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Diante da implantação de novas arquiteturas curriculares para o ensino médio, garantido pela
autonomia nos dada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e a Lei 13.415/17 o escopo deste trabalho
vem acontecer a partir de uma avaliação dos dados quantitativos obtidos no primeiro ano de
implantação desta proposta, bem como com a entrevista semiestruturada realizada com os estudantes
que compunham as turmas da 1ª série do ensino médio do Colégio da Polícia Militar – Unidade
Dendezeiros. Para esta pesquisa, resolvemos utilizar a pesquisa participante como metodologia mais
indicada, pois na realização deste trabalho, por várias vezes, estes proponentes puderam também se
ver como sendo também um aprendente.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho vamos nos reportar sobre como mudanças no currículo do ensino médio pode
impactar diretamente o aprendizado. Esta iniciativa surge em um grupo de escolas da rede pública do
Estado da Bahia como projeto piloto que vem com a perspectiva de trabalhar a pesquisa no contexto
de sala de aula.

Este novo modelo curricular vem contemplar um anseio de mudança para uma realidade que estava
ruindo. Podemos verificar a partir de alguns indicadores que o ensino médio precisava de uma
remodelação. (LIMA (2011), KUENZER (2010)).

De acordo com normativas e portarias publicadas desde 2017 (Portaria 1.432 Mec; Lei 13.415;) a
implantação de um novo currículo para o ensino médio já é uma realidade na forma da legislação.
Nestes dispositivos legais se encontram embasamento para a discussão da formação e
consequentemente a criação de um novo modelo de funcionamento para estas séries da educação
básica.

Pensando nesta situação e a emergente discussão no cenário da educação no Estado da Bahia, a
Secretaria de Educação fomentou em parcerias com 100 escolas do Estado, um projeto piloto para se
articular nesta implantação.

Durante um período do ano de 2017, várias reuniões entre gestores e Secretaria, intencionaram criar
um modelo em que houvesse um processo de discussão e participação efetiva dos segmentos
escolares.

Na rede de Colégios da Polícia Militar do Estado da Bahia, houve reuniões entre os gestores,
Discussão sobre o assunto nas Atividades Complementares (Acs) dos professores, e reuniões com
pais e estudantes do 9º ano do ensino fundamental, pois eles seriam os principais impactados pela
mudança, já que no projeto, isso aconteceria gradativamente, série a série, nos anos consecutivos.

A implantação do projeto ocorreu em 2018, somente na primeira série do ensino médio, utilizando
uma matriz curricular que foi dialogada com os professores em reuniões previas à implantação. A
construção desta matriz objetivou a preservação dos professores no quadro da escola, sem que
houvesse excedência no quadro e possível perda para o quadro docente, bem como amparar a
articulação dos conteúdos que seriam necessários para que os estudantes tivessem aproveitamento
pedagógico. Em 2019 ampliou-se para a 2ª série do ensino médio, e com o processo de discussão, foi
necessário mudanças para assegurar uma continua participação de todos.

Esta perspectiva de mudança curricular consolida-se a partir autonomia que nos dá a Lei n.º 9394/96
(LDB), através do seu art 15: “Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de
gestão financeiras observadas as normas gerais de direito financeiro público” e a partir do
estabelecido no Art. 1º, da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, onde encontraremos
Referenciais para a Elaboração dos Itinerários Formativos de modo a orientar os sistemas de ensino
na construção dos já referidos itinerários.

Acompanhamos e entendemos todos os movimentos contra a referida reforma do Ensino Médio, no
entanto após a promulgação da lei o corpo docente chegou ao consenso de que seria positivo
iniciarmos a construção de um novo currículo garantindo assim nossa autonomia enquanto unidade
escolar, estabelecido também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e atendendo aos
nossos anseios locais. Sendo assim em nossa construção ficou estabelecida a oferta dos 04 (quatro)
itinerários formativos, sem exclusão de nenhuma área do conhecimento, garantindo assim que nossos
(as) estudantes tivessem maior possibilidade de escolha, bem como garantimos a permanência de
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todo quadro docente, sem professores e professoras excedentes, problema comum enfrentado pelos
profissionais da educação do nosso Estado.

Diante da implantação o escopo deste trabalho vem acontecer a partir de uma avaliação dos dados
quantitativos obtidos no primeiro ano de implantação desta proposta, bem como com a entrevista
semiestruturada realizada com os estudantes que compunham estas turmas, com o objetivo de
levantar a participação de todos na discussão neste cenário de construção de um novo ensino médio.

LÓCUS

O Colégio da Polícia Militar (CPM) teve seu funcionamento autorizado através do Decreto Estadual
n.º 16.765 de 09 de abril de 1957, sendo seu principal objetivo propiciar instrução aos filhos dos
Policiais Militares e dos Servidores civis da Corporação. Naquela época, dentre as atividades
previstas estavam os atuais Ensinos Fundamental e Médio, acompanhados de uma Instrução
Pré-Militar chamada de Instrução Policial Básica, o que corresponderia hoje a Instrução Militar e a
Educação Física. A primeira unidade do Colégio da Policia Militar - CPM a ser criada foi a Unidade
Dendezeiros (CPM /Dendezeiros), a qual está situada à Avenida Dendezeiros, s/n.º, Baixa do
Bonfim, Município de Salvador, Estado da Bahia, em área pertencente ao Complexo da Vila Policial
Militar do Bonfim.

O Colégio da Policia Militar - CPM atendia aos filhos dos Policiais Militares residentes na Capital e
cidades circunvizinhas, funcionando nos três turnos (matutino, vespertino e noturno) e tinha seu
ensino ministrado gratuitamente. Até o ano de 1993, o corpo discente se constituía apenas de
estudantes do sexo masculino, sendo que no ano seguinte foi permitido o acesso de estudantes do
sexo feminino a partir da 5ª série do Ensino Fundamental.

A Educação Básica desde a alfabetização ao 3º ano do Ensino Médio, contava inclusive com
pré-vestibular e a preparação para o ingresso na Academia de Polícia Militar, órgão responsável pela
formação dos oficiais da Corporação, o que já não ocorre mais desde 2009.

O Colégio possui um convênio com a Secretaria de Educação do Estado (SEC) que proporciona a
lotação na escola de dirigentes escolares, professores, pedagogos e auxiliares administrativos, além
de pessoal terceirizado para prestação de serviços gerais (faxina, merenda, dentre outros). O
convênio de Cooperação Técnica foi renovado em 2015 e especifica que

O presente instrumento tem por objeto a implementação de gestão
compartilhada das unidades dos Colégios da Polícia Militar instalados no
Estado da Bahia, listados no Anexo Único deste termo, estabelecendo a
articulação interinstitucional para o compartilhamento de responsabilidades na
garantia da oferta de Ensino Fundamental e Médio de qualidade com
efetividade social. (BAHIA, Convênio 018, 2015)

Como parte do convênio, existe ainda a assessoria técnico-pedagógica e financeira, o repasse de
verbas públicas do Estado e da União e o fornecimento de material permanente (mobiliário
administrativo e escolar e equipamentos eletrônicos e de cozinha).

Nos (03) três prédios, denominados de “Pavilhões”, o colégio possui 52 (cinquenta e duas) salas de
aula, sendo 13 (treze) destinadas, exclusivamente, às séries iniciais do ensino fundamental, espaço
físico informalmente chamado de Escola Primária da Polícia Militar, e as demais 39 (trinta e nove)
são utilizadas no turno matutino pelo ensino médio e no turno vespertino pelas séries finais do ensino
fundamental. Atualmente não funcionamos mais no turno noturno.
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O Projeto Político Pedagógico do Colégio da Polícia Militar da Bahia – Unidade Dendezeiros, foi
reformulado no ano de 2004, tendo o seu Regimento Interno sido aprovado em 2007 – incorporando
o Regulamento Disciplinar e as Normas para Promoção dos Integrantes do Corpo Discente, o que
anteriormente eram independentes. Em 2018 o PPP passou por novas mudanças, o que se faz
necessário para atualização do mesmo, diante das mudanças ocorridas no colégio.

Uma gestão compartilhada entre dirigentes militares e pedagógicos,
interdependentes e vinculados por ações pedagógicas, assegurando o padrão de
qualidade do ensino, para o desenvolvimento da capacidade de aprendizado, na
efetivação do calendário escolar e da possibilidade do prosseguimento dos
estudos. (CPM Dendezeiros. PPP. 2018)

Hoje a escola oferece os ensinos fundamental, séries iniciais e finais e ensino médio, e que
atualmente conta com 1.784 alunos distribuídos em turmas compreendidas entre 1º ao 9º no ensino
fundamental e I, II e III anos do ensino médio, divididos em 2 turnos e com foco na formação geral
do individuo.

Dentro desse contexto, a gestão, os professores e coordenadores participam de “Reuniões com a
família, através de plantões pedagógicos e encontros com os dirigentes.” (CPM Dendezeiros, PPP,
2018) Esses encontros motivaramalguns membros das famílias dos estudantes a fazerem parte do
processo educativo, através da formalização de uma associação de pais, é “Uma instituição que
auxilia a escola, com a finalidade de aprimorar o processo educacional e a
integração-família-comunidade.” (CPM Dendezeiros, PPP, 2018), com o objetivo de tornar a gestão
escolar participativa e democrática.

METODOLOGIA

Para esta pesquisa, resolvemos utilizar a pesquisa participante como metodologia mais indicada, pois
na realização deste trabalho, por várias vezes, estes proponentes puderam também se ver como sendo
também uma aprendente. Brandão e Streck (2006) nos apresenta a pesquisa participante como um
“convite a ousadia, diante de determinados propósitos, a mudar de lugar, de olhar e se possível de
pensar” (p. 8). É um convite feito a várias vozes, a não só olhar o outro diferente, mas a se olhar, a
partir do olhar do outro.

A pesquisa participante é um convite feito a várias vozes, a não só olhar o outro diferente, mas a se
olhar, a partir do olhar do outro (BRANDÃO E STRECK, 2006). É uma ação colaborativa onde os
envolvidos (sujeito e objeto) se conhecem e nesta relação nasce a pesquisa.

Coadunamos com o pensamento de BRANDÃO (2006) quando denomina de solidariedade e
participante, pois consideramos que todo o processo de implantação foi composto por sujeitos
colaboradores.

A pesquisa participante deve ser compreendida como um repertório múltiplo
e diferenciado de experiências de criação coletiva de conhecimentos
destinados a superar a oposição sujeito/objeto no interior de processos que
geram saberes e na sequência das ações que aspiram gerar transformações a
partir também desses conhecimentos. Experiências que sonham substituir o
antigo monótono eixo pesquisador/pesquisado, conhecedor/conhecido,
cientista/cientificado, pela aventura perigosa, mas historicamente urgente e
inevitável, da criação de redes, teias transformadas por diferentes categorias
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entre iguais/diferentes sabedores solidários do que de fato importa saber
(BRANDÃO e STRECK, 2006, p.12).

Com a utilização da pesquisa participante, podemos romper com o ideal de neutralidade e também
com o saber conhecido do pesquisador em verticalidade com o saber do pesquisado. Não importa a
posição que cada um ocupe na investigação, todo são importantes para o andamento da mesma.

A implantação do projeto ocorreu em 2018, somente na primeira série do ensino médio e em 2019
com a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, utilizando uma matriz curricular que foi longamente dialogada
com o corpo docente em reuniões previas à implantação nos momentos das Atividades
Complementares (ACs). Durante esses encontros a maior preocupação dos (as) professores (as) foi a
drástica redução da carga horária nas disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Então visando resistir a qualquer tentativa de redução de conteúdos e limitar o direito de nossos
estudantes, orientamos e buscamos acolher os demais conteúdos nas novas disciplinas do itinerário
formativo.

Buscando proporcionar o protagonismo do processo educativo também ao estudante, construindo
uma aprendizagem significativa, na qual o conteúdo tenha relação com a vida dele, utilizamos a
pesquisa aplicada como estratégia de ensino. Logo foram construídas as ementas das seguintes
disciplinas para os itinerários formativos: Pesquisa Aplicada, Práticas integradoras, Elementar,
Projeto de Vida, Filosofia e Trabalho, Educação Física Aplicada, Redação Científica, Interface com a
Biologia e Interface com a Química, que foram remodeladas durante o processo de implantação, de
um ano a outro.

As novas arquiteturas curriculares nos trouxeram novas disciplinas que visa o desenvolvimento de
competências e habilidades de forma integral, sem o partilhamento de disciplinas, buscando uma
flexibilização do currículo, com novos nomes e que necessitava de interação maior entre seus (as)
professores(as). Nesse instante percebemos a necessidade de nos debruçarmos sobre os conceitos de
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, para verificarmos quais os
desafios para implantação destas mudanças curriculares no Ensino Médio.

A referida unidade escolar ofereceu 4 (quatro) eixos do itinerário formativo, sendo eles linguagens e
suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências
humanas e sociais aplicadas, além das disciplinas que pertencem a estes eixos, os discentes ainda tem
aulas de disciplinas da base comum, todas estas elencadas em uma matriz curricular geral.

Fora realizada com 8 (oito) turmas do 1º ano do ensino médio, uma avaliação do processo de
implantação de uma nova matriz curricular tendo como base em algumas disciplinas os itinerários
formativos, sendo relevante a sua atuação em pesquisa dentro destes eixos itinerários.

Fizemos um quadro comparativo em termos de notas e avaliações com os anos anteriores à
realização da proposta, observando dados quantitativos. Realizamos também entrevista
semiestruturada de grupo focal com os estudantes das 8 turmas da 1ª série do ensino médio, da escola
participante deste projeto.

Salientamos a importância desse instrumento de pesquisa, pois identificamos que no momento de
implantação ouvimos a gestão das escolas, ouvimos o corpo docente, mas em nenhum momento
ouvimos um dos atores principais, os estudantes.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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Mas então o que deverá ser estes chamados itinerários formativos? De acordo com a Portaria 1.432, é
um “Conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes podem escolher para
aprofundar e ampliar aprendizagens”. (BRASIL, 2018).

A Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, vem como uma alteração à Lei nº 9394 de 20 de
dezembro de 1996, estabelecendo para o Ensino Médio mudanças em sua carga horária, bem como
em sua estrutura curricular. Em seu Art IV, a alteração nos diz que:

“O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio
da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o
contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino” (BRASIL, 2017).

Este novo modelo educacional objetiva segundo a Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018,

atender às necessidades e expectativas dos estudantes, fortalecendo seu
interesse, engajamento e protagonismo, visando garantir sua permanência e
aprendizagem na escola, assegurando-lhes o desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores capazes de formar as novas
gerações para lidar com desafios pessoais, profissionais, sociais, culturais e
ambientais do presente e do futuro, considerando a intensidade e velocidade
das transformações que marcam as sociedades na contemporaneidade
(BRASIL, 2018).

E como este objetivo, cria esta portaria para Estabelecer os referenciais para elaboração dos
itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio.

Para que este fim seja cumprido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (DCNEM), atualizadas pelo Conselho Nacional de Educação -
CNE em novembro de 2018, indicam que as matrizes curriculares para o
ensino médio deverá ser composto por Formação Geral Básica: Conjunto de
competências e habilidades das Áreas de Conhecimento (Linguagens e suas
Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) previstas na etapa do
Ensino Médio da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, e pelos
Itinerários Formativos: Conjunto de situações e atividades educativas que os
estudantes podem escolher conforme seu interesse, para aprofundar e ampliar
aprendizagens em uma ou mais Áreas de Conhecimento e/ou na Formação
Técnica e Profissional (BRASIL, 2018).

A Portaria nos direciona para a formatação do processo, mas deixa livre para que cada estado e
secretarias, de forma autônoma, produzam suas modificações, levando em consideração a legislação
ora em vigor.

Esta unidade escolar compõe uma rede de escolas que ingressou em um projeto piloto para a
reformulação desta matriz curricular e sua aplicação no ensino médio.

Este projeto passou a vigorar no ano letivo de 2018, oferecendo além das disciplinas da base comum
que compõe o eixo da formação geral da 1ª série do ensino médio, as disciplinas que compõe o
itinerário formativo nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da
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Natureza e Matemática, utilizando dentro destes itinerários a metodologia da pesquisa, como eixo
basilador de formação.

As disciplinas que compõe o quadro da formação geral, elencadas na Base Nacional Curricular
Comum (BNCC) são ministradas a todos os alunos indistintamente, e as disciplinas dos itinerários
formativos são divididas pelos eixos de estudos e os estudantes fazem a opção pelo eixo que
desejam, onde são oferecidas uma media de mais ou menos 8 (oito) disciplinas a serem trabalhadas
utilizando a pesquisa como repertório metodológico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A educação básica nos moldes que existem nas escolas públicas nos fornece bem parcamente, uma
educação crítica que habilite o educando a tomar decisões, ter raciocínio lógico e capacidade de
resolver questões impostas pelo cotidiano. Os conteúdos chegam ao estudante de forma desarticulada
e fragmentada, como se cada um deles fossem constituídos isoladamente.

Esse modelo de educação bancaria já não garante a todos uma efetividade no aprendizado, e deixa a
desejar no quesito autonomia e protagonismo.

Preocupados com a situação de ensino em que se encontrava o ensino médio e também as defasagens
que ocorrem já por conta de outros fatores, nesta etapa do ensino, era necessário que fosse pensada
estratégias que minimizassem os efeitos e motivassem discussões a respeito do tema.

Pensando na potencialidade do novo ensino médio proposto e no convite recebido para entrar nesta
discussão, o Colégio da Polícia Militar ingressa no projeto piloto e durante o tempo de preparação foi
discutindo melhor forma de articular e colocar em prática a sua formatação para o novo ensino
médio.

A referida unidade escolar ofereceu 4 eixos do itinerário formativo, sendo eles Linguagem, Ciências
Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além das disciplinas que pertencem a estes eixos, os
discentes ainda têm aulas de disciplinas da base comum, as elencadas em uma matriz curricular
geral.

Verificamos durante o processo de avaliação que o aumento da quantidade de disciplinas fora um
tanto reclamado pelos alunos, mas quando comparamos os resultados em termo de notas com as do
ano anterior, onde a proposta ainda não tinha sido implementada, vimos que estes sujeitos tiveram
um aproveitamento melhor quantitativamente, sendo o resultado final, com maior índice de
aprovação no ano letivo disposto.

Houve também, segundo a fala dos estudantes pesquisados, uma melhoria na questão da
interdisciplinaridade, pois os professores que compunham o mesmo itinerário se articulavam para
que os conteúdos que embasavam as pesquisas perpassassem pelas disciplinas do itinerário.

Durante o processo de avaliação com os alunos, percebemos a interação deles e a vontade de fazer
com o que esta nova perspectiva de ensino fosse proveitosa. Não podemos deixar de considerar que a
participação nesta construção não foi totalmente aderente, mas tivemos uma motivação por parte de
quase 70% dos alunos mobilizados em construir algo novo.

Os estudantes fizeram algumas solicitações que foram atendidas e já reformuladas para o ano letivo
de 2019, como por exemplo, a mudança da disciplina redação cientifica para produção textual, bem
como o aumento da sua carga horária, passando de 40 horas para 80 e permitindo que fosse
aprendida uma gama maior de textos com diferentes matizes.
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Estes discentes trouxeram também a queixa com relação a diminuição da carga horaria de algumas
disciplinas da base comum, mas que ainda estão em processo de estudo, alguma modificação
relevante, já que isso fere outros setores da escola que precisam de remodelação para que este pleito
seja atendido, porque a manha deles já está sendo ocupada com 6 horas/aula, sendo inviável a
colocação de mais alguma hora/aula em um mesmo turno, isso somente seria possível se eles
permanecessem em outro turno, o que ainda não pode acontecer em função de outras estruturas.

Ainda no contexto da pesquisa, durante a entrevista com os estudantes, pois se queixaram do
acréscimo de disciplinas, já que a proposta do itinerário formativo aumenta o quadro, pelo contrario,
eles falaram sobre a nova perspectiva de aprenderem sobre como ser um pesquisador dentro deste
novo modo de aprender.

A Portaria 1.432 (BRASIL, 2018), nos apresenta que os itinerários formativos podem ser trabalhados
sobre quatro eixos estruturantes, sendo eles investigação científica, processos criativos, Mediação e
Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. Onde o Colégio da Polícia Militar optou por dois
eixos, a investigação científica oferecido em sala de aula pelos docentes do eixo formativo escolhido
pelo aluno, e a Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo realizado em parceria com outra
instituição.

Estes eixos estruturantes tem a perspectiva de criar possibilidades educativas, onde os estudantes
sejam capazes de pensar os conteúdos articulados com a sua realidade, promovendo conscientização,
autonomia e formação pessoal e cidadã, para o desenvolvimento da nossa sociedade. É preciso
também que possibilite a estes discentes um conhecimento para um processo criativo e de
intervenção em sua realidade (BRASIL, 2018).

Esse deveria ser o objetivo de todo o processo educacional, levar o sujeito a refletir suas
potencialidades e a capacidade de discernir sobre as situações cotidianas, buscando se ver como ser
ativo no mundo que os cercam. O grande Professor Paulo Freire nos diz que:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando,
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e
me educo. (FREIRE, p. 29, 2005).

Refletir a respeito da prática de aprender, ensinar, educar e intervir é ver as possibilidades que estão
ao nosso redor como potenciais para serem transformadas criticamente e socialmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de reformulação do ensino médio que compõe este projeto piloto para o ensino médio
vem com o objetivo de trabalhar a partir do conceito de pesquisa em educação nos itinerários
formativos que está ancorada na concepção colaborativa/experiencial, tecendo uma discussão para a
prática em sala de aula, sobre concepção e ideologia da pesquisa, trazendo contribuições como
autonomia, colaboratividade, oralidade e criticidade para um ambiente, muitas vezes engessado,
como a sala de aula de ensino básico.

As discussões a respeito deste tema ainda são incipientes na literatura, mas objetivamos que este
trabalho fomente novos arcabouços teóricos, pois a crítica a este trabalho virá como proposta de
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repensarmos a nossa prática.

O processo de implantação desta nova modalidade curricular para o ensino médio ainda precisa de
algumas reestruturações. Os discentes tiveram bons resultados nesta primeira etapa. Algumas
sugestões de modificações foram propostas tanto pelo corpo docente como pelo discente e acatadas
conforme as reais necessidades.

Consideramos este processo de construção de uma nova matriz curricular para o ensino médio, algo
extremamente promissor, pois este modelo esta sendo construído de forma democrática e
participativa, levando em consideração todos os atores do espaço escolar.

Temos muitas críticas com relação a muitas coisas neste processo. Mas já avançamos em direção a
uma discussão mais abrangente, considerando muitos outros atores que não eram levados em
consideração em um processo como este.

Considerar os discentes como protagonistas em um processo de construção de uma matriz curricular
é inegavelmente um avanço no que se refere ao processo de educação, já que sempre estes sujeitos
são relegados a um plano quase nunca de escuta, ou de atenção. Precisamos ainda envolve-los mais
em termos de participação e discussão efetiva no que tange aos conhecimentos dispostos nas
disciplinas, mas isso ainda não tem acontecido, já que esta construção ainda é muito frágil e
iniciante.

Precisamos evoluir na discussão sobre essas novas construções curriculares, e o desejo destes
proponentes é que conhecendo esta experiência, mais pessoas possam se dedicar ao estudo deste
tema tão relevante para a nossa educação.
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