como objetivo possibilitar ao aluno estabelecer uma 

relação entre os conteúdos das disciplinas a partir das suas proximidades, e com 

isso poder melhorar seu aprendizado. No entanto, os sujeitos pesquisados 

disseram que esse modo de organização das disciplinas leva ao "esquecimento 

do conteúdo" e o "impedimento para vestibular".  

Quanto ao esquecimento do conteúdo por causa da organização das 

disciplinas em blocos os sujeitos pesquisados anotam: 

Não conseguimos absorver todo o conteúdo imposto.  (Q6-S7) 
 
É que você esquece o que aprendeu no bloco anterior. (Q6-S22) 
 
A falta de tempo, por serem apenas 6 meses, fica muito puxado 
para conseguir aprender o conteúdo dado. (Q6-S41) 
 
Você aprende 6 matérias e depois, quando termina vai aprender 
as outras 6 matérias, você esquece o conteúdo e o professor tem 
que fazer outra grande revisão. (Q6-S47) 
 
Esquecemos muito rápido o que aprendemos no começo e, 
quando chega no fim, não lembramos mais. (Q6-S48) 

 Cabe indagar: Como é possível esquecer aquilo que se aprendeu? Será 

que o conteúdo ensinado foi realmente aprendido ou memorizado no tempo 

previsto? O apreendido se esquece? Dificilmente esquecemos o que de fato 

aprendemos de forma significativa e eficaz.  
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Os alunos investigados, mesmo já tendo vivenciado dois anos de Ensino 

Médio, dizem que esse distanciamento entre os blocos prejudica-os por não 

vivenciarem todas as disciplinas antes do vestibular.  

O ensino é mais rápido e, quando há vestibular, não dá para tirar 
dúvidas com o professor, porque ele está em outro bloco. (Q6-
S37) 
 
É bom blocado, mas há questões que caem no vestibular que nós 
não temos estudado ainda. (Q6-S38) 
 
Por exemplo, se um aluno for prestar vestibular no final do ano e 
ainda não tiver o bloco 2, ele pode ir mal, porque não viu as 
matérias exatas. (Q6-S2) 

   As respostas revelaram que, para os alunos que querem fazer vestibular, 

as disciplinas semestrais por blocos não trazem benefícios e constituem-se fator 

negativo para continuidade dos estudos. Eles desconsideram o que já foi 

apreendido, como se o apreendido não tivesse um sentido e um significado para a 

realidade em que vivem. 

E como se os livros todos a cuja leitura dedica tempo farto nada 
devessem ter com a realidade de seu mundo. Não se lê 
criticamente, como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar 
mercadoria por atacado. [...] A memorização mecânica do perfil do 
objeto não é aprendizado verdadeiro do objeto ou do conteúdo. 
Neste caso, o aprendiz funciona muito mais como paciente do 
objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, 
epistemologicamente curioso, constrói o conhecimento do objeto 
ou participa de sua construção. (FREIRE, 1996, p. 27; 69). 

A estrutura curricular da proposta do Ensino Médio Blocado alterou o ritmo 

do tempo, o que exigiu um replanejamento da ação pedagógica. Os comentários 

induzem a considerações de que o modo e o tempo foram alterados e 

provocaram novas situações de ensino, em relação a que educandos e 

educadores  revelaram insatisfação. 

 Apesar das cargas horárias das disciplinas serem as mesmas do regime 

anual (800 horas anuais em 200 dias letivos), o tempo cronológico de cada bloco 

é concentrado em 400 horas/aulas em 100 dias letivos, o que trouxe aos 

educandos e educadores a sensação de tempo reduzido, terminalidade rápida e 

dificuldades em lidar com os conteúdos.  
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A falta de percepção do Professor e dos Alunos que o tempo 
mudou, que a semestralidade das disciplinas é mais ágil e exige 
atenção de ambos. A condensação de disciplinas na área de 
exatas no bloco 2 tornou o bloco de maior dificuldade. O Aluno 
que não leva muito a sério os estudos, durante o ano estuda e 
passa num bloco e acha que não precisa passar no outro bloco. 
(Q6-S61)  
 
Um aspecto que emerge como fundamental é a necessidade da 
criação de espaços de debate e de participação de forma que os 
professores e demais profissionais que atuam no contexto da 
prática possam participar ativamente tanto do processo de 
reorientação curricular quanto da construção do projeto 
educacional mais amplo. Tal participação, no entanto, precisa ser 
estendida para o processo de implementação da proposta 
curricular e da sua avaliação. Devido à descontinuidade que 
caracteriza a implementação de políticas educacionais e políticas 
curriculares o fortalecimento das ações de acompanhamento e 
avaliação tornam-se fundamentais para o cumprimento do papel 
da escola, ou seja, a apropriação do conhecimento sistematizado 
pelos alunos da forma mais ampla e exitosa possível não seja 
fragilizado pela implementação descuidada de propostas 
curriculares. (MAINARDES, 2011, p. 12). 

 Diante dessas colocações nota-se que o processo de implementação de 

uma nova estruturação curricular pode comprometer a permanência dos alunos e 

mais ainda qualidade da sua formação. Para tanto, os objetivos do curso devem 

ser retomados e reavaliados em face da realidade dos educandos atendidos e do 

contexto escolar, sempre que necessário, para não se perder da escolarização. 

A formação, nessa última etapa da Educação Básica, deve ser 

compreendia como preparação para a vida em sociedade, uma formação que 

permita continuidade aos estudos ou acesso ao mundo do trabalho.  

O Ensino Médio, concebido como educação básica e articulado ao 
mundo do trabalho, da cultura e da ciência, constitui-se em direito 
social e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e 
dimensões da vida. Trata-se de uma base para o entendimento 
crítico de como funciona e se constitui a sociedade humana em 
suas relações sociais e como funciona o mundo da natureza, da 
qual fazemos parte. (FRIGOTTO, 2005, p. 76). 

Conforme diz Frigotto (2005), o Ensino Médio Blocado é condição básica 

para formar sujeitos capazes de intervir na realidade, além de proporcionar-lhes 

condições de entender as novas bases técnico-científicas do processo produtivo e 

sobre elas atuar. O Ensino Médio Blocado é uma proposta curricular, conforme 

exposto no seu Projeto Político Pedagógico – PPP, amparada em pressupostos 
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legais e na abordagem histórico-crítica. Os educandos devem ter uma formação 

sólida, crítica e criativa para continuar os estudos ou inserir-se no mercado de 

trabalho.         

 Muitas vezes, ao planejar-se o ensino, desconsidera-se o tempo 

instituído que molda a cultura escolar, e, portanto, os sujeitos. Alterações, como 

as da proposta do Ensino Médio Blocado, provocam a necessidade de revalorizar 

o ensino e a aprendizagem também na moldura do tempo cronológico, uma vez 

que o ensino deve considerar o tempo para que se solidifique e se vivencie a 

aprendizagem (FREIRE, 1996). Nesse sentido, as afirmações dos educadores e 

educandos, ao referirem-se negativamente à concentração do tempo, podem 

estar denunciando que há falta de vivência da aprendizagem com a concentração 

das disciplinas em um determinado tempo, ainda que preservada a sua carga 

horária. 

O contexto escolar criado pela implantação do Ensino Médio Blocado  não 

pode ser avaliado, pelas experiências como regime anual; no entanto, considera-

se que educandos e educadores são sujeitos históricos, seria ingênuo acreditar 

que este projeto não traz as marcas biológicas e sociais da cultura anual.  

Quando confrontamos os saberes escolares com marcas trazidas 
pelos alunos em sua condição biológica, corpórea, maternal, 
social e cultural percebemos quanto do conhecimento socialmente 
produzido ficou de fora dos saberes escolares. [...] (ARROYO, 
2004, p. 134). 

O tempo, nesta avaliação, sugere que as mudanças temporais 

estabelecidas precisam ser analisadas, buscando-se um equilíbrio em um novo 

ensinar e aprender, resultante de ações históricas e, ao mesmo tempo, 

provocador de novas práticas escolares em uma nova moldura do tempo.  

Em relação à desistência dos alunos no Ensino Médio Blocado percebeu-

se que nessa etapa de ensino, ela continua, embora em menor proporção. 
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Tabela 4 – Desistência dos educandos no Ensino Médi o Blocado 

  
RESPOSTAS 

 
SIM 

 
NÃO 

 
INADEQUADA OU EM 

BRANCO 
SUJEITOS Alunos  Educadores  Alunos  Educadores  Alunos  Educadores  

Nº DE 
RESPOSTAS 

50 11 06 02 01 01 
61 08 02 

TOTAL Alunos  57 
Educadores 14 

Total de sujeitos pesquisados  71 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

 Cinqüenta dos alunos pesquisados afirmaram que colegas da sua turma 

desistiram do curso ao longo do ano letivo, 06 disseram que não houve 

desistentes e 01 não respondeu. Dos educadores, 11 afirmaram que houve 

desistência de alunos em suas turmas, 02 disseram que não houve desistentes e 

01 respondeu sobre outro assunto.  

Quanto à desistência, 61 sujeitos pesquisados confirmaram que continua 

havendo abandono e apenas 08 relataram que não houve abandono entre os 

alunos do Ensino Médio blocado no Colégio.  

Nas respostas, algumas justificavas revelaram que a desistência não foi tão 

alta.  

Na minha opinião, não, pois, desde o momento que eu estou no 
ensino blocado, eu vi muita pouca desistência. (Q3-S34) 
 
Poucos, em torno de 5 em todas as 4 turmas. (Q3-S68) 
 
Não muito, uns 5%. (Q3-S70) 

Por outro lado, com a mesma incidência nas respostas, sujeitos 

pesquisados confirmaram que houve bastante desistência.    

Vários, perdi a conta. (Q3-S57)  
 
Há uma grande desistência ainda de aluno do curso noturno, 
devido ao trabalho ou desestruturação familiar. (Q3-S62) 
 
Sim, bastantes. (Q3-S50) 

Vale esclarecer que, de acordo com os dados coletados, o Ensino Médio 

blocado parece ter garantido a possibilidade de término do semestre, mas não 



77 

 

 7

garantiu a terminalidade da série. 

 Para aprofundar um pouco mais a questão da desistência busquei junto ao 

Colégio, informações sobre o rendimento e movimento escolar.   

Tabela 5 – Resultado do Relatório Final de Rendimen to Escolar 

Ano  Matriculados  Aprovados  Reprovados  Abandono  
2008 810 517 227 66 
2009 855 657 198 0 
2010 783 600 139 44 
2011 644 532 112 0 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

É importante dizer que, em 2008, o Ensino Médio Blocado ainda não havia 

sido implantado. Nesse ano de 810 matriculados, 517 foram aprovados, 227 

reprovados e 66 desistiram; em 2009, primeiro ano de implantação do ensino 

Blocado, de 855 matriculados, 657 foram aprovados, 198 reprovados e 

desistentes27; em 2010, de 783 matriculados, 600 foram aprovados, 139 

reprovados e 44 desistiram; em 2011, de 644 matriculados, 532 aprovados, 112 

reprovados e desistentes28. 

Ainda para maior compreensão dos dados apresento agora os resultados 

acima mencionados em valores relativos. 

Tabela 6 – Percentual do Rendimento Escolar 

Ano  Aprovados  Reprovados  Abandono  
2008 63,82% 28,02% 8,14% 
2009 76,84% 23,15% 0 
2010 76,62% 17,75% 5,61% 
2011 82,69% 17,39% 0 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Se compararmos o último ano antes da implantação do Ensino Médio 

Blocado – 2008 - com o ano de 2011, em que foram formadas as primeiras turmas 

segundo essa proposta, nota-se uma mudança significativa no quadro de 

                                            
27  Segundo o Colégio, o número de reprovados também inclui os de abandono, pois, no relatório, 

os desistentes aparecem como reprovados por faltas e não por abandono.  
28  A informação da nota anterior repete.  
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rendimento escolar, nessa etapa de ensino. Comparando-se o ano de 2008 com o 

ano 2011, houve um aumento considerável no percentual de aprovação, ou seja, 

18,87%, e uma queda na reprovação que correspondeu a 10,63%; quanto ao 

abandono, mesmo sem a confirmação de dados29 precisos houve diminuição no 

percentual, que foi correspondente a 2,53%. 

 Essa imprecisão dos dados não impediu a análise. É possível perceber 

que houve queda na reprovação e abandono, porque os números dos  reprovados 

também diminuíram, o que representa um avanço. Pelos dados nota-se uma 

mudança nos resultados; a nova organização curricular se não favoreceu a 

permanência, reduziu pelo menos as retenções provocadas pela evasão. 

Vale ressaltar que o fato da reprovação acontecer no final de cada 

semestre foi considerado como positivo, o que indica que houve aceitação da 

semestralidade. A previsão de continuidade de estudos no próximo bloco 

possibilita o retorno e o reinício dos estudos no próximo semestre. As falas 

confirmam: 

Há menos reprovados, as matérias não se misturam, tornando-as 
mais compreensíveis. (Q5-S2) 
 
Se reprovo, não perco mais um ano inteiro. (Q5-S34) 
 
Recuperação de um período no mesmo ano. (Q5-S57) 
 
Por ser semestral, se o aluno precisar interromper os estudos, ele 
tem a oportunidade de concluir uma parte. (Q5-S62) 

Constata-se, nas ocorrências citadas, a preocupação com o resultado final 

que representa o sentido de inclusão e exclusão do processo de ensino e 

aprendizagem. A semestralidade permite mais possibilidades de retorno aos 

estudos e incentivo para concluir o bloco de disciplinas.  

A ênfase não está no aprender os conhecimentos necessários para uma 

formação crítica e criativa, mas sim na conclusão da escolaridade. Há também 

comentários que afirmam que esse modo de organização das disciplinas em 

blocos semestrais provoca desistência. 

                                            
29  Conforme informou o Colégio, o número total de reprovados do ano de 2009 e 2011 incluem o 

número de desistentes, por terem sido reprovados por falta, e a secretaria não fez o registro de 
abandono, em tempo, portanto, entraram como reprovados no relatório final.  
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Cansa estudar 6 meses só 6 matérias; as pessoas desistem. (Q2-
S26) 

 
As pessoas pensam que perdem apenas meio ano, não o ano 
todo. (Q3-S35) 
 
O intuito de perder só seis meses favorece a desistência. (Q3-
S39) 

O objetivo da proposta do Ensino Médio Blocado é reduzir a reprovação e a 

evasão. Esses comentários são contrários a ideia inicial, porém chama atenção o 

relaxamento principalmente dos alunos pesquisados em relação ao seu direito a 

uma educação de qualidade.  

O Ensino Médio, na sua proposta curricular, deve considerar que os 

adolescentes e jovens mudam, assim como o mercado de trabalho. Sobrevêm, 

em cada tempo, novas necessidades e há outros interesses. Os tempos e modos 

da escola devem reconsiderar, nessas mudanças, as prerrogativas do mercado 

de trabalho. Os educandos precisam sentir que a escola é para eles que a 

proposta curricular foi construída pensando-se em sua formação, em benefício do 

bem comum.  

Considerando a contingência de milhares de jovens que 
necessitam, o mais cedo possível, buscar um emprego ou atuar 
em diferentes formas de atividades econômicas que gerem sua 
subsistência, parece pertinente que se faculte aos mesmos a 
realização de um Ensino Médio que, ao mesmo tempo que 
preserva a sua qualidade de educação básica como direito social 
e subjetivo, possa situá-lo mais especificamente em uma área 
técnica ou tecnológica. (FRIGOTTO, 2005, p. 77). 

 A taxa líquida de escolaridade do Ensino Médio chega a 50,9%30 da 

população em idade escolar; isso significa que metade dos adolescentes de 15 a 

17 anos está fora da escola. Apesar de o Brasil ter avançado na questão do 

acesso à escolarização, aumentando progressivamente as taxas de matrícula, 

como foi apresentado na primeira parte deste estudo, o país ainda está longe de 

atingir a universalização da Educação Básica. Quanto a outro problema 

percebido, qual seja, o abandono das aulas pelo aluno Frigotto (2005) deixa claro 

que se o Ensino Médio oferece aos educandos uma educação básica de 

                                            
30  Dado retirado do PNAD/IBGE elaborado por INEP. 
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qualidade e que garanta instrumentalização técnica, há maior chance de segurar 

o aluno. 

4.2.2  Ensino Médio Blocado: currículo seus tempos 

 A divisão das disciplinas em blocos favoreceu uma distribuição de carga 

horária de disciplinas, no horário semanal com predominância de aulas 

concentradas. Na ocasião em que exercia um cargo, no NRE/LDA, participei de 

reuniões de trabalho com membros da SEED/PR que davam orientações a 

diretores, deixando verbalmente claro, que a intenção com as aulas concentradas 

era serem elas um recurso pedagógico, para o aprofundamento dos conteúdos e 

utilização de técnicas diferentes para uma aprendizagem mais significativa que 

deveria repercutir na queda dos índices de retenção e evasão.  

Das respostas, a que teve maior incidência foi a referente a um número 

menor de disciplinas como possibilidade de intensificação dos estudos, de uma 

aprendizagem mais aprofundada, de um maior tempo com as disciplinas e mais 

contato com o professor. 

Número menor de disciplinas e maior acompanhamento 
pedagógico. (Q5-S59) 
 
Você não ocupa a cabeça com várias disciplinas. (Q5-S49) 
 
Estudar mais para cada prova, porque são menos matérias. 
Então, se estuda mais. (Q5-S39) 
 
Ter menos matérias no ano, então fica mais fácil de estudar para 
provas, sem ter de decorar muitos assuntos. (Q5-S31) 
 
O que há de positivo é que o ensino blocado ajuda a gente a 
aprender melhor do que ter todas as aulas juntas. (Q5-S13) 

 O número menor de disciplinas em cada Bloco possibilitou a concentração 

da carga horária em um semestre, e o aumento do número de aulas das 

disciplinas durante a semana.  
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Tabela 7 – Aulas concentradas e a aprendizagem 

 
RESPOSTAS 

 
SIM 

 
NÃO 

 
INADEQUADA OU EM 

BRANCO 
SUJEITOS Alunos  Educadores  Alunos  Educadores  Alunos  Educadores  

Nº DE 
RESPOSTAS 

45 12 07 01 05 01 
57 08 06 

 
TOTAL 

Alunos  57 
Educadores 14 

Total de sujeitos pesquisados  71 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Dos 57 alunos pesquisados, 45 responderam que a organização favoreceu 

a aprendizagem, 07 responderam que não e 05 não se definiram. Entre os 

educadores 12 responderam afirmativamente, 01 negativamente e 01 deixou em 

branco.  

De acordo com os dados obtidos 57 dos sujeitos pesquisados responderam 

positivamente mostrando-se favoráveis à concentração das aulas. 

Mais tempo para aprendermos e nos estabilizarmos melhor na 
escola. (Q4-S1) 
 
A matéria fica fresca na cabeça. (Q4-S20) 
 
Temos mais chances de relembrar o conteúdo sem ter que perdê-
lo. (Q4-S42) 
 
O tempo foi o principal fator de mudança neste novo formato do 
Ensino Médio. O aluno, durante a semana, tem mais contato com 
o professor e, consequentemente, com o conteúdo. As dúvidas 
são rapidamente analisadas, e são realizadas atividades com 
menor espaçamento de tempo, que contribuem para a 
aprendizagem. (Q4-S61) 
 
Favoreceu o aprendizado por haver maior número de aulas, e 
podemos acompanhar a deficiência do aluno.  (Q4-S71) 

Os indicativos presentes nas falas, a saber: concentração do tempo, 

continuidade de conteúdo, acompanhamento do professor de forma mais 

individualizada, disciplina com carga horária concentrada podendo-se ampliar a 

diversidade de técnicas são, de fato, fatores positivos possíveis de serem 

praticados em aulas concentradas, o que pode explicar o sentimento de aumento 

do tempo para educadores e educandos, apontado na pesquisa.    
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As respostas revelam que os sujeitos reconhecem a possibilidade de maior 

interação entre professor, aluno e conteúdo, como contributo para o aprendizado.   

É Importante comentar, ainda, que a minoria (08 dos sujeitos pesquisados), 

manifestou rejeição à concentração das aulas considerando-a fator que dificulta a 

aprendizagem, principalmente por ser cansativa e englobar muitas aulas da 

mesma disciplina.  

Ficou muito cansativo estudar matemática 6 vezes por semana. 
(Q4-S19) 
 
As aulas não são mais concentradas. São até mais bagunçadas 
dentro da sala, pois os alunos acabam convivendo mais aulas 
com o professor, o que vai cansando mais e mais o aluno. (Q4-
S29) 
 
Aprende-se a matéria muito de pressa e não dá para assimilar 
nada. (Q4-S36) 
 
Ficou cansativo, por causa de as aulas serem geminadas. (Q4-
S63) 

Dos comentários que expuseram as dificuldades do Ensino Médio Blocado, 

o que aparece com maior incidência, é o referente às aulas concentradas. Os 

sujeitos pesquisados criticam a dificuldade dos professores em lidar com o 

conteúdo do ano todo e reputam aulas repetidas como cansativas e entediantes, 

além das muitas tarefas que se lhes impõem. 

Aulas cansativas e chatas, porque há muitas aulas repetidas. (Q6-
S20) 
 
As aulas ficam mais cansativas, porque há muito mais tarefas. 
(Q6-S8) 
 
Matérias muitos repetidas e entediantes. (Q6-S44) 
 
Aulas juntas são cansativas e, às vezes, não contribuem para o 
processo de ensino-aprendizagem. (Q6-S63) 
 
Menos tempo e os professores têm que resumir um livro, porque 
antes tinha 12 meses hoje tem 6 meses. (Q6-S17) 
 
Não há tempo suficiente para ver toda a matéria que é necessária 
naquele ano, sempre sobra conteúdo que não é estudado. (Q6-
S11) 
 
Há muito pouco tempo, muitos trabalhos e muitas provas. (Q6-
S32) 
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Mantida a carga horária da maioria das disciplinas, com exceção de 

Filosofia e Sociologia que passaram a ter duas aulas a menos, tem-se como 

insuficiente o tempo no processo de ensino com a nova formulação.  Mas, se o 

tempo é o mesmo, supõe-se que as práticas docentes e discentes não se 

adequaram ainda a esse formato: a concentração das disciplinas para alguns tem 

acarretado mais prejuízos que benefício. 

As faltas, porque, se você perde 1 semana, já é bastante matéria 
perdida. (Q6-S27) 
 
Alunos do noturno que trabalham e têm semanas de hora extra, 
levam muitas faltas e acabam reprovando por faltas. (Q6-S61) 
 
A falta de percepção dos alunos quanto às faltas. (Q6-S65) 
 
As propostas que priorizam o respeito aos tempos de vida, de 
desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, tentam levar a 
sério o direito ao conhecimento e ao domínio das competências 
básicas.  (ARROYO, 2004, p. 378). 

Oito dos alunos e educadores pesquisados relataram que a organização 

temporal não favorece o aluno, antes prejudica o seu aprendizado e o término dos 

estudos. 

Ainda considerando o tempo e o modo como se organizou a nova proposta, 

preciso citar mais dois apontamentos dos alunos: sua dificuldade com o Bloco de 

exatas e a rejeição do regime semestral.   

O fracasso do ensino de matemática e as dificuldades que os 
alunos apresentam em relação a essa disciplina não é um fato 
novo, pois vários educadores já elencaram elementos que 
contribuem para que o ensino da matemática seja assinalado mais 
por fracassos do que por sucessos. (VITTI, 1999, p. 19). 

A proximidade das disciplinas de Matemática, Física e Química, reforça o 

medo dos alunos e a sensação de sua impotência em face dessas disciplinas.  

Ficou muito cansativo estudar matemática 6 vezes por semana. 
(Q4-S19) 
 
O fato de ter que cursar o bloco 2 no final do ano, assim fica muito 
puxado para quem tem dificuldades na área de exatas. (Q6-S43) 
 
A condensação de disciplinas na área de exatas no bloco 2 tornou 
o bloco de maior dificuldade. (Q6-S61) 
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O bloco de exatas dificulta a aprendizagem dos Alunos, pois são 
muito pesados. (Q6-S62) 
 
É que, às vezes, algumas pessoas acham que um dos blocos é 
mais difícil, pois tem matemática, química e física. (Q6-S33) 

Conforme o relato dos alunos e educadores pesquisados, o Bloco de 

exatas é o de maior dificuldade para os alunos, que é acrescida pelo peso das 

disciplinas específicas de Física, Química e Matemática, principalmente esta 

última caracterizada pelo desinteresse e consequentemente insucesso dos 

alunos.    

É muito comum observarmos nos estudantes o desinteresse pela 
matemática, o medo da avaliação, pode ser contribuído, em 
alguns casos, por professores e pais para que esse preconceito 
se acentue. Os professores na maioria dos casos se preocupam 
muito mais em cumprir um determinado programa de ensino do 
que em levantar as idéias prévias dos alunos sobre um 
determinado assunto. Os pais revelam aos filhos a dificuldade que 
também tinham em aprender matemática, ou até mesmo 
escolheram uma área para sua formação profissional que não 
utilizasse matemática. (VITTI, 1999, p. 32-33). 

Os alunos e educadores acentuaram, nas suas opiniões, que essas 

disciplinas são difíceis, mas não expuseram, em nenhum momento, as causas da 

dificuldade. Pelas falas dos sujeitos, vê-se como negativa e rejeitada essa nova 

organização do Ensino Médio.   

Expressou-se a rejeição por essa estrutura curricular ao mesmo tempo que 

se manifestou a preferência pela distribuição das disciplinas em regime anual.  

Prefiro o outro método de ensino. (Q7-S19) 
 
Acho melhor, o ensino voltar a ser como era antes e acabar com o 
ensino blocado. (Q7-S37)   

A falta de oferta das duas propostas ( a anual e a semestral) e a 

preferência pela proposta anterior, o "regime anual", impossibilitam a 

experimentação da organização que se deseja, ou que se considera melhor.  

O Ensino Médio Blocado, em seu modo de organizar as disciplinas em 

blocos semestrais, propiciou aos educandos a possibilidade de envolver-se, em 

tempos determinados, com um número menor de disciplinas, característica 

considerada por alguns sujeitos pesquisados como mais adequada às 
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necessidades (adolescentes e jovens trabalhadores).   

Esse novo formato do tempo disciplinar, com redução do número de 

disciplinas, pode ser uma possibilidade de descobertas de novas estratégias e 

formas de ensinar, aprender, selecionar significativamente os conteúdos e avaliar 

o caminho; no entanto, é preciso considerar que toda inovação curricular deveria 

ocorrer com o envolvimento dos sujeitos que fazem parte do processo. Como diz 

Masetto (2003), o professor é um educador, profissional que deve se 

responsabilizar pela gestão das situações de aprendizagem.      

Procurando conceituar de maneira mais formal, podemos dizer 
que as estratégias para aprendizagem constituem-se numa arte 
de decidir sobre um conjunto de disposições, que favoreçam o 
alcance dos objetivos educacionais pelo aprendiz, desde a 
organização do espaço sala de aula como suas carteiras até a 
preparação do material a ser usado, por exemplo, recursos 
audiovisuais, visitas técnicas, internet etc., ou uso de dinâmica de 
grupo ou outras atividades individuais. (MASETTO, 2003, p. 86). 

O que está em jogo é a melhoria da qualidade do processo educativo em 

favorecimento "da vida", na formação dos educandos. Assmann (1998, p. 221) 

diz: "[...] o tempo joga um papel mediador extremamente prático em nossas 

interações com o mundo, seja como tempo-do-relógio, seja como tempo de 

vivencias." A sala de aula é o lugar onde estão os maiores envolvidos; como 

ambiente do aprender deve lidar com os diferentes tempos. 

Sala de aula é espaço onde e tempo durante o qual os sujeitos de 
um processo de aprendizagem (professor e aluno) se encontram 
para juntos realizarem uma série de ações (na verdade 
"interações") na busca de seu desenvolvimento pessoal, 
profissional e como cidadão. (MASETTO, 2003, p. 81).   

Os autores citados defendem que um bom aproveitamento do tempo 

escolar exige a transformação dele em tempos pedagógicos, ou seja, tempo 

vivencial da alegria de estar aprendendo (ASSMANN, 1998 p. 234).  

As considerações sobre currículo em seu modo e tempo expressam que o 

tempo da escola, mesmo que em sua oferta o Ensino Médio Blocado esteja 

reduzido a contagem das horas, porque parece desprezar as trajetórias históricas 

e culturais dos sujeitos.  

A dimensão temporal do processo de aprendizagem não se refere 
apenas ao tempo cronológico (horários), mas a uma pluralidade 
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de tempos que estão em jogo, conjuntamente, na educação: 
horário escolar, tempo da informação instrucional, tempo da 
apropriação personalizada de conhecimentos, tempo de leitura e 
estudo, tempo de auto-expressão construtiva, tempo do erro como 
parte da conjectura e da busca, tempo da inovação curricular 
criativa, tempo de gestos e interações, tempo de brinquedo e do 
jogo, tempo para desenvolver a auto-estima, tempo de dizer sim á 
vida, tempo de organizar esperanças. (ASSMANN, 1998, p. 232).   

As informações citadas revelam que o tempo é um elemento de grande 

importância no processo educativo. A análise da proposta do Ensino Médio 

Blocado assinalou a ausência de uma discussão mais aprofundada sobre o tempo 

escolar. Essa nova organização do tempo cronológico sugere uma mudança nas 

práticas pedagógicas, que considerem as especificidades do tempo para ensinar 

e aprender. Notei, no percurso desta análise a necessidade de descobrir como 

lidar com o tempo a serviço dos educandos, para aprender, e dos educadores, 

para ensinar. Para tanto, a cultura escolar precisa receber um novo 

enquadramento do tempo, que não é dado ou imposto, e sim construído dentro 

dessa mesma cultura, considerando-se as suas trajetórias temporais e históricas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Integridade é o cuidado para manter 
inteiro, completo, transparente, verdadeiro, 

sem máscaras cínicas ou fissuras.   
Mario Sergio Cortella 

 

Ao avaliar o modelo do Ensino Médio Blocado, centrei a análise no Colégio 

Estadual Professor Francisco Villanueva, locus desta pesquisa. Os procedimentos 

adotados possibilitaram responder às duas questões do problema deste estudo: O 

modelo do Ensino Médio Blocado permitiu aumentar a permanência dos alunos? 

Quais são seus aspectos positivos e as dificuldades encontrados nessa proposta? 

A análise da proposta curricular do Ensino Médio no estado do Paraná 

permitiu consultar autores que se dedicam a essa etapa de ensino no Brasil, e 

revisar a literatura especializada a partir da década de 1990, com o intuito de 

discutir o processo de redemocratização. Além dessa retomada, busquei 

compreender o contexto educacional paranaense a partir da implantação da 

proposta de 2009 – 2011, ciente de que este trabalho é um dos poucos registros 

sobre essa proposta.     

Com a pesquisa, foi possível perceber que a permanência dos alunos no 

Ensino Médio Blocado melhorou; entretanto, devo dizer que as respostas dos 

sujeitos pesquisados divergiram quanto à desistência de alunos no decorrer do 

curso. Portanto, foi necessário comparar as informações obtidas sobre a 

desistência com os dados oficiais do Colégio – Resultado do Relatório Final de 

Rendimento e Movimento Escolar – para poder confirmar a melhoria da 

permanecia dos alunos com o Ensino Médio Blocado. 

A proposta do Ensino Médio Blocado foi favorecedora da permanência do 

aluno, além de propiciar uma reflexão importante sobre o currículo na última etapa 

da Educação Básica. 

Os benefícios do Ensino Médio Blocado são resultado do esforço de uma 

reformulação curricular. Um dos benefícios é o "modo de organização das 

disciplinas em dois blocos semestrais" cada um dos quais, segundo os sujeitos da 

pesquisa, aborda um número menor de disciplinas no semestre, trazendo para os 

alunos menos preocupação com os estudos e mais facilidade para entender e 
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aprender as matérias. A aprendizagem aparece como resultado da ação do aluno, 

que pode dirigir e intensificar os estudos pelo fato de vivenciar apenas a metade 

das disciplinas da base comum nacional por semestre.    

O tempo escolar traz, como aspecto positivo, "as aulas concentradas", que 

abrem espaço para uma proximidade maior entre o aluno e o professor, sendo 

possível o acompanhamento da aprendizagem e das dificuldades dos alunos, a 

utilização de técnicas de ensino variadas, além da sequência e aprofundamento 

das matérias. Os alunos disseram sentir que estavam tendo um aumento da 

carga horária, o que na verdade era apenas a concentração da carga horária das 

disciplinas no semestre. Esse novo formato curricular exigiu do professor o 

replanejamento da disciplina, com outros encaminhamentos teóricos, 

metodológicos e avaliativos. O Ensino Médio blocado oferece um desafio à prática 

docente e discente, qual seja, encontrar equilíbrio entre um novo modo de ensinar 

e de aprender.   

Os sujeitos pesquisados veem a "conclusão do bloco de disciplinas no 

semestre" como retorno, pois, no caso de reprovação em um dos blocos, os 

alunos podem prosseguir os estudos da série no bloco seguinte. Além disso, se 

precisarem interromper os estudos podem retornar, em qualquer tempo, 

aproveitando o bloco concluído e continuar na série em que interromperam os 

estudos. Por outro lado, é preciso dizer que essa flexibilidade, na opinião de 

alguns alunos e educadores, pode também ser motivadora de desistência. 

A proposta curricular do Ensino Médio Blocado também encerra 

dificuldades para alunos e educadores que vivenciaram a experiência no contexto 

escolar. Os comentários dos sujeitos pesquisados apontaram dificuldades em 

relação ao "agrupamento das disciplinas afins". As críticas incidiram 

principalmente sobre o Bloco 2, citado como possivelmente o mais difícil. A 

reconfiguração dos blocos foi proposta por alunos e educadores, principalmente 

em razão das dificuldades referentes ao bloco de exatas.   

Parece que não é uma nova classificação das disciplinas que irá facilitar a 

compreensão dos alunos e por isso há a necessidade de ampliar as discussões 

sobre a interação entre as disciplinas, sobre as relações entre os conteúdos, e 

sobre a contextualização do conhecimento dando-lhes significado e sentido para 

a vida dos educandos. 
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Outra dificuldade muito comentada foi o "distanciamento entre os Blocos", 

que faz os alunos ficarem seis meses sem as disciplinas que cursaram, 

interrompendo assim o contato com os professores do Bloco, o que acarreta a 

necessidade de retomá-lo em cada início de bloco, conquanto eu acredito que 

não se esquece o que de fato se aprende. De acordo com as considerações 

realizadas na análise, é possível indagar: não estaria o ensino focando 

informações em vez de conhecimento?  

Os dados levantados não oferecem informação suficiente para discutir a 

mudança da prática docente, mas os alunos enfatizam algumas queixas tais como 

por exemplo, as aulas são repetidas, cansativas e rápidas dificultando o 

aprendizado de toda matéria. A dificuldade dos docentes por não conseguirem 

lidar com aulas de longa duração compromete os encaminhamentos 

metodológicos. 

Cabe ainda ressaltar uma fragilidade das aulas concentradas, pouco 

comentada pelos sujeitos pesquisados mas de grande relevância, a saber, as 

"faltas" dos alunos, que podem levá-los à reprovação: em razão do grande 

número de aulas da disciplina. Os alunos que trabalham são os mais 

prejudicados.  

É importante referir que as interrogações foram feitas com base nas 

informações obtidas dos sujeitos pesquisados e puderam ser respondidas devido 

à disponibilidade dos gestores do Colégio e de todos que participaram, direta e 

indiretamente da pesquisa. O Colégio, nos diferentes momentos da pesquisa, 

comprometeu-se com a eficiência e ética, favorecendo a realização de um estudo 

benéfico à educação pública.     

Os resultados da pesquisa mostram que o Ensino Médio Blocado ainda 

precisa ser repensado.  

A proposta insere-se em uma discussão ampla sobre o sentido do Ensino 

Médio para nossos jovens e adultos: Qual é o seu sentido para a certificação, 

para o vestibular e para a formação de mão-de-obra técnica? O que ele 

acrescenta para a vida dos que o fazem?  A proposta está inserida em um macro-

contexto que consiste em revelar qual é a identidade do Ensino Médio. 

Um currículo de Ensino Médio que atenda as necessidades e interesses 
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dos alunos, não se faz apenas em nível estrutural, pois exige ressignificação dos 

conceitos de currículo e de sua prática educativa.  

Convém fazer ainda uma referência aos resultados obtidos na pesquisa 

sobre o processo decisório de implantação do Ensino Médio blocado no Colégio, 

em que não houve participação da comunidade escolar. A participação da 

comunidade escolar representa uma ajuda na busca de valorizar o Ensino Médio, 

de descentralizar os poderes decisórios da escola e de aceitar, o envolvimento e o 

compromisso com a proposta do Ensino Médio Blocado.  

Essa proposta tem o seu mérito, pois dá início a uma discussão sobre o 

Ensino Médio que é muitas vezes desvalorizado, visto haver, poucas publicações 

da literatura especializada sobre o tema. 

 A proposta é valida também por introduzir a discussão sobre a situação do 

Ensino Médio no contexto educacional, e por propiciar aos educadores, 

momentos de reflexão e ação a respeito dessa etapa de ensino. As contradições 

que surgiram, e ainda irão surgir, revelam que o Ensino Médio blocado é uma 

proposta que precisa ser revista em razão das inconstâncias e incoerências, 

vistas nesta pesquisa, que não termina aqui, [...] a história que se pretende contar 

aqui será inconclusa na – verdade, com final em aberto -, como tende a ser 

qualquer reportagem enviada do campo de batalha. (BAUMAN, 2008, p. 35). Os 

pontos examinados nesta pesquisa não permitem fazer conclusões decisivas. 
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APÊNDICE A  – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAR ECIDO 

(TLCE) 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC/ 
SP 

Comitê de Ética em Pesquisa 
Sede Campus Monte Alegre 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TLCE) 
 
Eu, ______________________________________, declaro que fui devidamente 
informada(o) sobre a pesquisa intitulada: PROPOSTA DE INOVAÇÃO NO 
PARANÁ: Ensino Médio organizado por blocos de disciplinas semestrais, 
realizada por Marcela Marcia Canonico De Tremmell, mestranda regularmente 
matriculada no Programa de Estudos PósGraduados em Educação e Currículo da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 
Declaro, também ter aceitado participar deste trabalho concedendo entrevista e  
respondendo questões formuladas pela pesquisadora, estando ciente que a 
mesma será gravada, ficando o material em poder da Pesquisadora, tendo em 
vista a realização do referido estudo. 
 
Tenho ciência que minha participação é livre e espontânea, podendo interrompêla 
a qualquer momento que desejar e que as informações obtidas não serão 
identificadas nominalmente, destinandose, exclusivamente, à realização deste 
estudo. 
 
Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 
 
 
 
___________________________________ Data ________/_______/__________ 
Assinatura do Entrevistado 
 
 
___________________________________ Data________/_______/__________ 
Testemunha 
 
 
___________________________________ Data________/_______/__________ 
Testemunha 
 
Contato da Pesquisadora 
Marcela Marcia Canonico de Tremmell 
Telefone Celular: (0xx43) 99102204 
Telefone Comercial: (oxx43) 33711347   
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APÊNDICE B –  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Título da Pesquisa: PROPOSTA DE INOVAÇÃO NO PARANÁ:  Ensino Médio 
organizado por blocos de disciplinas semestrais 

 

Participante: Aluno ( ) Professor ( ) Equipe Pedagó gica ( ) Direção ( ) 

 

 

1) para o Aluno – Cursar o Ensino Médio Blocado foi escolha sua?; para o 

Professor, Equipe pedagógica e Direção – Trabalhar com o Ensino Médio Blocado 

foi escolha sua?; 

 

 2) A organização das disciplinas favorece a permanência no Ensino Médio 

Blocado?;  

 

3) Alunos da sua turma desistiram ao longo do curso? Quantos?;  

 

4) O aumento do tempo das aulas favoreceu sua aprendizagem?;  

 

5) Aponte o que há de positivo na proposta do Ensino Médio Blocado;  

 

6) Quais são as principais dificuldades identificadas no contexto do Ensino Médio 

Blocado? Comente; 

 

 7) Você tem alguma outra informação que gostaria de acrescentar? Qual? 
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APÊNDICE C  – QUESTIONÁRIO 

Questão 1  
Trabalhar com / Cursar o Ensino Médio Blocado foi uma 

escolha sua? 
    Resposta  Ideia Central  

S 1 Não, fui obrigado. 1- Obrigaram-me a fazer o Ensino 
Médio Blocado. 

S 2 Não.  

S 3 
Não. Quando comecei, o 
ensino blocado já existia. 

1- O Ensino Médio Blocado já 
havia sido implantado. 

S 4 Não.  
S 5 Não  
S 6 Não.  

S 7 
Não, pois já constava na grade 
escolar do CEFV. 

1- O Ensino Médio Blocado 
constava na grade escolar do 
Colégio. 

S 8 Não  
S 9 Não.  
S 10 Não  
S 11 Não.  

S 12 
Não, pois foi imposto para a 
gente. 

1- O Ensino Médio foi imposto 
para os alunos. 

S 13 Sim. Foi escolha minha. 1- O Ensino Médio Blocado foi 
escolha minha. 

S 14 
Não, no estado já tinha. Fui 
obrigado. 

1- Não tive opção no estado já 
havia oferta do Ensino Médio 
Blocado. 

S 15 Não.  
S 16 Não.  
S 17 Não.  
S 18 Não.  
S 19 Não.  
S 20 Não.  
S 21 Não.  
S 22 Não.  
S 23 Não.  
S 24 Não.  
S 25 Não.  
S 26 Não!  
S 27 Sim.  
S 28 Sim.  
S 29 Não.  

S 30 
Não. Desde que chegue aqui 
no primeiro ano E.M., eu estou 
cursando o ensino blocado. 

1- Curso o Ensino Médio Blocado 
desde o primeiro ano. 

S 31 
Não, foi uma escolha do 
colégio. 

1- A escolha do Ensino Médio 
Blocado foi do colégio. 
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Questão 2  
A organização das disciplinas favorece a permanênci a no 

Ensino Médio Blocado? 
    Resposta  Ideia Central  

S 14 
Foi melhor, porque, se reprovo, não 
perco o ano inteiro. 

1- A reprovação em apenas 
um dos blocos permite o 
aluno não perder o ano 
inteiro. 

S 15 Sim.  

S 16 Foi bom.  

S 17 Sim, porque nós tínhamos só 6 
disciplinas com que nos preocupar. 

1- Preocupar-se com apenas 
seis disciplinas, favorece a 
permanência do aluno no 
Ensino Médio Blocado. 

S 18 (Branco)  

S 19 
Sim, porém é ruim, porque 
esquecemos o que aprendemos no 
1º bloco. 

1- Esquece-se do aprendido 
no primeiro bloco. 

S 20 
Sim, porque são menos pontos 
para conseguir em menos tempo. 

1- Menos pontos na média 
para conseguir em menor 
tempo. 

S 21 Não, pois não tem Ed. Física o ano 
inteiro. 

1- Educação Física nos dois 
blocos. 

S 22 
Favorece minha permanência, pois 
você aprende mais. 

1- Favorece a permanência 
porque se aprende mais. 

S 23 Sim, porque é bem mais fácil, não 
tem muita pressão. 

1- Favorece a permanência 
porque o Ensino Médio 
Blocado é mais fácil. 
2- Favorece a permanência 
porque o Ensino Médio 
Blocado não tem muita 
pressão. 

S 24 Sim.  
S 25 Não.  

S 26 
Não! Pois cansa estudar 6 meses 
só 6 matérias; as pessoas 
desistem. 

1- As pessoas desistem 
porque é cansativo estudar 
apenas seis disciplinas por 
seis meses. 

S 27 Sim.  
S 28 Sim.  
S 29 Não.  

S 30 

Não. Acho que aumenta a vontade 
do aluno de trocar de turno ou ir 
para outra escola onde não tenha o 
ensino blocado. 

1- Não favorece a 
permanência e estimula o 
aluno a mudar de turno. 
2- Favorece a mudança de 
escola, onde não oferte o 
Ensino Médio Blocado. 
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Questão 3  Alunos de sua turma desistiram ao longo do Curso? Q uantos?  
  Resposta  Ideia central  

S 39 
Sim, o intuito de perder só seis 
meses favorece a desistência. 

1- A idéia de se perder apenas 

seis meses, acaba favorecendo a 

desistência. 

 

S 40 
Sim. Mas eu acho que é falta de 
interesse do aluno. 

 

S 41 Não.  

S 42 Não.  

S 43 Sim, 40%.  

S 44 Sim. Uns.  

S 45 Sim, 4.  

S 46 Sim, 4 alunos.  

S 47 4 pessoas.  

S 48 2 alunos que me lembro.  

S 49 Sim, não lembro.  

S 50 Sim, bastantes.  

S 51 Sim, não sei.  

S 52 Sim, umas 5 pessoas para mais.  

S 53 Sim. 6 alunos.  

S 54 Sim, muitos.  

S 55 Nenhum desistiu.  

S 56 Vários.  

S 57 Vários, perdi a conta.  

S 58 Sim, de 2 a 4 alunos.  

S 59 Não.  

S 60 (Branco)  

S 61 Alguns, porém não foi devido ao 
blocado, e sim outros motivos. 

 

S 62 

Há uma grande desistência 
ainda de aluno do curso noturno, 
devido ao trabalho ou 
desestruturação familiar. 

1- No período noturno há muita 

desistência dos alunos. 

S 63 Alguns.  
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Questão 4  O aumento do tempo das aulas favoreceu sua  aprendizagem?  
    Resposta  Ideia Central  

S 54 Sim.  
S 55 Um pouco.  

S 56 
Sim, mais ficou muito corrido, 
pois só vê menos a matéria. 

1- O aumento do tempo das aulas 
favoreceu a aprendizagem, porém 
ficou mais acelerado.  

S 57 Sim.  
S 58 Branco  

S 59 
Sim, pois o professor e o 
aluno têm mais tempo para 
retomada e tirar dúvidas. 

1- O professor e o aluno têm mais 
tempo para retomar conteúdos e 
tirar dúvidas. 

S 60 

Sim, pois o professor  pode 
dar continuidade ao conteúdo 
ou promover atividades como 
seminários, etc., sem haver 
problemas em virtude de as 
aulas serem geminadas. 

1- Com o aumento do tempo das 
aulas pode-se dar continuidade ao 
conteúdo ou promover atividades 
como seminários, etc. 
2- As aulas geminadas 
contribuíram para uma prática 
pedagógica melhor.  

S 61 

O tempo foi o principal fator 
de mudança neste novo 
formato do Ensino Médio. O 
aluno, durante a semana, tem 
mais contato com o professor 
e, consequentemente, com o 
conteúdo. As dúvidas são 
rapidamente analisadas, e 
são realizadas atividades com 
menor espaçamento de 
tempo, que contribuem para a 
aprendizagem. 

1- O tempo foi o principal elemento 
na mudança do Ensino Médio 
Blocado.  
2- O aluno durante a semana tem 
mais contato com o professor e 
com o conteúdo, assim as dúvidas 
são rapidamente analisadas. 
3- São realizadas atividades com 
menor espaçamento de tempo que 
contribuem para a aprendizagem. 

S 62 Sim.  

S 63 
Não, ficou cansativo, por 
causa de as aulas serem 
geminadas. 

1- O aumento do tempo das aulas 
não favoreceu a aprendizagem, por 
causa das aulas serem geminadas. 

S 64 Com certeza.  
S 65 Sim.  

S 66 
Sim, pois podem se dedicar 
mais. 

1- O aumento do tempo das aulas 
favoreceu a aprendizagem porque 
os alunos podem se dedicar mais. 

S 67 Com certeza.  

S 68 Sim, é possível aprofundar os 
conteúdos. 

1- O aumento do tempo das aulas 
possibilita aprofundar os 
conteúdos. 

S 69 
Acredito que sim, pois o 
trabalho tem uma sequência 
melhor. 

1- O trabalho pedagógico tem uma 
sequência melhor com o aumento 
do tempo das aulas. 
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Questão 5  Aponte o que há de positivo na proposta Ensino Médio Blocado   
    Resposta  Ideia central  

S 58 

O aluno tem menos 
disciplinas para estudar 
durante o semestre, e, caso 
haja reprovação ou 
desistência, o aluno poderá 
retornar no mesmo ano. 

1- O Ensino Médio Blocado tem 
menos disciplinas para estudar 
durante o semestre. 
2- No Ensino Médio Blocado caso 
haja reprovação ou desistência o 
aluno poderá retornar no mesmo 
ano. 

S 59 
Número menor de disciplinas 
e maior acompanhamento 
pedagógico. 

1- O número menor de disciplinas é 
positivo no Ensino Médio Blocado. 
2- O Ensino Médio Blocado 
possibilita maior acompanhamento 
pedagógico. 

S 60 

O número maior de aulas por 
semana / menos disciplinas 
para estudarem, menos 
disciplinas em cada bloco. 

1- O número maior de aulas por 
semana é positivo no Ensino Médio 
Blocado. 
2- Considera-se positivo no Ensino 
Médio Blocado ter menos disciplinas 
em cada bloco, sendo menos 
disciplinas para estudarem. 

S 61 

O aluno tem um maior contato 
com o Professor e o conteúdo 
a ser trabalhado com menor 
espaço de tempo entre uma 
aula e outra (mais aulas por 
semana). Consequentemente, 
o Professor tem mais contato 
com a turma, e pode trabalhar 
de forma mais condensada o 
conteúdo. O aluno tem menos 
disciplinas para estar 
estudando, mais tempo para 
ler e pesquisar e analisar os 
conteúdos trabalhados. O P 
tem menos turmas e mais 
tempo para pesquisa e 
preparação de aulas. A 
possibilidade de o aluno fazer 
apenas um semestre no ano 
quando há problemas de 
trabalho, saúde ou 
reprovação. A organização 
das disciplinas de forma 
geminada favorece a 
execução de atividades que 
tomam mais tempo dos 
Professores 

1- O aluno tem um maior contato 
com o professor e o conteúdo a ser 
trabalhado com menor espaço de 
tempo entre uma aula e outra (mais 
aulas por semana). 
2-  O professor tem mais contato 
com a turma. 
3- Professor pode trabalhar de forma 
mais condensada o conteúdo.  
4- O aluno tem menos disciplinas 
para estar estudando, mais tempo 
para ler e pesquisar e analisar os 
conteúdos trabalhados.   
5- Professor tem menos turmas e 
mais tempo para pesquisa e 
preparação de aulas.  
6- Possibilidade do aluno fazer 
apenas um semestre no ano quando 
há problemas de trabalho, saúde ou  
reprova. 
7- A organização das disciplinas de 
forma geminada favorece a 
execução de atividades que tomam 
mais tempo dos professores. 
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Questão 6 
Quais as principais dificuldades identificadas no c ontexto do 

Ensino Médio blocado? Comente. 
    Resposta  Ideia Central  

S 1 Ser um bloco muito difícil e o outro, 
às vezes, mais fácil. 

1- Ter um bloco que exige mais 
do aluno e o outro bloco menos 
é considerado uma dificuldade. 

S 2 

Por exemplo, se um aluno for prestar 
vestibular no final do ano e ainda 
não tiver o bloco 2, ele pode ir mal, 
porque não viu as matérias exatas. 

1- O aluno pode prejudicar-ser 
no vestibular, pois sempre 
faltará um bloco para concluir. 

S 3 Não tive nem uma dificuldade; pelo 
contrário, foi menos cansativo. 

1- O Ensino Médio Blocado foi 
menos cansativo. 

S 4 Não sei.  

S 5 A dificuldade para mim é pouca. 1- Apresento pouca dificuldade 
com o Ensino Médio Blocado. 

S 6 Aprender. Muito trabalho, “véio”. 1- Há muitos trabalhos. 

S 7 
Não conseguimos absorver todo o 
conteúdo imposto, ou seja, pouco 
conteúdo em pouco tempo. 

1- Há dificuldade em absorver 
todo o conteúdo. 
2- Pouco tempo para aprender 
o conteúdo. 

S 8 As aulas ficam mais cansativas, 
porque há muito mais tarefas. 

1- As aulas ficaram mais 
cansativas, porque tem muito 
mais tarefas. 

S 9 

Aluno só tem dois bimestres para 
passar, então fica difícil conseguir 
passar, se ficar com pouca nota em 
um deles. 

1- Ter apenas dois bimestres 
dificulta na aprovação, caso 
fique com nota baixa em um 
deles. 

S 10 
No bloco de exatas, deveria ter 
incluído Educação Física, para 
aliviar a cabeça do aluno. 

1- No bloco de exatas poderia 
incluir a disciplina de Educação 
Física. 

S 11 

Não há tempo suficiente para ver 
toda a matéria que é necessária 
naquele ano, sempre sobra 
conteúdo que não é estudado. 

1- O tempo é insuficiente para 
ver toda a matéria necessária 
durante aquele período, 
sempre tem conteúdo que não 
foi estudado. 

S 12 Num sei ainda, estou descobrindo.  

S 13 
Para mim, não há nenhuma 
dificuldade.  

S 14 
As aulas mais difíceis são que as 
aulas mais chatas são no mesmo 
bloco. 

1- As aulas mais difíceis são 
das disciplinas do mesmo 
bloco. 

S 15 Pouco tempo de aula. 
1- Há no  pouco Ensino Médio 
Blocado tempo de aula. 

S 16 
Pouco tempo de aula, e, às vezes, 
prejudica as pessoas no vestibular. 

1- O Ensino Médio Blocado tem 
pouco tempo de aula. 
2- Os alunos são prejudicados 
no vestibular. 
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Questão 7  
Você tem alguma outra informação que gostaria de ac rescentar? 

Qual? 
    Resposta  Ideia Central  

S 25 Não.  
S 26 Sem nenhuma.  
S 27 Não.  
S 28 Não tenho nada acrescentar.  
S 29 Não.  

S 30 
Sim, justamente de ensino blocado 
no 3º ano, que atrapalha muito. 

1- No terceiro ano o Ensino 
Médio Blocado atrapalha. 

S 31 Não.  

S 32 

A tutelar deveria ir atrás dos alunos 
que desistiram e obrigá-los a 
estudar... Assim, a educação no 
Brasil seria melhor. 

1- O Conselho Tutelar 
deveria ir atrás dos alunos que 
desistiram e obrigá-los a estudar. 

S 33 
Não, na minha opinião, não falta 
nenhuma informação.  

S 34 De modo geral para mim, todas as 
informações foram dadas. 

 

S 35 Não.  
S 36 Não.  

S 37 
Se você acha melhor, o ensino 
voltar a ser como era antes e 
acabar com o ensino blocado. 

1- Deveria voltar a 
organização anterior. 

S 38 Não.  
S 39 Não.  
S 40 (Branco)  
S 41 Não.  

S 42 Gosto do ensino blocado. 1- Gosto Ensino Médio 
Blocado. 

S 43 
Poderia dividir pelo menos duas 
matérias de exatas no bloco 1. 

1- Poderia dividir pelo 
menos duas matérias (disciplinas) 
de exatas no bloco 1. 

S 44 (Branco)  
S 45 Não.  
S 46 (Branco)  
S 47 Não.  
S 48 Não.  
S 49 Não.  
S 50 (Branco)  
S 51 Não.  
S 52 Não.  

S 53 Diminuir os horários de aulas e 
aumentar o recreio. 

1- Diminuir os horários de 
aulas e aumentar o recreio. 

S 54 Não.  

S 55 As matérias de exatas foram mal 
distribuídas 

1- As matérias (disciplinas) 
de exatas foram mal distribuídas 

S 56 (Branco)  
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APÊNDICE D  – AGRUPAMENTO DOS DADOS 

Categoria 1- Participação na escolha do Ensino Médio Blocado 
 
1- O Ensino 
Médio foi 
imposto para os 
alunos.  

1. Não, fui obrigado. (Q1-S1) 
2. Não, pois foi imposto para a gente. (Q1-S12) 

2- O colégio já 
havia 
implantado o 
Ensino Médio 
Blocado. 
 

1. Não. Quando comecei, o ensino blocado já existia. (Q1-
S3) 

2. Não, pois já constava na grade escolar do CEFV. (Q1-
S7) 

3. Não, no estado já tinha. Fui obrigado. (Q1-S14) 
4. Não, o colégio já havia implantado.(Q1-S35) 
5. Não, quando entrei no colégio já havia sido implantado 

o sistema blocado.(Q1-S38) 
6. Não, quando cheguei na escola, já havia sido 

implantado.(Q1-S60) 
7. Não. Desde que chegue aqui no primeiro ano E.M., eu 

estou cursando o ensino blocado.(Q1-S30) 
8. Trabalho, mas não escolhi. (Q1-S63)  

3- Opção 
Própria 

1. Sim. Foi escolha minha. (Q1-S13) 
2. Sim, foi escolha minha, pois teria oportunidade de 

trabalhar com o Ensino Fundamental ou o Ensino 
Técnico, mas escolhi do Ensino Médio por estar sendo 
implantado um novo formato, e tinha curiosidade e 
esperança na melhora de qualidade e de diminuição do 
índice de evasão, nesta modalidade de ensino em 
nossa escola. (Q1-S61) 

4- Escolha foi 
do colégio e 
demais órgãos 

1. Não, foi uma escolha do colégio. (Q1-S31) 
2. Não, foi escolha do colégio junto com o núcleo.(Q1-

S36) 
3. A princípio, foi o Estado, mas acho interessante o 

projeto. 5 (Q1-S69) 
4. A proposta de implementação do ensino organizado por 

blocos é do governo do Estado. No colégio que leciono 
foi realizada uma assembléia com votação para 
implantar o blocado. 6 (Q1-S70) 

5. Foi uma sugestão do governo para melhorar a evasão 
escolar.(Q1-S71) 

5- Não fez 
opção mais 
aprovou a 
proposta. 

1. Não, porém é mais fácil estudar dessa forma.(Q1-S32) 
2. Não, mas se tivesse que escolher, escolheria o ensino 

blocado.(Q1-S34) 
3. Para mim foi bom, mas tem os que não concordam, é 

menos puxado.(Q1-S37) 
4. Não, mas agora eu prefiro assim.(Q1-S40) 
5. Não, mas agora eu prefiro assim.(Q1-S41) 
6. Não. Mas eu gostei muito.(Q1-S39) 
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6- Escolha 
realizada em 
assembléia  

1. Sim, foi feita assembléia para decidir sobre a mudança 
do sistema. (Q1-S66) 

 
Categoria 2 –  Currículo seus modos e tempos 
 
1-Bloco de 
Exatas - 
Dificuldades  

1. Acredito que é indiferente, em especial no período noturno, 
pois os alunos desistem por outros motivos e não pelas 
disciplinas. O que eles reclamam muito é a respeito do bloco 
em que constam mais disciplinas exatas. (Q2-S59) 

2. Sim, apesar de os alunos reclamarem das disciplinas 
de exatas serem todas no mesmo bloco. (Q2-S61) 

3. Sim, mas as disciplinas de exatas são muito pesadas, 
os alunos reclamam. (Q2-S62) 

4. Ser um bloco muito difícil e o outro, às vezes, mais 
fácil. (Q6-S1) 

5. As aulas mais difíceis são que as aulas mais chatas 
são no mesmo bloco. (Q6-S14) 

6. É que, às vezes, algumas pessoas acham que um dos 
blocos é mais difícil, pois tem matemática, química e 
física. (Q6-S33) 

7. O fato de ter que cursar o bloco 2 no final do ano, 
assim fica muito puxado para quem tem dificuldades na 
área de exatas. (Q6-S43) 

8. As matérias mais difíceis estão juntas. (Q6-S53) 
9. Como disse anteriormente, o bloco que tem as 

disciplinas exatas, pois ficou "pesado" para o Aluno. 
(Q6-S60) 

10. A condensação de disciplinas na área de exatas no 
bloco 2 tornou o bloco de maior dificuldade. (Q6-S61) 

11. O bloco de exatas dificulta a aprendizagem dos Alunos, 
pois são muito pesados. (Q6-S62) 

12. A distribuição das disciplinas faz com que o outro bloco 
(exatas) seja mais difícil. (Q6-S66) 

2- 
Distanciamentos 
dos blocos, ou 
seja, seis meses 
sem as demais 
disciplina  - 
prejudica o aluno  

1. Em partes sim, pois, se você tem o bloco de exatas no 
começo do ano, se for fazer o vestibular no final, terão 
sido 6 meses sem matemática e exatas e não 
conclusão ao fazer o teste. (Q2-S1) 

2. [...] parte não, pois seis meses sem ter uma matéria 
prejudica o aprendizado, pois, na minha opinião, o 
aluno necessita ajuda do professor o ano todo para 
que não esqueça o conteúdo visto. (Q2-S2) 

3. Não! Pois cansa estudar 6 meses só 6 matérias; as 
pessoas desistem. (Q2-S26) 

4. Sim, mas, na minha opinião, seis meses sem uma 
matéria acaba prejudicando o aluno, principalmente 
aqueles que precisam do acompanhamento de um 
Professor. (Q4-S2) 

3- Divisão das 1. [...] sim, pois estudar apenas exatas não confunde o 
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disciplinas por 
blocos  
semestrais 
melhorou a 
prática educativa 

conteúdo. (Q2-S2) 
2. Sim, melhorou com a divisão das matérias. (Q2-S3) 
3. Sim. Pois se ensina um mesmo assunto: quando é 

exata, é tudo sobre exatas; e quando humanas, é tudo 
humana. (Q2-S62) 

4. Sim, a divisão em exatas e humanas foi melhor, deu 
para aprender muito mais. (Q2-S11) 

5. Sim, pois, no bloco 2, a maioria das matérias está 
envolvida nos cálculos e, no bloco 1, são menos 
matérias que envolvem cálculos. (Q2-S34) 

6. Sim, a ordem de matérias não deixa tão puxado para 
os alunos. (Q2-S38) 

7. Sim, mais fácil de serem entendidas. (Q2-S41) 
8. Sim, porque nós temos mais tempo, é de algumas 

matérias fixas, não é matéria misturada. (Q2-S62) 
9. Há de bom a divisão das disciplinas em semestre, e é 

possível focar mais em cada matéria. (Q5-S3) 
10. A divisão das matérias. (Q5-S4) 
11. Estudar exatas e depois as outras. (Q5-S24) 
12. Boa, pois do modo em que as matérias foram 

colocadas no bloco apropriado, deu para estudar 
melhor. (Q1 - S33) 

4- Conclusão das 
disciplinas no 
meio do ano 
letivo - Positivo 

1. Sim, acabo rápido ½ ano termino uma parte + ½ ano 
termino outra. (Q2-S7) 

2. Se você passa na matéria, não precisa fazer de novo. 
(Q5-S26) 

3. São menos livros para corrigir e são 6 meses para 
cada bloco. (Q5-S63) 

 
5- Menos 
disciplinas no 
semestre 
favorece a 
permanência, 
melhora o 
aprendizado - 
Positivo  
5.1 Menos 
disciplina 
Negativo 

1. Sim. Porque tem menos matérias fica mais fácil de 
entender. (Q2-S8) 
2. Sim, porque nós tínhamos só 6 disciplinas com que nos 
preocupar. (Q2-S17) 

4. Sim, são menos matérias para serem estudadas. (Q2-
S36) 

5. Sim, favorece por que são poucas por bloco. (Q2-S37) 
6. Sim, são menos matérias para serem estudadas. (Q2-

S39) 
7. Sim, são menos matérias para se preocupar. (Q2-S53) 
8. Sim, reduz o número de disciplinas, o que favorece o 

resultado. (Q2-S58) 
9. Sim. São menos disciplinas para estudarem em cada 

semestre. (Q2-S67) 
10. Sim. Menos matéria, mais estudo. (Q4-S39) 
11. Sim, são poucas disciplinas por bloco para estudar. 

(Q2-S68) 
12. Sim, pois o aluno consegue "passar" nas matérias, em 

menos tempo. (Q4-S31) 
13. Tem menos disciplinas para ver, fica menos cansativo 
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e dá para entender mais. (Q5-S8) 
14. Agora, a quantidade de matéria é menor, então ficou 

mais fácil aprender. (Q5-S9) 
15. Porque são só 6 matérias de cada vez e não 12, isso 

facilita mais a vida do aluno. (Q5-S10) 
16. É menos matéria para estudar, 6 ao invés de 12. (Q5-

S11) 
17. O que há de positivo é que o ensino blocado ajuda a 

gente a aprender melhor do que ter todas as aulas 
juntas. (Q5-S13) 

18. A diminuição de matéria por bimestre. (Q5-S19) 
19. Ter menos matérias no ano, então fica mais fácil de 

estudar para provas, sem ter de decorar muitos 
assuntos. (Q5-S31) 

20. O que é melhor é que são 6 matérias antes das férias e 
6 matérias depois das férias; então, fica mais fácil. (Q5-
S32) 

21. O número de matérias a serem estudadas. (Q5-S35) 
22. O número menor de matérias a serem estudadas. (Q5-

S38) 
23. Estudar mais para cada prova, porque são menos 

matérias. Então, se estuda mais. (Q5-S39) 
24. Menos tempo cursando 6 matérias. (Q5-S48) 
25. Você não ocupa a cabeça com várias disciplinas. (Q5-

S49) 
26. São menos matérias para estudar. (Q5-S52) 
27. Menos matérias para estudar. (Q5-S53) 
28. Você fica blocado em seis matérias durante um 

semestre. (Q5-S54) 
29. O aluno tem menos disciplinas para estudar durante o 

semestre, e, caso haja reprovação ou desistência, o 
aluno poderá retornar no mesmo ano. (7) (Q5-S58) 

30. Número menor de disciplinas e maior 
acompanhamento pedagógico. (17) (Q5-S59) 

31. O número maior de aulas por semana / menos 
disciplinas para estudarem, menos disciplinas em cada 
bloco. (13) (Q5-S60) 

32. O número de disciplinas por semestre. (Q5-S65) 
33. Menos disciplinas para o aluno estudar e mais aulas 

com a turma. (13) (Q5-S69) 
34. NEGATIVO Tendo só seis matérias, fica muito 

cansativo o conteúdo. (Q6-S39) 
6- Disciplina de 
Educação física 
nos dois blocos 

1. Não, pois tinha que ter educação física nos 2 blocos. 
(Q2-S12) 

2. Não, pois não tem Ed. Física o ano inteiro. (Q2-S21) 
3. No bloco de exatas, deveria ter incluído Educação 

Física, para aliviar a cabeça do aluno. (Q6-S10) 
4. [...] Os Alunos reclamam muito por não ter educação 

física nos dois blocos. (Q6-S61) 
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5. Educação física nos dois blocos. (Q7-S18) 
7- Reprovação 
em um bloco 
perde-se meio 
ano letivo – 
Positivo 
7.1 Com menos 
disciplinas 
diminui a chance 
de reprovar. 
7.2 Recuperação 

1. Foi melhor, porque, se reprovo, não perco o ano 
inteiro. (Q2-S14) 

2. Sim, porque a chance de você reprovar é menor, 
sendo só 6 matérias para estudar. (Q2-S35) 

3. A melhor recuperação de nota no fim dos blocos. (Q5-
S1) 

4. Há menos reprovados, as matérias não se misturam, 
tornando-as mais compreensíveis, entre outros. (Q5-
S2) 

5. Que se reprovar, não perde o ano todo. (Q5-S7) 
6. Pelo menos, só reprova metade do ano. (Q5-S12) 
7. Não perde o ano inteiro. (Q5-S14) 
8. Que se reprovo, não perco mais um ano inteiro. (Q5-

S34) 
9. Fazer com que o aluno não tenha tanta reprovação. 

(Q5-S37) 
10. Reprovar só perde meio ano. (Q5-S44) 
11. Se reprovar, o aluno só perde meio ano. (Q5-S45) 
12. Só reprova meio ano, não inteiro. (Q5-S46) 
13. Que tenha menos reprovação. (Q5-S47) 
14. Se reprovar, será só meio ano. (Q5-S51) 
15. Se reprovar, reprova só meio ano. (Q5-S56) 
16. Recuperação de um período no mesmo ano. (Q5-S57) 
17. Por ser semestral, se o aluno precisar interromper os 

estudos, ele tem a oportunidade de concluir uma parte. 
(Q5-S62) 

18. Que ele não perde o ano letivo, e sim 6 meses. (Q5-
S71) 

19. NEGATIVO Aluno só tem dois bimestres para passar, 
então fica difícil conseguir passar, se ficar com pouca 
nota em um deles. (Q6-S9) 

20. [...]O Aluno que não leva muito a sério os estudos, 
durante o ano estuda e passa num bloco e acha que 
não precisa passar no outro bloco.[...] (Q6-S61) 

8- Esquece-se o 
conteúdo no 
intervalo de seis 
meses 
8.1 Não 
consegue 
aprender todo 
conteúdo  - 
Negativo  

1. Sim, porém é ruim, porque esquecemos o que 
aprendemos no 1º bloco. (Q2-S19) 

2. Em partes, porém, é ruim porque esqueço o que 
aprendi no 1º bloco. (Q4-S18) 

3. Não conseguimos absorver todo o conteúdo imposto, 
ou seja, pouco conteúdo em pouco tempo. (Q6-S7) 

4. O esquecimento de matérias que aprendemos 
anteriormente. (Q6-S19) 

5. É que você esquece o que aprendeu no bloco anterior. 
(Q6-S22) 

6. Que, se estudarmos exatas, primeiro só veremos no 
outro ano e esquecemos um pouco. (Q6-S24) 

7. Às vezes esquecemos o que aprendemos no 1º ou no 
2º bloco. (Q6-S25) 
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8. Por algumas vezes não dar tempo de ver todo o 
conteúdo. (Q6-S31) 

9. Na maioria das vezes, é como já ouvi falar, falam sobre 
a divisão das matérias, pois, no momento, você estuda; 
depois esquece. (Q6-S34) 

10. É mais pouco tempo para um conteúdo de um ano 
todo. (Q6-S35) 

11. A falta de tempo, por serem apenas 6 meses, fica 
muito puxado para conseguir aprender o conteúdo 
dado. (Q6-S41) 

12. Você aprende 6 matérias e depois, quando termina e 
vai aprender as outras 6 matérias, você esquece o 
conteúdo e o professor tem que fazer outra grande 
revisão. (Q6-S47) 

13. Esquecemos muito rápido o que aprendemos no 
começo e, quando chega no fim, não lembramos mais. 
(Q6-S48) 

14. Pouco tempo para entender as matérias. (Q6-S49) 
15. 6 meses sem ter algumas matérias, menos tempo para 

se dedicar aos estudos. (Q6-S51) 
9- Menos pontos 
na média - 
positivo 

1. Sim, porque são menos pontos para conseguir em 
menos tempo. (Q2-S20) 

2. Menos ponto na média. (Q5-S15) 
3. Menos pontos na média, e é mais fácil para passar. 

(Q5-S16) 
4. Menos pontos de média para passar de série. (Q5-

S20) 
10- Aprende-se 
mais; sem 
pressão e é mais 
facíl 

1. Favorece minha permanência, pois você aprende 
mais. (Q2-S22) 

2. Sim, porque é bem mais fácil, não tem muita pressão. 
(Q2-S23) 

3. Na minha opinião, sim, porque fica mais fácil. (Q2-
S33) 

4. Sim, com mais tempo a gente pode aprender. (Q5-
S17) 

5. É que você aprende mais. (Q5-S22) 
6. Facilita a nossa aprendizagem. (Q5-S40) 
7. Facilita a nossa aprendizagem. (Q5-S41) 
8. Tem mais oportunidade de aprender. (Q5-S55) 
9. Não tive nem uma dificuldade; pelo contrário, foi 

menos cansativo. (Q6-S3) 
11- Estimula o 
aluno a mudar de 
turno - Negativo 

1. Não. Acho que aumenta a vontade do aluno de trocar 
de turno ou ir para outra escola onde não tenha o 
ensino blocado. (Q2-S30) 

12 – Aulas 
concentradas - 
Negativo  

1.   Algumas vezes sim outras não, porque às vezes é 
cansativo ter 3 aulas da mesma matéria. (Q2-S31) 

2. Sim, mas também prejudicou as outras que não 
haviam sido estudadas ou já vistas. (Q6-S4) 

3. Não, porque ficou muito cansativo estudar matemática 
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6 vezes por semana. (Q4-S19) 
4. As aulas não são mais concentradas. São até mais 

bagunçadas dentro da sala, pois os alunos acabam 
convivendo mais aulas com o professor, o que vai 
cansando mais e mais o aluno. (Q4-S29) 

5. Às vezes não, porque sobrecarrega demais, mas 
também é melhor para a fixação do aprendizado. (13) 
(Q4-S34) 

6. Não, porque aprende-se a matéria muito de pressa e 
não dá para assimilar nada. (Q4-S36) 

7. Não, ficou cansativo, por causa de as aulas serem 
geminadas. (Q4-S63) 

8. Não há tempo suficiente para ver toda a matéria que é 
necessária naquele ano, sempre sobra conteúdo que 
não é estudado. (Q6-S11) 

9. Pouco tempo de aula. (Q6-S15) 
10. Menos tempo e os professores têm que resumir um 

livro, porque antes tinha 12 meses hoje tem 6 meses. 
(Q6-S17) 

11. Aulas cansativas e chatas, porque há muitas aulas 
repetidas. (Q6-S20) 

12. As aulas ficam mais cansativas, porque há muito mais 
tarefas. (Q6-S8) 

13. Muito puxado. (Q6-S18) 
14. Enjoo das matérias, o lanche. (Q6-S21) 
15. Muitas aulas repetidas em um só dia. (Q6-S26) 
16. Aprender muito em pouco tempo. (Q6-S29) 
17. É mais cansativo. (Q6-S36) 
18. Matérias muitos repetidas e entediantes. (Q6-S44) 
19. Muitas matérias repetidas durante a semana. (Q6-S45) 
20. Muitas aulas repetidas. (Q6-S46) 
21. A sequência de aulas seguidas. (Q6-S52) 
22. Aulas repetitivas. (Q6-S55) 
23. Aulas repetitivas. (Q6-S56) 
24. Aulas juntas são cansativas e, às vezes, não 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. 
(Q6-S63) 

25. De organização, distribuição de aulas, livros de 
chamada, etc. (Q6-S64) 

26. Não ter aulas geminadas. (Q7-S7) 
27. Sim, mais ficou muito corrido, pois só vê menos a 

matéria. (Q4-S56) 
13 - Aulas 
concentradas - 
Positivo 

1. Sim, pois deu mais tempo para aprendermos e nos 
estabilizarmos melhor na escola. (Q4-S1) 

2. Sim, porque estudamos mais cada matéria num menor 
intervalo. (Q4-S3) 

3. Sim, com mais tempo, a gente pode aprender. (Q4-
S16) 

4. Sim. Tendo mais aulas, aprende mais. (Q4-S17) 
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5. Sim, pois a matéria fica fresca na cabeça. (Q4-S20) 
6. Eu acho que sim, pois com isso eles provavelmente 

possam aprender mais rápido. (Q4-S33) 
7. Sim, porque temos mais aulas durante a semana. (Q4-

S40) 
8. Sim, pois assim temos mais chances de relembrar o 

conteúdo sem ter que perdê-lo. (Q4-S42) 
9. O tempo foi o principal fator de mudança neste novo 

formato do Ensino Médio. O aluno, durante a semana, 
tem mais contato com o professor e, 
consequentemente, com o conteúdo. As dúvidas são 
rapidamente analisadas, e são realizadas atividades 
com menor espaçamento de tempo, que contribuem 
para a aprendizagem. (Q4-S61) 

10. Sim, pois podem se dedicar mais. (Q4-S66) 
11. Sim, favoreceu o aprendizado por haver maior número 

de aulas, e podemos acompanhar a deficiência do 
aluno. (17) (Q4-S71) 

12. Tem mais aulas e dá para entender melhor. Não fica 
muito amontoado. Fica mais fácil. (Q5-S23) 

13. Nós temos mais tempo para aprender as matérias. 
(Q5-S25) 

14. Mais tempo e tempo com pouca distância de aulas. 
Favorece na hora de memorizar. (Q5-S28) 

15. Que, com aulas mais concentradas, 
consequentemente a gente acaba aprendendo mais, 
sem ter que se preocupar com outras 11 matérias, 
mas, sim, 5. (Q5-S30) 

16. Eu acho que, de certo modo, tudo; pois, mesmo o 
ensino sendo blocado, dá para se aproveitar muito 
sobre as aulas que são dadas. (Q5-S33) 

17. Mais tempo, pois há mais aulas. (Q5-S42) 
18. Há mais aulas e fica mais fácil aprender. (Q5-S50) 
19. Maior quantidade de aulas por semana, maior contato 

com os alunos, exigência de as aulas serem mais bem 
preparadas (17;20) (Q5-S66) 

20. O número maior de aulas por semana / menos 
disciplinas para estudarem. (5) (Q5-S68) 

21. Mais ou menos, às vezes é muita coisa na cabeça, 
mas favorece, sim. (Q5-S5) 

14- Mudar a 
organização das 
disciplinas nos 
blocos 

1. Não, pois o bloco 2 tem 3 matérias, e exatas 
deveria ter repartido pelo menos mais uma. (Q2-S52) 
2. Não, tem que mesclar exatas com humanas, 
senão fica muito cansativo. (Q2-S56) 
3. Com certeza uma reorganização das disciplinas 
é necessária. (Q2-S63) 
4. Matemática no 2º bloco, eu acho que deveria 
ser no 1º. (Q6-S40) 
5. Acho que as matérias de matemática, química e 
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física deveriam ser separadas. (Q6-S50) 
6. O bloco que existe é muito cansativo; tinham 
que fazer de novo. (Q6-S50) 
7. Não há dificuldades, porém poderiam mesclar 

as disciplinas humanas com as exatas. (Q6-
S71) 

8. Poderia dividir pelo menos duas matérias de 
exatas no bloco 1 

9. Penso que deveria ser repensada a distribuição 
das disciplinas nos dois blocos. (Q7-. (Q7-S43) 

10. As matérias de exatas foram mal distribuídas. (Q7-
S55)S65) 

15- Diminuição 
nos índices de 
evasão  

1. Analisando os índices de evasão e reprovação dos 
últimos três anos, percebemos uma diminuição nestes 
índices, principalmente no período diurno. (Q2-S60) 

2. No período da manhã, diminuiu a repetência, não teve 
problemas com a organização das disciplinas. No 
período noturno, a desistência é devida ao cansaço do 
trabalho e não referente à organização das disciplinas. 
(15) (Q2-S70) 

16- Continua 
evasão no 
Noturno 

1. No período matutino, acredito que sim, já no período 
noturno a evasão é muito elevada. (14) (Q2-S57) 

2. Sabendo que a proposta de ensino médio organizado 
por blocos foi planejada para o noturno, a desistência 
ainda é grande; nos demais períodos a evasão é 
menor. (Q2-S69) 

17- Sequencia, 
aprofundamento 
dos conteúdos e 
acompanhamento 
ao aluno 

1. Sim, porque, tendo a aula todo dia, você não 
esquece a matéria. (Q4-S9) 
2. Sim, pois o professor e o aluno têm mais tempo 
para retomada e tirar dúvidas. (Q4-S59) 
3. Sim, é possível aprofundar os conteúdos. (Q4-
S68) 
4. Acredito que sim, pois o trabalho tem uma 
sequência melhor. (Q4-S69) 
5. Sim, podemos dar sequência ao conteúdo. (Q4-
S70) 
6. A sequência das aulas. (Q5-S27) 
7. O aluno tem um maior contato com o Professor 
e o conteúdo a ser trabalhado com menor espaço de 
tempo entre uma aula e outra (mais aulas por semana). 
Consequentemente, o Professor tem mais contato com a 
turma, e pode trabalhar de forma mais condensada o 
conteúdo. O aluno tem menos disciplinas para estar 
estudando, mais tempo para ler e pesquisar e analisar os 
conteúdos trabalhados. O P tem menos turmas e mais 
tempo para pesquisa e preparação de aulas. A 
possibilidade de o aluno fazer apenas um semestre no 
ano quando há problemas de trabalho, saúde ou 
reprovação. A organização das disciplinas de forma 
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geminada favorece a execução de atividades que tomam 
mais tempo dos Professores. (13; 18; 20) (Q5-S61) 
8. Maior tempo para tirar dúvidas. (Q5-S64) 
9. No ensino médio blocado, há uma interatividade 
maior com os alunos; é possível dar sequência ao 
conteúdo. (Q5-S70) 

10. Sim. A concentração de aulas/turmas em menos 
quantidade favorece o relacionamento professor/aluno, 
propiciando um melhor acompanhamento do aprendizado. 
(Q7-S66) 

18- Aulas com 
técnicas 
diferentes 

1. Sim, dá tempo de ver mais coisas, aumenta seminário. 
(Q4-S10) 

2. Sim, pois o professor  pode dar continuidade ao 
conteúdo ou promover atividades como seminários, 
etc., sem haver problemas em virtude de as aulas 
serem geminadas. (Q4-S60) 

3. Eles poderiam acrescentar algumas aulas praticas lá 
fora. (Q7-S17) 

19- Vestibular 
desvantagem 

1. Ao meu ponto de vista, sim; mas, para quem pretende 
fazer vestibular, entra em desvantagem. (Q4-S30) 

2. O ensino é mais rápido e quando há vestibular, não dá 
para tirar dúvidas com o Professor, porque ele está em 
outro bloco. (Q5-S36) 

3. Por exemplo, se um aluno for prestar vestibular no 
final do ano e ainda não tiver o bloco 2, ele pode ir 
mal, porque não viu as matérias exatas. (Q6-S2) 

4. Pouco tempo de aula, e, às vezes, prejudica as 
pessoas no vestibular. (Q6-S16) 

5. Principalmente o cansaço do aluno que aumenta, 
porque, por exemplo, matemática e português são 
aulas "insuportáveis" na opinião de alguns e quase 
dobra a quantidade de aulas e também os alunos do 
3º ano também têm um grande problema com isso, 
pois, normalmente, os vestibulares ou ENEM acabam 
sendo no mês de outubro, e as matérias de julho em 
diante os alunos acabam revisando menos. (Q6-S30) 

6. O ensino é mais rápido e, quando há vestibular, não 
dá para tirar dúvidas com o professor, porque ele está 
em outro bloco. (Q6-S37) 

7. É bom blocado, mas há questões que caem no 
vestibular que nós não temos estudado ainda. (Q6-
S38) 

8. Vestibular, se a gente reprova, perde em conteúdo e 
fica sem vê-lo por 1 ano, (Q6-S42) 

9. Sim, justamente de ensino blocado no 3º ano, que 
atrapalha muito. (Q7-S30) 

20- Competência 
Docente 

1. Sim, mais depende da forma de ensino do professor. 
(Q4-S35) 

2. Dependendo do professor que estiver aplicando a 
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matéria, sim. (Q4-S38) 
3. [...]A falta de preparação do Professor, pois o ensino 

semestral é rápido e exige maior dedicação deste. (Q6-
S61) 

4. Ensino. (Q5-S18) 
 

21- Faltas  1. As faltas, porque, se você perde 1 semana, já é 
bastante matéria perdida. (Q6-S27) 

2. [...]Alunos do noturno que trabalham e têm 
semanas de hora extra, levam muitas faltas e 
acabam reprovando por faltas[...]. (Q6-S61) 

3. A falta de percepção dos Alunos quanto às faltas. 
(Q6-S65) 

22- Provas 1. É mais difícil pelo fato de ter provas nos mesmos dias 
e em curto tempo. (Q6-S28) 

2. Há muito pouco tempo, muitos trabalhos e muitas 
provas. (Q6-S32) 

23- Redução na 
carga horária de 
duas disciplinas 

1. A redução no número de aulas em algumas disciplinas. 
(Q6-S70) 

24- Preferencial 
sistema anual 

1. Prefiro o outro método de ensino. (Q7-S19) 
2. Se você acha melhor, o ensino voltar a ser como era 

antes e acabar com o ensino blocado. (Q7-S37) 
25- Poucas 
desistências  

1. Sim, foram poucos, uns 2 A. (Q3-S27) 
2. Na minha opinião, não, pois, desde o momento que eu 

estou no ensino blocado, eu vi muita pouca 
desistência. (Q3-S34) 

3. Não muitas. (Q3-S37) 
4. Mais ou menos, só alguns desistem. (Q3-S38) 
5. Poucos, de 3 a 4 alunos. (Q3-S63) 
6. Poucos, em torno de 5 em todas as 4 turmas. (Q3-S68) 
7. Não muito, uns 5%.(Q3-S70) 

26- Perder meio 
ano apenas, 
favorece a 
desistência  

1. Sim, porque agora as pessoas pensam que perdem 
apenas meio ano, não o ano todo. (Q3-S35) 

2. Sim, o intuito de perder só seis meses favorece a 
desistência. (Q3-S39) 

26- Seis 
disciplinas 
influencia na 
desistência 

1. Sim, pelo fato de ser só seis matérias. (Q3-S36) 

27- Muitas 
desistência  

1.   Sim, bastantes. (Q3-S50) 
2. Sim, muitos. (Q3-S54) 
3. Vários. (Q3-S56) 
4. Vários, perdi a conta. (Q3-S57)  
5. Há uma grande desistência ainda de aluno do curso 

noturno, devido ao trabalho ou desestruturação 
familiar. (Q3-S62) 
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ANEXO A – INSTRUÇÃO N° 004/2009 -SUED/SEED 

Assunto: Matéria que regimenta o 
Ensino Médio Organizado por Blocos 
de Disciplinas Semestrais. 

 
 

 A Superintendência da Educação, no uso de suas atribuições e 
considerando: 

3. a LDBEN N° 9394/96 em especial seus artigos 23, 24 e 26; 
4. Resolução n.º 5590/08 SEED, que tratam da oferta do Ensino Médio 

Organizado por Blocos de Disciplinas Semestrais; 
5. Instrução n.º 21/08 SUED/SEED, que ; e 
6. a necessidade da elaboração do Adendo Regimental, emite a presente 

 
 

INSTRUÇÃO 
 

 
1. O estabelecimento de ensino que optou pela oferta do Ensino Médio 

Organizado por Blocos de Disciplinas Semestrais, com Matriz Curricular 
única, deve prever a referida oferta no seu Projeto Político-Pedagógico e 
no Regimento Escolar ou em Adendo Regimental de Alteração e/ou de 
Acréscimo. 
 

2. O estabelecimento de ensino que oferta as duas formas de organização do 
Ensino Médio, acrescentará matéria  referente à organização do Ensino 
Médio seriado por  Blocos de Disciplinas Semestrais  através de Adendo 
Regimental.  
 

3. Os artigos  do Regimento Escolar que evidenciam a organização 
pedagógica seriada anual, dispostos no componente regimental do 
Capítulo da “Organização Didático-Pedagógica”, devem receber no Adendo 
Regimental alterações e/ou acréscimos.  
 

4. Abaixo seguem textos referenciais de artigos contidos no “Caderno de 
Apoio para Elaboração do Regimento Escolar” que exemplificam as 
alterações citadas nos itens anteriores:  

 
 

5.1. Como está o artigo no Caderno de Apoio para El aboração do 
Regimento Escolar: 

 
 Art. ... O regime da oferta da Educação Básica é de forma presencial, com a 
seguinte organização: 
 I. por ciclos, nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 
 II. por séries ou ciclos, nos anos finais do Ensino Fundamental; 
 III. por série, no Ensino Médio, para os cursos técnicos de nível médio-integrado 
da Educação Profissional e para o Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil 
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e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal; 
 IV. por semestre, para os cursos técnicos de nível médio-subseqüente da 
Educação Profissional; 
 V. por disciplina, no Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio, na modalidade 
Educação de Jovens e Adultos; 
 VI. por serviços e apoios especializados, conforme especificidade de cada área, 
na modalidade da Educação Especial; 
 VII. a distância, na forma modular, para o Programa Nacional de Valorização dos 
Trabalhadores em Educação – Profuncionário. 
 
 
 5.1.1. Como fica o artigo no Adendo Regimental de Alteração e 
Acréscimo: 
 
 No Adendo Regimental de Alteração e Acréscimo o artigo supracitado receberá, 
como acréscimo, o inciso VIII, que passa a vigorar  com a seguinte redação: 
 
 Art. ...mantido 
 I a VII. mantidos 
 VIII. por série, no Ensino Médio, Organizado em dois Blocos de Disciplinas 
Semestrais. 
 
 
 5.2 Como está o artigo no Caderno de Apoio para El aboração do 
Regimento Escolar: 
 
 Art. ... A matrícula deve ser requerida pelo interessado ou seu responsável, 
quando menor de 18 (dezoito anos), sendo necessária a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 I. Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade – RG, para alunos maiores 
de 16 (dezesseis) anos, cópia e original; 
 II. Comprovante de residência, prioritariamente a fatura de energia elétrica, cópia 
e original; 
 III. Carteira de Vacinação; 
 IV. Histórico Escolar ou Declaração de escolaridade da escola de origem, esta 
com o Código Geral de Matrícula – CGM, quando aluno oriundo da rede estadual; 
 V. Matriz Curricular, quando a transferência for para o 2º ou 3º ano do Ensino 
Médio. 
 § 1º – O aluno oriundo da rede estadual de ensino deve apresentar também a 
documentação específica, disposta nas Instruções Normativas de matrícula emanadas 
anualmente da Secretaria de Estado da Educação. 
 § 2º – Na impossibilidade de apresentação de quaisquer documentos citados 
neste artigo, o aluno ou seu responsável será orientado e encaminhado aos órgãos 
competentes para as devidas providências. 
 
 
 5.2.1. No Adendo Regimental: 
 
 Art. ...mantido 
 I. a IV. Mantidos 
 V. Matriz Curricular, quando a transferência for no Ensino Médio independente de 
sua organização. 
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 5.3. O artigo do Caderno de Apoio para Elaboração do Regimento 
Escolar abaixo indicado, está servindo apenas para identificar onde será 
acrescido novo artigo por tratar-se de matéria afim . Este novo artigo 
receberá a mesma numeração acrescido de letra.  
 
 Art. ... Na organização curricular do ensino médio  consta: 
 I. de uma Base Nacional Comum constituída pelas disciplinas de Arte, Biologia, 
Química, Física, História, Geografia, Educação Física, Filosofia, Sociologia, Língua 
Portuguesa e Matemática  e de uma Parte Diversificada  constituída  por uma Língua 
Estrangeira Moderna _________ (a ser definida pela comunidade escolar); 
 II. da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, ao longo do ano 
letivo, em todas as disciplinas na forma da Lei.  
 III. de conteúdos de História do Paraná na disciplina de História, na forma da Lei. 
 
 

 5.3.1. Como fica o novo artigo no Adendo Regimenta l: 
 
 Art ...- A – No Ensino Médio Organizado por Blocos de Disciplinas Semestrais as 
disciplinas da Matriz Curricular estarão organizadas anualmente em dois Blocos 
ofertados concomitantemente. 
 § 1º. A carga horária anual da disciplina ficará concentrada em um semestre, 
garantindo o número de aulas da Matriz Curricular. 
 § 2º. Cada Bloco de Disciplinas Semestrais deverá ser cumprido em, no mínimo, 
100 dias letivos, previstos no Calendário Escolar. 
 § 3º. O aluno terá a garantia de continuidade de seus estudos quando concluir 
cada um dos Blocos de Disciplinas Semestrais. 
 § 4º. A conclusão da série ocorrerá quando o aluno cumprir os dois Blocos de 
Disciplinas Semestrais ofertados em cada série. 
 § 5º. 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. 
 
 
 5.4. Como está o artigo no Caderno de Apoio para E laboração do 
Regimento Escolar:  
 
 Art. ... A classificação no Ensino Fundamental e Médio é o procedimento que o 
estabelecimento de ensino adota para posicionar o aluno na etapa de estudos compatível 
com a idade, experiência e desenvolvimento adquiridos por meios formais ou informais, 
podendo ser realizada: 
 I. por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase 
anterior, na própria escola; 
 II. por transferência, para os alunos procedentes de outras escolas, do país ou do 
exterior, considerando a classificação da escola de origem; 
 III. independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação para 
posicionar o aluno na série, ciclo, disciplina ou etapa compatível ao seu grau de 
desenvolvimento e experiência, adquiridos por meios formais ou informais. 
 
 
 5.4.1. Como fica o artigo e seus incisos no Adendo  Regimental: 
 
 Art. ... (mantido) 
 I. por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série anual ou 
os Blocos de Disciplinas Semestrais da respectiva série ou fase anterior, na mesma 
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escola; 
 II. (mantido) 
 III. independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação para 
posicionar o aluno na série anual, no Bloco de Disciplinas Semestral da respectiva série, 
no ciclo, na disciplina ou na etapa compatível ao seu grau de desenvolvimento e 
experiência, adquiridos por meios formais ou informais. 
 
 

 5.5. Como está o artigo no Caderno de Apoio para E laboração do 
Regimento Escolar:  
 
 Art. ... O estabelecimento de ensino, quando constatar possibilidade de avanço de 
aprendizagem, apresentado por aluno devidamente matriculado e com frequência na 
série/ano/disciplina(s), deverá notificar o NRE para que este proceda orientação e 
acompanhamento quanto aos preceitos legais, éticos e das normas que o fundamentam. 
Parágrafo Único – Os alunos, quando maior, ou seus responsáveis, poderão solicitar 
reclassificação, facultando à escola aprová-lo. 
 
 
 5.5.1. Como fica o artigo no Adendo Regimental: 
 
 Art. ... O estabelecimento de ensino, quando constatar possibilidade de avanço de 
aprendizagem, apresentado por aluno devidamente matriculado e com frequência na 
série/ano/blocos de disciplinas semestrais /disciplina(s), deverá notificar o NRE para 
que este proceda orientação e acompanhamento quanto aos preceitos legais, éticos e 
das normas que fundamentam o processo de Reclassificação. 
 Parágrafo Único – (mantido) 
 
 
 5.6. O artigo do Caderno de Apoio para Elaboração do Regimento 
Escolar abaixo indicado, está servindo apenas para identificar onde será 
acrescido novo artigo por tratar-se de matéria afim . Este novo artigo 
receberá a mesma numeração acrescido de letra.  
 
 Art. ... A  matrícula por transferência no Ensino Fundamental  do regime de 
9 (nove) ano para o de 8 (oito) anos de duração e vice-versa, será efetivada com 
observância à legislação em vigor.  
 
 
 5.6.1. Como fica o artigo no Adendo Regimental: 
 
 Art. ...- A . As transferências de alunos entre a Organização Anual e a Organização 
por Blocos de Disciplinas Semestrais e entre a mesma Organização de Blocos de 
Disciplinas Semestrais, seguirão as normas previstas na legislação, e serão analisadas 
pela equipe pedagógica do estabelecimento de ensino. 
 
 § 1º - As transferências de alunos oriundos de estabelecimentos de ensino com a 
Organização Anual para a Organização por Blocos de Disciplinas Semestrais, durante o 
1º semestre do ano letivo, serão analisadas pela equipe pedagógica do estabelecimento 
de ensino a fim de definir qual o Bloco em que o aluno será matriculado,considerando as 
necessidades de aprendizagem apresentadas pelo aluno. 
 
 § 2º - As transferências de alunos oriundos de estabelecimentos de ensino com a 
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Organização Anual para a Organização por Blocos de Disciplinas Semestrais no 2º 
semestre letivo, serão efetivadas no Bloco 1 ou  Bloco 2, a partir da análise pedagógica 
de seu desenvolvimento escolar sendo considerada sua frequência, independentemente 
dos resultados apresentados pelo aluno no 1º semestre letivo no estabelecimento de 
ensino origem. 
 
 § 3º - Nas transferências de alunos oriundos de estabelecimentos de ensino que 
ofertam a Organização por Blocos de Disciplinas Semestrais, o aluno cumprirá o Bloco de 
Disciplinas Semestrais faltante da série. 
  
 § 4º - Nas transferências de alunos oriundos de estabelecimentos de ensino com 
Organização por Blocos de Disciplinas Semestrais para a Organização Anual, o aluno 
aproveitará a carga horária e avaliações (notas, conceitos, pareceres, etc.), cumprindo 
normalmente todas as disciplinas da Matriz Curricular anual, seguindo a legislação 
vigente.  
  
  § 5º - O aluno, ao se transferir, deverá receber, do estabelecimento de origem, 
documento oficial onde constem as disciplinas, avaliação (notas, conceitos, pareceres, 
etc.), resultado e a freqüência do Bloco de Disciplinas Semestral. 
 
 
 5.7.  Como está o artigo no Caderno de Apoio para Elaboração do 
Regimento Escolar:  
 

 
 Art. ... As disciplinas em dependência serão cursadas, pelo aluno, em turno 
contrário ao da série em que foi matriculado. 
 § 1º – O regime de Progressão Parcial exige, para aprovação na dependência, a 
freqüência determinada em lei e o aproveitamento escolar estabelecido no Regimento. 
 § 2º – Havendo incompatibilidade de horário, será estabelecido plano especial de 
estudos para a disciplina em dependência, registrando-se em relatório, o qual integrará a 
Pasta Individual do aluno. 
 
 Art. ... É vedada a matrícula inicial no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado à 
Educação Profissional ao aluno com dependência de disciplina no Ensino Fundamental. 
 
 
 
 5.7.1. Como fica o artigo no Adendo Regimental: 

 
 Art. ... As disciplinas em dependência serão cursadas, pelo aluno, em turno 
contrário ao da série anual, etapas, fases ou por Blocos de Disciplinas Semestrais  da 
respectiva série em que foi matriculado. 
 
 § 1º – (mantido) 
 § 2º – (mantido) 

Para estabelecimentos de ensino que optarem pela oferta do Regime de 

Progressão Parcial. 

Para estabelecimentos de ensino que optarem pela oferta do Regime de 

Progressão Parcial Presencial em turno contrário. 



123 

 

 1

Para estabelecimentos de ensino que optarem pela oferta do Regime de 

Progressão Parcial por meio de Plano Especial de Estudos. 

 

  
Art. ... As disciplinas em dependência serão cursadas, pelo aluno, por meio 

de Plano Especial de Estudos poderá ser desenvolvido com encontros 
presenciais pré-determinados pelo estabelecimento de ensino, da série anual, 
etapas, fases ou por Blocos de Disciplinas Semestrais  da respectiva série em 
que foi matriculado. 
 Parágrafo Único – Haverá no mínimo 4(quatro) horas-aula da forma 
presencial destinada ao desenvolvimento do Plano Especial de Estudos, 
distribuídas ao longo do período letivo do Bloco de Disciplina Semestral.  
  

 
5.8. Como está o artigo no Caderno de Apoio para El aboração do 

Regimento Escolar: 
 
 Art... É obrigatória, ao aluno, a frequência mínima de 75% do total da carga 
horária do período  letivo, para fins de promoção.  
  
 
 5.8.1. Como fica o artigo no Adendo Regimental: 
 Art. ... (mantido) 
 Parágrafo Único: Exigir-se-á o mínimo de 75% de frequência, dos 100 dias 
letivos previstos em cada Bloco de Disciplinas Semestral. 
 
 
 5.9. Como está o artigo no Caderno de Apoio para E laboração do 
Regimento Escolar:  
 Art. ... A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas terá os 
registros de notas expressos em uma escala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 
 § 1º - Nos anos iniciais do Ensino Fundamental não haverá menção de 
notas. 
 § 2º - Nos anos iniciais do Ensino Fundamental o registro dar-se-á por 
parecer descritivo, parcial e final, sobre o desenvolvimento do aluno, a ser emitido 
pelo próprio professor, considerando os aspectos qualitativos acumulados ao 
longo do processo de ensino e aprendizagem. 
 
 

5.9.1. Como fica o artigo no Adendo Regimental: 
 Art. ... (mantido) 
 § 1º - (mantido) 
 § 2º - (mantido) 
 § 3º - No Ensino Médio Organizado por Blocos de Disciplinas Semestrais 
respeitar-se-á as normas vigentes no Sistema Estadual de Ensino, no que diz respeito: 

1. aos resultados de Avaliação expressos ao final de cada Bloco de Disciplinas 
Semestral; 

2. à apuração de assiduidade; 
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3. aos estudos de recuperação; 
4. ao aproveitamento de estudos; 
5. à atuação do Conselho de Classe. 

 
6. Cada estabelecimento de ensino indicará, no Adendo Regimental de 

Alteração e Acréscimo, os artigos que evidenciam a oferta do Ensino Médio 
de organização anual para acrescentar a matéria referente à oferta do 
Ensino Médio Organizado por Blocos de Disciplinas Semestrais. 
 

7. Casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Educação Básica. 
 
 

Curitiba, 29 de maio de 2009. 
 
 
 

Alayde Maria Pinto Digiovanni 
Superintendente da Educação 
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ANEXO B – INSTRUÇÃO N° 004/2009 -SUED/SEED 

Estabelece procedimentos para a organização 
por Blocos de Disciplinas Semestrais no 
Ensino Médio. 
 
 

  A Superintendente da Educação, no uso das suas atribuições e 
considerando: 

- a Lei Federal n.º 9394/96, que institui as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; 

- o Parecer n.º 15/98 do CNE/CEB, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio; 

- a Deliberação n.º 07/99-CEE, que trata das Normas Gerais para Avaliação 
do Aproveitamento Escolar, Recuperação de Estudos e Promoção de 
Alunos, do Sistema Estadual de Ensino, em Nível do Ensino Fundamental e 
Médio; 

- a Deliberação n.º 09/01-CEE, que dispõe sobre matrícula de ingresso por 
transferência e em regime de progressão parcial; aproveitamento de estudos; 
a classificação e a reclassificação; as adaptações; a revalidação e 
equivalência de estudos feitos no exterior e regularização de vida escolar em 
estabelecimentos que ofertem Ensino Fundamental e Médio nas suas 
diferentes modalidades; 

- a Resolução n.º 5590/2008-SEED; 
- as Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Básica para a Rede 

Pública do Estado do Paraná; e 
- a necessidade de enfrentamento dos índices de evasão e reprovação do 

Ensino Médio Regular da Rede Pública do Estado do Paraná, expede a 
seguinte 

 
 

INSTRUÇÃO: 
 
 

1. Os estabelecimentos da Rede Pública Estadual de Ensino que ofertam Ensino 
Médio Regular e que possuam mais de uma turma de cada série poderão optar 
pela organização por Blocos de Disciplinas Semestrais, com implantação a partir do 
ano letivo de 2009. 

 
2. Da Matriz Curricular: 

 
2.1 Os estabelecimentos de ensino da Rede Pública do Estado do Paraná que optarem 

em ofertar o Ensino Médio regular na organização por Blocos de Disciplinas 
Semestrais, adotarão Matriz Curricular única,  de implantação simultânea para o 
ano de 2009, conforme ANEXO 1. 
 

2.2 As disciplinas da Matriz Curricular estarão organizadas anualmente em dois Blocos 
de Disciplinas Semestrais ofertados concomitantemente. 
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2.3 A carga horária anual da disciplina ficará concentrada em um semestre, garantindo 
o número de aulas da Matriz Curricular, pois os Blocos de Disciplinas Semestrais 
são ofertados de forma concomitante nos dois semestres. 
 

2.4 Cada Bloco de Disciplinas Semestrais deverá ser cumprido em, no mínimo, 100 
dias letivos, previstos no Calendário Escolar. 
 

2.5 A implantação da Matriz Curricular única será automática no Sistema de 
Administração Escolar - SAE. 

 
3. Da organização: 

 
3.1 Quanto à organização, deve-se considerar o número total de turmas do Ensino 

Médio. 
 

3.2 Se o total de turmas previstas para o Ensino Médio for ímpar, será necessário: 
(ANEXO 2) 
a) reorganizar a série que tiver o maior número de alunos matriculados de modo 

que o número de turmas daquela série seja par. 
b) distribuir os Blocos de Disciplinas Semestrais de forma alternada pelo Ensino 

Médio em todas as turmas de todas as séries. 
 

3.3 Turmas pares: se o número de total de turmas já for par, distribuir os Blocos de 
Disciplinas Semestrais de forma alternada pelo total de turmas de todas as séries 
(ANEXO 3). 

 
      4. Da Matrícula: 

 
4.1 A matrícula será semestral e obedecerá ao disposto na Deliberação n.º 09/01-CEE. 

 
4.2  O aluno terá a garantia de continuidade de seus estudos quando concluir cada um 

dos Blocos de Disciplinas Semestrais. 
 

4.3 A conclusão da série ocorrerá quando o aluno cumprir os dois Blocos de Disciplinas 
Semestrais ofertados em cada série. 
 

4.4 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. 

 
     5. Da Transferência: 
 

5.1 As transferências entre estabelecimentos de ensino, com a organização anual para a 
organização por Blocos de Disciplinas Semestrais, seguirão as normas previstas na 
Deliberação n.º 09/2001-CEE sendo analisadas pela equipe pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 
 

5.2 Nas transferências entre estabelecimentos de ensino com a mesma organização por 
Blocos de Disciplinas Semestrais, o aluno cumprirá o Bloco de Disciplinas 
Semestral faltante da série. 
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5.3 Nas transferências entre estabelecimentos de ensino com organização por Blocos de 
Disciplinas Semestrais para a organização anual, o aluno aproveitará a carga horária 
e avaliações (notas, conceito, pareceres, etc.), cumprindo normalmente todas as 
disciplinas da Matriz Curricular anual, seguindo a legislação vigente. 
 

5.4 O aluno, ao se transferir, deverá receber, do estabelecimento de origem, documento 
oficial onde constem as disciplinas, avaliação (notas, conceitos, pareceres, etc.), 
resultado e a freqüência do Bloco de Disciplinas Semestral. 

 
     6. Da Avaliação: 
 

6.1 O Sistema de Avaliação a ser adotado deverá respeitar as normas vigentes no 
Sistema Estadual de Ensino, no que diz respeito: 
a) aos resultados de Avaliação expressos ao final de cada Bloco de Disciplinas 

Semestral; 
b) à apuração de assiduidade; 
c) aos estudos de recuperação; 
d) ao aproveitamento de estudos; 
e) à atuação do Conselho de Classe. 

 
     7. Da Freqüência: 
 

7.1 Exigir-se-á o mínimo de 75% de freqüência, dos 100 dias letivos previstos no Bloco 
de Disciplinas Semestral. 
 

     8. Da Documentação: 
 

8.1 A Coordenação de Documentação Escolar – CDE/SEED, criará documentos 
próprios para a organização por Blocos de Disciplinas Semestrais, bem como 
orientará os respectivos registros. 

  
     9. A proposta de organização do Ensino Médio regular em Blocos de Disciplinas 

Semestrais deverá estar registrada no Regimento Escolar do estabelecimento de 
ensino. 

 
    10. Os casos omissos serão analisados pela Superintendência da Educação. 
 

Curitiba, 08 de dezembro de 2008. 
 
 

 
Alayde Maria Pinto Digiovanni 
Superintendente da Educação 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ CURRICULAR ÚNICA 
 

  Será adotada Matriz Curricular única para a implantação simultânea, onde o 
aluno iniciará a série no Bloco 1 ou no Bloco 2. 
 
 

 
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 
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 
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ANEXO 2 
 

Exemplos com número total de turmas ímpares: 
Se o número total de turmas previstas for ímpar, recompor as turmas da série que 

tiver o maior número de alunos matriculados. Desta forma, o número total de turmas 
passará a ser par. 
 
Exemplo 1: Escola com 3 turmas de 1ª série, 2 turmas de 2ª série e 2 turmas de 3ª série. 
 
1-TURMAS PREVISTAS 

1ª A  1ª B  1ª C  2ª A  2ª B  3ª  A  3ª B  
 

2-COMO FICA?  
RECOMPOR A 1ª SÉRIE (porque é a série com maior número de alunos matriculados): 
 
        1º Semestre 

1ª A  1ª B  1ª C  1ª D 2ª A  2ª B  3ª  A  3ª B  
Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 

        
2º Semestre 

1ª A 1ª B 1ª C 1ª D 2ª A 2ª B 3ª A 3ª B 
Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 

 

 
Exemplo 2: Escola com 5 turmas de 1ª série, 7 turmas de 2ª série e 3 turmas de 3ª série, 
totalizando 15 turmas. 
 
3-TURMAS PREVISTAS 
 
RECOMPOR A 2ª SÉRIE (a que tem o maior número de turmas/alunos matriculados): 
 

1ª A 1ª B 1ªC 1ªD 1ªE 2ª A 2ª B 2ªC  2ªD 2ªE 2ªF 2ªG  3ªA 3ªB 3ªC 
 

 
 
4-COMO FICA?  
 
       1º Semestre 

1ª A 1ª B 1ªC 1ªD 1ªE 2ª A 2ª B 2ªC  2ªD 2ªE 2ªF 2ªG  2ªH 3ªA 3ªB 3ªA 
Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

 

 
2º Semestre 

1ª A 1ª B 1ªC 1ªD 1ªE 2ª A 2ª B 2ªC  2ªD 2ªE 2ªF 2ªG  2ªH 3ªA 3ªB 3ªA 
Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

 

 
ANEXO 3 
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Exemplos com número total de turmas pares: 
 
Exemplo 1: Escola com 4 turmas de 1ª série, 3 turmas de 2ª série, 3 turmas de 3ª série, 
totalizando 10 turmas. 
 
1º Semestre 

1ª A 1ª B 1ª C 1ª D 2ª A 2ª B 2ª C 3ª  A 3ª B 3ª C 
Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 

 

2º semestre, inverte 
1ª A 1ª B 1ª C 1ª D 2ª A 2ª B 2ª C 3ª  A 3ª B 3ª C 
Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 

 

 
 
Exemplo 2: Escola com 8 turmas de 1ª série, 5 turmas de 2ª série, 3 turmas de 3ª série, 
totalizando 16 turmas. 
 
1º Semestre 

1ªA 1ªB 1ªC 1ªD 1ªE 1ªF 1ªG 1ªH 2ªA 2ªB 2ªC 2ªD 2ªE 3ªA 3ªB 3ªC 
Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

 

2º semestre, inverte 
1ªA 1ªB 1ªC 1ªD 1ªE 1ªF 1ªG 1ªH 2ªA 2ªB 2ªC 2ªD 2ªE 3ªA 3ªB 3ªC 
Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2  

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2  

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
1 

 

 
 
Exemplo 3: Escola com 2 turmas de 1ª série, 2 turmas  de 2ª série, 2 turmas de 3ª série, 
totalizando 6 turmas. 
 
1º Semestre 

1ªA 1ªB 2ª 2ª 3ª 3ª 
Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 

 

2º semestre, inverte 
1ªA 1ªB 2ª 2ª 3ª 3ª 
Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 1 
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ANEXO C – RESOLUÇÃO N.º 5590/2008 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

legais, considerando: 

• a Lei Federal n.º 9394/96 que institui as Diretrize s e Bases da 

Educação Nacional e demais legislações vigentes; 

• os índices de evasão e reprovação no Ensino Médio R egular 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. 

 

RESOLVE: 

1. O Ensino Médio Regular, nos estabelecimentos de ensino da rede pública do 

Estado do Paraná poderá ser organizado em Blocos de Disciplinas 

Semestrais.  

2. Tornar optativa a organização em Blocos de Disciplinas Semestrais, com 

implantação simultânea a partir do ano letivo de 2009 em todos os turnos dos 

estabelecimentos que ofertam ensino médio.  

3. Implantar matriz curricular única para os estabelecimentos de ensino que 

optarem pela oferta do Ensino Médio Regular organizado em Blocos de 

Disciplinas Semestrais. 

4. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Curitiba, 02 de dezembro de 2008. 

 

 

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde 

Secretária de Estado da Educação  


