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Quando se discute o fracasso escolar, muitas são as explicações que podem contribuir para o entendimento desse fenômeno educacional, tendo o currículo escolar, uma importância peculiar deste contexto. De acordo com alguns autores (BARRETO, 1998; GERALDI, 2000; MOREIRA & MACEDO, 2000;) as políticas educacionais globais persistem prescrevendo currículos homogeineizantes, centralizados no Estado e verticalizados, apontando, inclusive que os avanços teóricos são significativos, mas que não possuem uma repercussão ao nível da prática geradora de mudanças substantivas. Advogam, assim, em favor de construções curriculares locais que sejam realizadas com a participação docente e que dêem uma atenção especial aos conhecimentos que são trazidos pelos alunos ao ingressarem nas escolas, pois estaria proporcionando aos mesmos a compreensão de que são responsáveis e construtores por suas aprendizagens.
Oportunizar a participação docente em construções curriculares ainda é incipiente em políticas educacionais nacionais, e nesse sentido, quando se tem a chance de analisar o processo de construção de uma política articulada com a prática docente, tem-se um momento rico e oportuno para se considerar a inter-relação entre a produção curricular e prática pedagógica e sua posterior utilização. 
Em seu estudo, BARRETO (op. cit.) apresenta a iniciativa de alguns municípios brasileiros como, Rio de Janeiro (Multieducação), Brasília (Escola Candanga), Porto Alegre (Escola Cidadã), Belo Horizonte (Escola Plural) que, através de suas Secretarias de Educação iniciaram, a partir da década de 90 a produção de seus próprios guias curriculares levando em consideração além da diversidade de suas realidades, a participação do seu quadro de magistério nas discussões. 
No caso específico da Educação Física escolar, não são muitas as experiências curriculares gestada pelos seus próprios professores, sendo que os mesmos utilizam-se de documentos produzidos fora de seus contextos específicos. Segundo TEDESCHI (2000, pp. 8-9),

Inúmeras pesquisas realizadas pelos pesquisadores da área da educação física revelam a debilidade existente em relação à construção de projetos político-pedagógicos gestados pelos próprios atores, responsáveis diretos pelos desdobramentos efetuados no contexto institucional, no caso específico aqui abordado, os professores.

Em consonância com o quadro educacional geral, a prática pedagógica dos professores de Educação Física do município de Juiz de Fora – MG, até o ano de 1998,  pautava-se em diretrizes curriculares oriundas de Secretaria Federal (PCN) e Estadual e de algumas propostas fornecidas pela própria Secretaria Municipal de Educação dessa cidade. Nesses documentos, a participação docente ficou à parte das discussões e da feitura do texto, bem condizentes com a época, o que culminou com críticas do corpo docente em relação a sua utilização nos espaços escolares. 
Incomodados por essas diretrizes que lhes eram endereçadas, sobretudo por serem desvinculadas de suas realidades específicas, os professores efetivos de Educação Física dessa rede de ensino, iniciaram discussões a respeito da necessidade de se construir uma proposta que desse visibilidade às suas expectativas pedagógicas e suas realidades particulares. Em função disso, durante o ano de 1999, foram elaboradas por uma equipe coordenadora, diferentes estratégias para se construir uma proposta curricular que atendessem aos anseios da categoria, incentivando à participação docente nas escolhas e decisões daquilo que seria considerado como conhecimento pedagógico para a Educação Física da rede. Em maio de 2000, lança-se o texto político denominado Programa Municipal de Educação Física – diretrizes curriculares (PROMEF), diferenciando-se de outras políticas curriculares fornecidas para a área, pois além de contar com a participação docente, fundamentou-se nas manifestações culturais, esportivas e de lazer das comunidades atendidas pela rede com o intuito de se estabelecer conteúdos socialmente relevantes para as camadas populares.
Assim sendo, o texto político PROMEF configura-se como uma política curricular diferenciada por ter sido produzida em instâncias locais, oportunizado aos professores de sua rede de ensino, participarem dos diferentes momentos estipulados para a construção desse Programa e, nesse sentido, requer um entendimento sobre os possíveis desdobramentos desse processo. 
O estudo pretendido buscou a compreensão a respeito dessa política curricular, priorizando o contexto de produção do texto político, que abriu espaço para a negociação de saberes escolares através de discussões entre os próprios professores da rede e o contexto da prática salientando a importância da articulação entre o contexto de produção do texto político e o contexto da prática. A articulação entre esses dois contextos configura-se como o estudo de políticas curriculares proferidos por BOWE & BALL (1992).
Esse estudo contou com análise de entrevistas não-diretivas, semi-estruturadas com os 3 coordenadores da proposta e 25 professores efetivos da rede municipal, entre homens e mulheres, que participaram da confecção de tal programa e que continuam atuando nas escolas municipais, com o intuito de visualizar, assim, a articulação entre os diferentes momentos pertencentes ao contexto de produção do texto político e da prática, caracterizando o estudo de política curricular proposta por BOWE & BALL (op. cit.). 
Há de se considerar que serão estipulados diferentes leituras e usos de uma política assim construída, dependendo, inclusive, dos diferentes lugares que se lêem e se usem esses textos. Portanto é imprescindível se atentar para as diferentes perspectivas dos agentes envolvidos no processo, bem como suas possíveis utilizações no contexto da prática.
Esse texto estruturar-se-á da seguinte forma: inicialmente, faço algumas considerações a respeito do entendimento sobre políticas curriculares segundo BALL (1997) e BOWE & BALL (op. cit). Em seguida, analiso o processo de construção da política em pauta, verificando a participação docente e seus entendimentos a respeito desse momento. Posteriormente, analiso como esse texto político se insere na prática pedagógica dos professores participantes do processo e, finalmente, faço algumas considerações em relação as minhas (in) certezas em relação ao tema proposto para estudo.

1) A política curricular 
Para se estudar o PROMEF, enquanto texto político, necessário se faz discutir os entendimentos sobre política curricular. Para tal, fundamento-me nas considerações de BALL (op. cit), que a entende como um processo de inter-relação entre contextos diferentes sendo o texto escrito uma parte da política e a sua implementação nos espaços escolares uma outra parte. Salienta que nessa inter-relação há modificações substantivas em cada contexto, e que essa dinâmica constitui-se como a política curricular em si e não como resultado da mesma. 
O autor caracteriza a política curricular como texto e como discurso. Ao entendê-la como texto afirma que a mesma está sempre em processo de ‘tornar a ser’, de ‘ter sido’, ‘nunca ter sido’ e ser ‘não exatamente aquilo’, isso porque para qualquer texto que se produza, existe uma infinidade de leitores que irão produzir leituras diferenciadas do mesmo documento.
BALL (ibidem) salienta também que os currículos são textos políticos e que estes não possuem diretrizes muito claras, completas ou com um significado fechado, pois são produtos de contradições, de concordâncias e de influências em diferentes momentos de seu processo de construção e que as interpretações que serão realizadas também sofrerão diferentes leituras também em função do local onde se inserem seus leitores. Nesse sentido, os textos políticos podem ser utilizados de diferentes maneiras, podendo ser ‘totalmente’ ignorados pelos professores, sofrer modificações e serem aplicados no cotidiano das aulas, como também podem existir aqueles professores que não apreender aos significados previstos nos textos políticos apesar de poderem contar com alguns mediadores das políticas, na figura dos implementadores.
Entendendo a política curricular também como discurso, BALL (ibidem) explica que existem diferentes coleções de políticas que produzem determinadas realidades, formando, assim, diferentes autoridades em relação àquilo que se quer discursar, como, onde e quando fazê-lo. Nesse sentido, as políticas curriculares que chegam às escolas assumem o discurso que se deve seguir e/ou que se segue, construindo-se, portanto, a realidade que se pretende atuar. Porém os professores fazem diferentes interpretações dos textos e desses discursos, podendo inclusive, se transformarem em resistências dentro das escolas, através da não implementação desses documentos curriculares ou de uma implementação do documento modificado, haja vista a diversidade de entendimentos discordantes e contraditórios que não podem ser totalmente excluídos na execução dessas políticas. Deste modo, a política como discurso acaba tendo a função de redistribuir uma determinada concepção não importando as contradições encontradas nos espaços escolares, pois somente algumas vozes acabam sendo ouvidas como significativas ou dotadas de autoridade. 
BOWE & BALL (op. cit) defendem que, ao se fazer uma análise do texto político, essa ação seja criticamente informada por uma análise política e social que revele o processo de produção do texto e que os recursos que são apresentados pelos textos sejam recontextualizados nos conflitos para a mudança ou a manutenção da escolarização. Os autores afirmam que há a necessidade de compreensão do processo de construção dos textos políticos e como se consolida sua implementação, atentando para os diferentes contextos que se apresentam e as relações entre eles e, ainda, entender como os textos mudam os contextos. A partir dessa concepção, esses autores caracterizam o processo político com três contextos primários que irão possuir funções diferenciadas.  
Um dos contextos é o Contexto de Influência que se caracteriza como o local onde as políticas públicas e os discursos se iniciam com os diferentes interesses de luta por influenciar a definição e os propósitos da educação.   
Um outro é o Contexto de Produção do Texto Político que representa a política curricular e toma a forma de textos oficiais, documentos políticos, guias. Segundo BOWE & BALL (ibidem) a política não é acabada com a legislação, pois ela requer os textos escritos em função de um tempo em particular que são produzidos, envolvendo intertextualidade. Nesse sentido, os textos políticos que são produzidos em um determinado momento são resultado de conflitos e compromissos dos seus autores.
O Contexto da Prática é constituído por possibilidades e limites materiais dos espaços escolares e dos professores que farão diferentes utilizações do texto político. É o local onde a política se insere e para onde ela é endereçada. Através desses textos políticos, diferentes leituras são realizadas e as ações cotidianas dos docentes serão sempre associadas às suas possibilidades reais de atuação. 
Esses autores salientam que o poder não está fixado em nenhum desses três contextos específicos e sim que é resultado de todo o processo e que as resistências que podem ser encontradas nos espaços escolares transformam-se em resultado de interpretações contestadas pelos professores. Afirmam também que a política curricular é complexa e por isso torna-se difícil predizer seus efeitos e que, ao se realizar interpretações de documentos oficiais juntamente com iniciativas locais ou alternativas, novas possibilidades de leitura e ação são construídas e, assim, podem promover diferentes aplicações na prática pedagógica. 
Em função desse entendimento, o texto político PROMEF caracteriza-se como uma diretriz importante na medida em que promoveu a participação docente em várias etapas, salientando a importância do contexto da prática, descaracterizando assim, a verticalização e a centralidade do Estado nas construções curriculares. 


2) O processo de construção do PROMEF: a participação docente e as diferentes leituras dos professores

A participação em questão
	Como a participação docente em políticas curriculares é incipiente, o PROMEF se configura como um texto político importante na medida em que possibilitou aos professores se envolverem no processo de sua construção. Contudo as diferentes leituras que se fazem desse momento específico necessita de uma especial atenção, pois como já foi explicitado, de acordo com o local de onde se fala, diferentes leituras e entendimentos são produzidos de um mesmo texto.  
De acordo com a equipe responsável pelos trabalhos Essa equipe compunha-se do Diretor de Esporte e Lazer do município e de duas professoras de Educação Física da rede, recém chegadas com o curso de Mestrado concluído., para efetivar a participação de todos os professores da rede ou, a maioria deles, foram esquematizados 8 encontros divididos em 3 horários distintos na semana Havia reuniões mensais obrigatórias no Departamento de Educação Física sendo, esses momentos,  utilizados pela equipe coordenadora dos trabalhos, mas, posteriormente, essas reuniões passaram a ter um caráter facultativo.   , durante o ano de 1999, onde a cada final das sessões eram feitos relatórios das discussões e direcionamentos para compor o PROMEF. A participação docente, para a equipe coordenadora, era importante na medida em que os professores estariam produzindo um documento concernente as suas realidades concretas e que era uma necessidade apontada pelo corpo docente da rede e, ainda, o documento seria um diagnóstico do município no tocante às praticas pedagógicas da Educação Física. Para uma das coordenadoras, 

Nossa idéia era que a participação dos professores fosse algo imprescindível na medida em que eles estariam construindo algo que utilizariam em aulas. (C2)  


Esse entendimento não foi compartilhado por todos os docentes da rede e, em função da participação ser voluntária, muitos professores deixaram de comparecer aos encontros, não se envolvendo da maneira esperada pela coordenação. 

Acabou aquela questão da obrigatoriedade das reuniões, a gente não era mais obrigado a participar da reunião por causa das 20 horas, então eu não voltei mais a participar desse projeto aí. (P23) 


Apesar de muitos professores não comparecerem às reuniões, outros participaram de forma significativa tanto nas discussões estabelecidas quanto nas outras tarefas que foram solicitadas ao grupo. A participação de alguns professores foi apontada como positiva, pois os mesmos entendiam que só estavam inseridos nos debates, àqueles professores que acreditavam no projeto e que queriam, realmente, construir um documento para a Educação Física escolar.

Acho que isso foi um ponto positivo porque quem foi lá, realmente queria estar né, pelo menos a gente entende assim, já que não era obrigatório. (P3)
 
Programava-se para os encontros, estudos de textos específicos da Educação Física e algumas palestras com professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, para articular as questões educacionais contemporâneas com as realidades específicas da rede. No dizer de uma das coordenadoras, esse momento foi bastante proveitoso, pois   trabalhávamos as questões teóricas com esses professores com respaldo do cotidiano dos professores da rede (C2).
Somando-se a esses momentos de discussão, foi pedido aos professores que aplicassem questionários na comunidade com que trabalhavam com o intuito de sistematizar as formas culturais de movimentos, desportivas e de lazer das mesmas, para subsidiar a organização dos conteúdos relevantes socialmente.
Em relação a esse ponto específico, alguns professores questionaram que suas participações se restringiram à “simples” coleta de dados realizada, descaracterizando os demais momentos de discussão como forma participativa no projeto.  

Nós tínhamos tarefas pra fazer nas escolas. Então a gente fez determinados levantamentos na escola, de atividades sobre a comunidade, então assim, a gente fez uma parte de coleta de dados. A parte efetiva mesmo de participação que a gente teve foi à questão de coleta de dados. [...] Então a gente colheu dados. (P5)


Conforme os diferentes entendimentos em relação à participação, pude perceber que essa cultura do participar bem como as motivações para tal empreendimento vão depender de posicionamentos político-pedagógicos dos docentes e do próprio convencimento da importância de construção conjunta de Programas Curriculares.
Muitas foram as justificativas apontadas pelos professores para suas participações no processo, indo desde a questão da obrigatoriedade como fator decisivo; o costume de estar sempre presentes às reuniões; até a real importância desse projeto para a rede. 
 De acordo com as diferentes perspectivas, pode-se salientar a problemática da questão da participação porque, independentemente da forma que se participa ou que se entenda por ela, seja de forma obrigatória ou não, por interesse pedagógico ou na “apenas” coleta de dados apontada quanto na efetiva escrita do PROMEF, há a necessidade de estarmos considerando esse espaço importante sob o ponto de vista de políticas curriculares, haja vista as poucas experiências conhecidas nesse aspecto.   
Esse entendimento da importância da participação dos professores na construção de um documento que por eles seria utilizado posteriormente, só vem a contribuir no momento em que não se caracteriza o papel do profissional somente como um mero executor de propostas curriculares e sim, como peça fundamental na política curricular, uma vez que é o professor que vai estar lidando com diferentes problemas no cotidiano escolar, podendo trabalhar com essas orientações curriculares, ao mesmo tempo em que pode fazer adaptações de acordo com suas realidades. Nesse aspecto, os coordenadores do PROMEF estavam cientes, na medida em que reiteravam a necessidade de participação de todos os professores da rede. A respeito, SACRISTÁN (op. cit, p. 174) afirma que,

Embora se reveja para o professor o puro papel de executor do currículo, ou o de mero transmissor das mensagens que contém, ou inclusive reconhecendo o valor de alguém que o desenvolva com certo grau de contribuição pessoal, a figura do docente é básica, daí que hoje se proponha a inovação de programa curriculares ligadas à participação dos professores nos mesmos, mais do que lhes prever o papel de meros consumidores, que não serão em sentido estrito em nenhum caso, pois a implementação de qualquer currículo passa pelo crivo da interpretação dos profissionais do ensino.   


Como salientado, no campo do currículo, não é muito comum encontrarmos participações efetivas de professores na feitura de tais textos, visto que estes, historicamente, estiveram à margem desse processo sendo apenas considerados os executores dos mesmos, o que vai proporcionar uma certa distância entre o que se tem nos documentos escritos e a prática cotidiana dos professores. CANDAU (1999, p. 31) afirma que na hora da verdade, em geral, há uma acentuada distância entre as propostas de reforma e o dia-a-dia das escolas, especialmente das escolas públicas, e os problemas que os professores enfrentam em seu cotidiano. E, que na maioria dos países, os docentes não têm sido os protagonistas fortes desse processo. (ibidem, p. 38), o que pode estar contribuindo para o não envolvimento dos docentes em tal processo.
Muito embora os professores estivessem inseridos em um processo de construção curricular, pode-se perceber diferentes interpretações desse momento nas falas dos mesmos. Alguns pontos foram criticados pelos docentes em relação às discussões específicas, indo desde o envolvimento no projeto até as questões teóricas que orientam os direcionamentos didático-metodológicos do documento. Muitos professores deixaram evidentes seus posicionamentos no tocante a essa questão, inferindo, inclusive, que as discussões que foram estabelecidas durante os encontros não foram encontradas no PROMEF, havendo um direcionamento explícito pela Pedagogia Crítico-Superadora Alicerçada nas considerações da Pedagogia Histórico-Crítica, essa pedagogia foi desenvolvida pelo COLETIVO DE AUTORES (1992, p. 63) onde defendem que nessa perspectiva, a metodologia e a seleção de conteúdos devem ser coerentes com o objetivo de promover a leitura da realidade pelos alunos, buscando responder a determinados interesses de classe (ibidem, p. 25)., alicerçada no paradigma da Cultura Corporal A Cultura Corporal é entendida como paradigma da Educação Física, abrangendo os conhecimentos que constituem os conteúdos dessa disciplina, caracterizados como Jogo, Esporte, Lutas, Ginástica, Acrobacias, mímicas, dentre outros e que foram historicamente construídos pelas Humanidades.  
 proferida pelo COLETICO DE AUTORES (1992). O que de certa forma, não caracteriza o documento como um diagnóstico da rede pública municipal, pois de acordo com os docentes, há na rede municipal uma diversidade de trabalhos não contemplada nesse texto político. De acordo com alguns professores,

Na verdade, eu achei que fosse sair mesmo, alguma coisa nossa, dos professores. E não foi porque aquele Programa que tá ali, quem pega ele assim e lê, é toda aquela questão da cultura corporal. [...] eu não identifiquei questão dos grupos ali. (P5)

FRIGOTTO (2000, p. 04) esclarece que a produção de um texto é feita a partir de escolhas que afirmam sempre que se quer publicizar. Dessa forma as contradições e os tropeços costumam ser deixados de lado em prol da positividade do objeto que se pretende construir ou demonstrar. Reforçando essa idéia, temos as considerações de MOREIRA & SILVA (op. cit, p. 29) que nos esclarecem que por um lado, o currículo, enquanto definição “oficial” daquilo que conta como conhecimento válido e importante, expressa os interesses dos grupos e classes colocados em vantagem em relações de poder. Desta forma, o currículo é expressão das relações de poder. Nesse sentido, no PROMEF pode ser considerado como discurso na medida em que confirma uma determinada prática pedagógica não condizente com a diversidade da rede. Esse direcionamento específico foi comentado pelos coordenadores, 

Em todas as reuniões, a gente apresentava várias propostas. Lógico que sempre dava uma ênfase maior na que a gente tava acreditando. (C3)

Apesar das críticas, o processo de construção da proposta foi bem aceito pelos professores da rede, considerando esse momento importante pra Educação Física municipal e que, as pessoas que estavam à frente das discussões, eram pessoas capacitadas e bem intencionadas, embora não concordassem com tudo o que era dito e discutido nas reuniões, principalmente as questões de cunho teórico. 
Indagados sobre as dificuldades e facilidades encontradas durante o processo de construção do PROMEF, muitos professores colocaram a questão tempo como fator prejudicial, ora defendendo que o período de discussões foi curto, ora afirmando que o processo se deu de forma muito lenta, podendo ter sido feitas mais intervenções em um menor espaço de tempo. Alguns concordaram que a dificuldade maior era em relação aos profissionais que não estavam em consonância com as discussões teóricas recentes da área da Educação Física.

Talvez esse teria sido o grande problema, primeiro da gente ter um amplo conhecimento teórico não só da Educação Física, mas da Educação, da Sociologia, da Política pra depois assim você tentar fazer uma relação disso com a Educação Física e com o seu programa. (P17)


Houve professores que destacaram como positivo a importância do momento como uma reciclagem, podendo-se, dessa forma, entrar em contato com os avanços teóricos da área. Já para os coordenadores, as dificuldades giravam em torno da participação dos profissionais e dos embates que ocorreram durante o processo.

Um deles era reunir as pessoas. Depois, de você ter uma disciplina de debates, de encaminhamento que possibilitasse um ambiente de reflexão. (C1)

Com problemas e dificuldades, com ações coerentes ou não, o PROMEF foi elaborado e construído com a participação dos professores da rede, que estão diariamente envolvidos nos espaços escolares, seja na coleta de dados, seja nas discussões teóricas e com o conhecimento da riqueza cultural das comunidades. E qualquer que seja os mecanismos de convencimento e de encaminhamento das discussões, haverá uma gama de interpretações sobre o mesmo assunto, o que, possivelmente, interferirá na utilização do documento, pois conforme ARROYO (1999 : 134) 

Para a intervenção do alto ser mais “democrática”, criam-se canais para que os professores dêem palpites no momento de planejar e elaborar as propostas, para que se sintam mais comprometidos com elas e as adaptem à realidade específica de sua escola e de sua turma.

 
3) A implementação: diferentes usos do PROMEF 
A participação docente na construção do PROMEF assumiu uma importância considerável a medida em que se esperava que os mesmos utilizassem esse documento em suas práticas pedagógicas. Porém, devemos atentar para o fato de que cada professor, inserido em uma realidade concreta, possui autonomia para aplicar ou não a proposta curricular em questão. 
Através das entrevistas, percebi que houve diferentes utilizações do PROMEF pelos professores, confirmando as considerações de BALL (op. cit) no tocante às políticas como textos. Alguns salientaram a dificuldade em utilizá-lo, sentindo-se despreparados para trabalhar com determinados tópicos, por não ter tido uma política de implementação por parte dos coordenadores. Estes, apontaram que embora não houvesse tido o momento da implementação, os professores foram estimulados a fazerem uso do documento em suas práticas. 

Isso ficou muito de acordo com a aceitação do profissional. [...] A implementação, a estimulação de se estar utilizando, isso houve, nas próprias reuniões. Mas não foi uma coisa assim oficial não. (C1)

Quando chamados a participar do processo de construção do PROMEF, os professores foram tomados não como meros executores ou reprodutores de uma diretriz curricular e sim, como pessoas imprescindíveis na construção daquilo que iriam trabalhar nos espaços escolares, mas após a conclusão do texto, foram deixados à margem do processo, o que vem descaracterizar o contexto da prática pressupondo que o importante mesmo é o texto político que chega às escolas e que a prática dos professores é conseqüência.
Por outro lado, se o PROMEF é tido como um diagnóstico da rede pública municipal de Juiz de Fora, construído por seus próprios professores, pressupõe-se que os mesmos trabalhem dentro da perspectiva apontada por ele. Nesse sentido, a necessidade de uma política de implementação do documento não seria tão relevante, pois se estaria lidando com algo que os docentes já conheciam e já trabalhavam em suas práticas. 
De acordo com alguns depoimentos, houve professores que não modificaram suas práticas em função do texto, pois o mesmo estava em consonância com seus trabalhos. Em função disso, percebe-se que há uma dicotomia em relação à questão do diagnóstico da rede, pois num primeiro momento, houve professores que se sentiram despreparados em utilizar o documento enquanto outros, afirmaram já trabalhar na mesma linha pedagógica do Programa. Nesse sentido, o PROMEF pode ser visualizado como um diagnóstico parcial da rede pública municipal de Juiz de Fora, de acordo com algumas práticas pedagógicas específicas, não podendo ser generalizado para toda a rede.
Quando perguntados se utilizam ou não o PROMEF, ainda hoje, muitos se pronunciaram de forma a estipular o entendimento de que o utilizam por estar inserido nele, especificamente, os conteúdos que trabalham nas diferentes séries/ciclos.

Eu divido os bimestres em Esportes, Jogos, Dança, Capoeira e Ginástica.  Nunca trabalhei coma Capoeira, faço só a introdução, a origem da Capoeira, algum filme, alguns nomes de instrumentos da Capoeira. (P16)

Entendo que, seguir ou não uma determinada diretriz curricular não se resume necessariamente na utilização de seus conteúdos programáticos apesar de estes serem importantes e merecerem consideração. Contudo, entendo que se declarar como executor ou aplicador de um certo texto político ultrapassa essa questão, vinculando-se também aos princípios pedagógicos inseridos em tais documentos, mesmo porque, a partir de 1992 o COLETIVO DE AUTORES (op cit) já trazia os cinco conteúdos abordados no PROMEF e esses eram e ainda são referência para a área da Educação Física escolar nacional, o que proporcionou transformá-los em conteúdos tradicionais do campo dessa disciplina. A forma como serão abordados didaticamente esses conteúdos é que diferenciará a prática pedagógica do professor inserindo-o, sobremaneira, na pedagogia vinculada ao Programa e ao paradigma da Cultura Corporal, pois os mesmos conteúdos podem ser utilizados numa concepção tecnicista, desenvolvimentista ou competitivista Tendências que orientaram a prática pedagógica da área em diferentes momentos históricos..
Não obstante, houve alguns professores que afirmaram utilizar o PROMEF como suporte teórico, uma base para fazer o seu planejamento anual, sem entrar em detalhes do que especificamente utiliza, adaptando-o de acordo com a realidade que se insere. Outros docentes declaram não utilizá-lo, efetivamente, contando com as experiências adquiridas ao longo dos anos na carreira do magistério e de outros documentos curriculares e direcionamentos didático-pedagógicos apresentados por diferentes autores e obras da área para planejar suas práticas.

Eu tenho um planejamento anual que é baseado na experiência mesmo. Eu não recorro ao Programa da Prefeitura, não. (P10)


De acordo com os entrevistados, a utilização do PROMEF se caracteriza de diferentes maneiras e não se pode caracterizar uma como a efetiva, apesar de eu acreditar que a utilização do documento a partir dos pressupostos teórico-metodológicos assume uma relevância especial, mas como esse ponto não foi levantado por todos da rede, nem por isso pode-se descaracterizar a utilização desse texto político pelos docentes, pois os mesmo possuem entendimentos diferenciados em relação a sua utilização. Entendimentos estes que se vinculam à formação acadêmica dos professores e sua experiência cotidiana que, necessariamente, vão delimitar o eixo de atuação dos mesmos como também a realidade das comunidades em que estão inseridos. 
A respeito da identificação teórica com a obra do COLETIVO DE AUTORES (op cit), acredito que esse direcionamento se deu em função de se aproximar às discussões teóricas mais globais da Educação Física com a Educação Física da cidade, ao mesmo tempo em que se pretendeu somar a essas diretrizes, aspectos locais que foram discutidos durante o período de construção do PROMEF. Entendendo a obra do COLETIVO DE AUTORES (ibidem) como um traçado teórico relevante para o campo da Educação Física a nível nacional, não podendo subjugá-lo ou até mesmo ignorá-lo completamente em nível local, mesmo porque essa obra tem sido, ainda hoje, a referência teórico-metodológica de muitos cursos de formação acadêmica da área.
Esse hibridismo entre o local e o global acontece em vários documentos curriculares que chegam às escolas, independentemente se estes são oficiais ou não, e BALL (2001, p. 102) a respeito, salienta que

A criação de políticas nacionais é, inevitavelmente, um processo de ‘bricolagem’; um constante processo de empréstimo e cópia de fragmentos e partes de idéias de outros contextos, de uso e melhoria das abordagens locais já tentadas e testadas, de teorias canibalizadoras, de investigação, de adoção de tendências e modas e, por vezes, de investimento em tudo aquilo que possa vir a não funcionar.


Nesse sentido, o autor afirma que há recontextualização dos textos políticos no contexto da prática e que as políticas são aditivas, multifacetadas e filtradas (ibidem, p. 103) o que proporciona sua implementação de formas diferenciadas em locais diferentes. Isso ficou claro nas falas dos docentes quando relataram a forma como utilizam o PROMEF. Uns o utilizam por causa dos conteúdos; outros usam de acordo com as realidades em que estão inseridos e, outros, por causa dos direcionamentos teóricos encontrados no texto havendo, ainda, aqueles professores que afirmaram não utilizar o PROMEF constituindo-se, assim, os diferentes usos desse texto político. 
No entanto, há na rede uma diversidade de trabalhados pautados em direcionamentos pedagógicos diferentes e essas questões não foram contempladas nesse texto político. Apenas uma das diferentes formas de trabalho na rede foi priorizada e, por isso, essa articulação com as demandas teóricas contemporâneas foi criticada pelos profissionais da rede. 
De acordo com as falas dos docentes, várias são as formas de utilização do PROMEF em suas práticas pedagógicas. Utilizar por causa dos conteúdos, ou por causa dos direcionamentos didático-pedagógicos, ou até mesmo não utilizá-los são formas de utilização da proposta curricular em questão que estão, intrinsecamente, relacionados às diferentes situações e momentos que se apresentam para o professor no cotidiano escolar, havendo sempre um certo hibridismo entre o currículo escrito e aquilo que se pratica. O currículo, nesse sentido, ora é praticado, ora é reinventado e ora é “esquecido”.  ALVES & OLIVEIRA (2002, p. 96) salientam que 

Em nossas atividades cotidianas, os currículos que criamos misturam elementos das propostas formais e organizadas com as possibilidades que temos de implantá-las e o acordo ou desacordo que temos sobre elas. Por sua vez, essas possibilidades se relacionam com aquilo que sabemos e em que acreditamos, ao mesmo tempo em que são definidas na dinâmica de cada turma, dos saberes dos alunos, das circunstâncias de cada dia de trabalho.    

 Quando se oportuniza aos professores participarem da construção de propostas curriculares, espera-se que eles os assumam enquanto balizadores de suas práticas pedagógicas. Os diferentes depoimentos expostos apontam para a perspectiva que nem sempre aqueles que participam de uma determinada elaboração curricular vão, necessariamente, utilizá-los fielmente em seu cotidiano escolar. Há de se compreender que tanto o currículo ‘escrito’ quanto o ‘praticado’ acabam por se tornar híbridos, ou seja, um modifica o outro em diferentes situações e mesmo quando ele é ‘esquecido’, se configura como uma forma de utilização, pois se esquece aquilo que de certa forma se conheceu ou tomou conhecimento da sua existência. 
Nesse sentido, pode-se salientar que o contexto de produção do texto político e o contexto da prática, de certa forma, se inter-relacionam, de maneira que um modifica o outro em sua essência e que o PROMEF se caracteriza como texto e como discurso, pois se tentou produzir uma determinada realidade pedagógica para a rede possibilitando, assim, uma infinidade de leituras e usos de um mesmo texto.


4) (In) Certezas
Em relação ao texto político PROMEF, pude perceber que ele se consolida como uma política curricular diferenciada por ter contado com a participação docente em seus diferentes momentos, possuindo resquícios de políticas verticalizadas, pois reforça os interesses políticos e pedagógicos daqueles que se encontravam numa certa hierarquia de poder, ou seja, os coordenadores, não contemplando as diferentes formas de trabalho dos professores da rede.
Em geral, o PROMEF realiza seus objetivos na prática, parcialmente, quando é utilizado por professores simpáticos à perspectiva apontada pelo texto, ao mesmo tempo em que são realizadas modificações no mesmo no tocante à realidade que se trabalha, sendo inclusive, pronunciada a não utilização do documento. Em função desse entendimento, esse texto político pode ser considerado como texto a partir do momento que diferentes usos são feitos dele e, conseqüentemente, estando sempre em processo de ‘tornar a ser’, de ‘ter sido’, ‘nunca ter sido’ e ser ‘não exatamente aquilo’ do que se propõe, podendo ser constantemente modificado pelos professores.
Ele pode ser considerado também como discurso, pois ‘distribuiu’ uma determinada realidade pedagógica a ser seguida pela rede, oportunizando diferentes leituras e usos do mesmo de acordo com as expectativas docentes. 
Com a análise do PROMEF pude perceber que, possibilitar a participação dos professores de Educação Física na construção de textos políticos torna-se imprescindível na contemporaneidade, principalmente quando se estão em jogo, práticas significativas e substantivas nas escolas. No entanto, esse procedimento não assegura que todos aqueles participantes estarão comprometidos, em suas práticas pedagógicas, na aplicação desses textos porque os mesmos fazem suas leituras e usos particulares de acordo com suas formações acadêmicas e suas realidades específicas.
Acredito que este estudo possa contribuir para as discussões curriculares no momento em que se priorizou entender a articulação entre o Contexto de Produção do Texto Político e o Contexto da Prática, uma vez que se proporcionou à comunidade docente participar, efetivamente, das diferentes etapas constituintes de todo o processo. Espero, também, que as considerações discutidas aqui, no que concerne a essa participação docente na construção de políticas curriculares locais seja um incentivador de outros estudos, em diferentes áreas escolares, com a finalidade de ampliar os entendimentos quanto às questões referentes ao campo do currículo. 
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