
ma escola particular da 
zona oeste de São Paulo 
vem colocando o currícu
lo de suas turmas do Ensi
no Médio de cabeça para 
baixo. Desde o começo de 
2011, os alunos do Colégio 

Bialik não utilizam mais livros didáticos ou 
estudam Física em apenas uma disciplina. 
De seus 26 professores, um está terminan
do o mestrado, 16 são mestres, 6 são douto
res e 3, pós-doutores. A iniciação científica 
- praticamente inexistente na maioria das 
escolas dessa etapa de ensino - é obrigató
ria a partir do segundo ano do Ensino Mé
dio e, já no f im do primeiro ano, é esperado 
que o aluno tenha lido e fichado livros que 
não constam nas listas de vestibulares co
mo Raízes do Brasil, de Antonio Candido. 

A ideia de mudar radicalmente a es
trutura do currículo nasceu com o Proje
to Monográfico, implantado em 1997 no 
colégio de tradição judaica. O Monográ
fico era uma espécie de iniciação cientí
fica júnior, na qual os alunos dos segun
dos e terceiros anos recebiam orientação 
para cr iar e desenvolver pesquisas em 
diferentes áreas. Como resultado, o colé
gio começou a receber prêmios em feiras 
de ciências nacionais e internacionais. 

JOVENS PESQUISADORES 
C o m a nova reestruturação, feita após 
o f im da fusão com o Renascença, a feira 
de ciências tornou-se, mais do que nunca, 
uma prioridade na escola. "Queremos es
tabelecer uma estrutura em que a gente te
nha pelo menos 80% dos nossos alunos via
jando nacional e internacionalmente, par
ticipando de feiras de ciências", explica o 
coordenador pedagógico do Ensino Médio 
e um dos responsáveis pela implantação do 



projeto, João C. Guedes da Fonseca. U m a 
vez por semana, os alunos do segundo e 
do terceiro ano reúnem-se na parte da tar
de com seus respectivos orientadores para 
dar continuidade aos projetos de pesquisa. 

Em 2007, a escola teve dez alunos fina
listas e sete premiados na Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia, a Febrace. Além 
disso, o aluno Felipe Ardit t i ganhou o Prê
mio Jovem Cientista. Em 2010, a aluna Ta
mara Gedankien conquistou o primeiro 
lugar na Intel/Isef (International Science 
and Engineering Fair), a maior feira de ci
ência e tecnologia do mundo. Seu projeto 
"Gemara e Gematria: Um Estudo de Caso 
sobre os Efeitos do Uso do Contexto Socio-
cultural na Aprendizagem Matemática" 
foi desenvolvido durante o Monográfico. 

Assim, a investigação científica foi es
colhida como principal eixo da ação peda
gógica da escola. Por conta disso, tudo mu
dou. A primeira grande revolução foi a mu
dança no nome das aulas. Dentro dos três 
eixos curriculares principais - H u m a n i 

dades, Básico e Ciências Naturais -, os 
alunos já não estudam as disciplinas tradi
cionais como Geografia, Matemática, Fí
sica ou Língua Portuguesa. No lugar, exis
tem matérias como "Natureza do Espa
ço", "Geometria Euclidiana", "Das Estre
las ao Átomo" e "Lógica e Leitura de Tex
tos", todas ministradas por professores es
pecialistas na área. De acordo com Rogé
rio Giorgion, professor da área da Mate
mática e um dos coordenadores do proje
to, a mudança não é apenas de ordem se
mântica. "É um conceito que vem do mun
do universitário de apresentar para o alu
no o que ele vai aprender, o que vai aconte
cer aula a aula. Assim, o aluno sabe, essen
cialmente, qual caminho ele vai seguir." 

LEITURA E AVALIAÇÃO 
Outra herança do Projeto Monográfico 
foi o uso de obras originais como refe
rências teóricas. Ass im, o l ivro didático 
acabou abolido do Bialik no Ensino Mé
dio. "Todos os nossos livros são da tra

dição acadêmica ou de comentadores", 
explica Giorgion. O objetivo é tentar d i 
minui r a visão fragmentada do conhe
cimento e fazer o aluno compreender 
que um conhecimento, como o logarit
mo matemático, por exemplo, não sur
giu por acaso ou de forma isolada. 

O educador defende que o l ivro didá
tico, desenvolvido a part ir das décadas 
de 60 e 70, funciona dentro de u m a es
cola orientada basicamente para o alu
no ter um bom desempenho no vest i 
bular. "Isso gerou uma situação absur
da porque, se você pergunta para um 
aluno para que serve essa matéria, ele 
não vai saber responder e, muitas vezes, 
vai responder que não serve para nada", 
conta o professor Rogério Giorgion. 

Segundo os coordenadores, essa ca 
racterística também retoma u m a tradi
ção judaica , que a t r ibui um valor sa
grado para o l ivro . Em u m a rot ina p u 
xada, os alunos precisam ler, resumir e 
fazer um comentário crít ico de cada 



um dos l ivros pedidos pelos professo
res. Nessa b i b l i o t e c a básica e n t r a m 
obras originais de autores de peso, co
mo K a r l M a r x , Euclides e Platão. A i n 
t e r d i s c i p l i n a r i d a d e também é outra 
aposta do projeto pedagógico do colé
gio. U m a das disc ipl inas , bat izada de 
Das Estrelas ao Atomo, por exemplo, é 
minis trada por um professor formado 
em Geologia e transita entre as áreas 
da química e da geografia física. 

A forma de avaliar os alunos também 
passou por modificações. A prova tra
dic ional corresponde a apenas 25% da 
nota f i n a l , também composta pela no
ta de um seminário e do ensaio inter
disc ipl inar , corr ig ido por vários pro
fessores. Anotações de aula, f ichamen-
tos e comentários críticos sobre os tex
tos lidos são escritos obrigatoriamente 
no caderno, recolhido mensalmente e 
avaliado pelos professores. 

0 GARGALO DO ENSINO MÉDIO 
Aexperiência do Bia l ik acontece, lógico, 
em um ambiente específico com alunos 
de classe média alta e professores bem 
remunerados. M a s os coordenadores 
do projeto acreditam que ela possa ser 
transformada em paradigma para u m a 
implantação em larga escala. "A ideia é 
que, no futuro, a gente possa contribuir 
no sentido de ser um exemplo. M a s , pa

ra isso, é preciso sol idif icar o projeto." 
Embora a educação brasileira tenha 

dado um salto signif icativo na última 
década, o Ensino Médio vive u m a c r i 
se de identidade que passa por sua or
ganização curricular. Há um excesso de 
disciplinas e pouca clareza sobre o que 
se espera dos alunos nesse nível. A fal 
ta de atratividade acaba afastando os jo
vens das salas de aula: metade dos jovens 

de 15 a 17 anos está fora da escola. Parte 
desse contingente estuda, com atraso, no 
Ensino Fundamental. M a s outra parte, a 
face mais preocupante dessa estatística, 
deixou os bancos escolares para trás. 

Em busca de opções, desde agosto 
do ano passado o Conselho Nacional de 
Educação discute a formulação de no
vas diretr izes para renovar essa etapa 
do ensino, que, em 2010, abrigava cer
ca de 8,5 milhões de estudantes. U m a 
das ideias da proposta, o Ensino Médio 
Inovador, pretende proporcionar ao es
tudante u m a melhor articulação entre 
os diferentes saberes. O programa ba
seia-se em quatro eixos: t rabalho, c i 
ência, tecnologia e cul tura . Cada esco
la c r ia seu plano de ação pedagógica, 
que pode eleger um desses eixos como 
principal ou misturá-los em atividades 
complementares que podem acontecer 
até fora da sala de aula. 

Mudanças tão radicais , entretanto, 
exigem muita discussão e não são implan
tadas de u m a hora para outra. A ousada 
proposta do Bial ik, por exemplo, conti
nua sendo tema das reuniões pedagógi
cas semanais realizadas entre os profes
sores e a coordenação, que discutem as 
dificuldades dos alunos em acompanhar 
essa nova forma de apresentar o conteú
do. São também feitas de passos curtos 
as grandes empreitadas. • 

Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 56, p. 58-60, maio 2011.




