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Os debates no campo do currículo, sobretudo a partir dos anos finais do século XX, têm girado, entre outras, em torno de questões que dão centralidade à tensão entre as políticas educacionais produzidas pelo Estado e as que são elaboradas em espaços locais. 
No Brasil, a partir da edição da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, de dezembro de 1996 – LDB 9394/96 –, uma avalanche de documentos oficiais chegou às redes de ensino em âmbitos locais, na tentativa de tornar hegemônica a concepção de currículo centrado nas idéias de mercado, de um determinado tipo de gestão e na performatividade. (BALL, 2001) Como política, seu sentido era/é orientar determinados desenvolvimentos simbólicos, obter consenso para a ordem que a ela estava/está subjacente e criar as condições necessárias para as mudanças pretendidas (GARCÍA CANCLINI, 2001).
Objeto de trabalho de diferentes teóricos do campo do currículo que, na maioria das vezes, estiveram ausentes do processo de produção de textos curriculares, as propostas estabelecidas no âmbito do Estado vêm sendo analisadas nos grupos de pesquisa de instituições acadêmicas e nas de grupos disciplinares, entre outras, produzindo uma multiplicidade de concepções do campo curricular. 
	Pretendo situar este trabalho na concepção que entende os discursos – oficiais ou não – como refletindo, reinterpretando, refutando e, ao mesmo tempo, se apropriando das idéias centrais que o modelo de globalização pretende naturalizar. Isto porque, ao serem transportados para os espaços mais locais, os discursos globais presentes nas propostas curriculares oficiais, também hibridizados, passam por um processo de recontextualização, produzindo novos discursos, não sendo a simples transposição das orientações oficiais e tampouco sendo uma criação sem relação com matrizes globais. O que há são vários patamares de produção de discursos e, em cada um deles, uma rede própria de poderes, desnaturalizando a idéia de que o poder está presente apenas no Estado.
	Os conceitos de recontextualização, hibridismo e bricolagem, constituem-se em ferramentas importantes para o trabalho em questão. 
	Bernstein (1998) entende por recontextualização o processo de que são alvos os textos, oficiais ou não, ao serem transportados de um contexto ou campo a outro. Para o autor, os discursos, ao se deslocarem, se fragmentam fazendo com que alguns fragmentos sejam mais valorizados e se associem a outros de outros discursos passando a ter novos significados e sentidos (LOPES, 2004, p.113). Essa associação se torna possível por um processo de bricolagem e o arranjo que dela resulta modifica sua relação com os discursos originais. 
	Ball e Bowe (1998) argumentam que os discursos oficiais ao serem transportados até as escolas, onde devem ser postos em prática, vão sendo, nos diferentes contextos por onde passam, submetidos a um processo de reinterpretação que lhes confere desenhos curriculares próprios. Por isso sugere que as análises das políticas curriculares devam levar em conta a distinção entre a política que se pretende implantar, a política atual e a política em uso (BALL, 1998, p.109-110). Enquanto a primeira define as linhas da política oficial, a segunda estabelece as regras que devem servir de orientação à terceira. As práticas e os discursos institucionais, constitutivos da política em uso, surgem como respostas, positivas ou negativas, ao que, em âmbito específico, se pretende implantar.
Selecionando duas matrizes de recontextualização de discursos, no âmbito da política em uso, – a instituição Colégio Pedro II e o ensino da disciplina escolar História –, que se entrecruzam, analiso a forma como a disciplina escolar História, enquanto instrumento de organização e controle da escolarização, vem sendo, naquele espaço, constituída.

A recontextualização no campo institucional

	O Colégio Pedro II é uma instituição federal de ensino de todas as séries dos níveis fundamental e médio. Ao longo de seus 168 anos de história, como escola padrão, reinterpretou as políticas determinadas pelo poder central. 
	Interessa-me analisar os textos curriculares a partir da edição da LDB. Para tal retorno à década de 1980, quando foi editado o Plano Geral de Ensino – PGE – definindo a grade curricular, os programas de cada uma das disciplinas, os critérios de avaliação e os objetivos gerais da escola. Revistas periodicamente, as edições desse documento sucederam-se até os anos finais do século passado; em 2000, os PGEs deixaram de ser produzidos, sendo substituídos pelo Projeto Político Pedagógico.
Editado, em 2002, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, órgão do Ministério de Educação e Cultura - INEP/MEC -, esse documento pretendia adequar o currículo do colégio às novas determinações da política educacional do Estado brasileiro:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n° 9.394/96, indica, de uma forma incisiva, a necessidade de que todas as escolas definam o seu projeto político-pedagógico em conjunto com a comunidade escolar. (PPP, 2002, p.48).
Seus autores afirmaram que o documento foi elaborado após terem sido ouvidas as vozes de todos os segmentos da comunidade presentes às reuniões para discussão de seu Projeto Político-pedagógico (PPP: 2002) e que é o reflexo de todos aqueles que se dispuseram (os grifos são meus) a contribuir em um processo coletivo de construção (PPP: 2002).
A análise desse guia curricular revela um discurso hibridizado, produzido dentro de relações de poder locais, estando longe de ser a síntese de todos os pensamentos que circulam na instituição. Revela, por outro lado, não se tratar de uma simples transposição das orientações oficiais, na medida em que ouve e sedimenta as lições do passado (PPP, 2002, p. 21 ). Tampouco é uma criação sem relação com matrizes globais, na medida em que reconhece que as inovações (da LDB), há mais de uma década, já estavam incorporadas à estrutura curricular e à dinâmica do processo ensino-aprendizagem (PPP, 2002, p. 21), fazendo crer que as propostas institucionais, também, são produtoras de sentido para as políticas curriculares.
O Projeto Pedagógico do Colégio Pedro II (2002) ratifica, por um lado, as Diretrizes Curriculares Nacionais que apontam para um currículo que priorize um acervo de conhecimentos (conceituais) para atingir objetivos e competências, e a própria LDB, que indica os perfis de saída do aluno da educação básica (PPP, 2002, p.70). Por outro, não abdica da cultura humanística de sua origem, de não abrir mão da densidade e da profundidade na transmissão de conhecimentos, de não se deixar levar por modismos educacionais (PPP, 2002, p.21). 
Em síntese é um discurso híbrido, ambivalente que fragmenta os discursos oficiais e associa esses fragmentos a outros de outros discursos, produzindo, por bricolagem, outro, prenhe de sentido que refuta e reflete, ao mesmo tempo, as matrizes oficiais.

A recontextualização no contexto da prática

Tomando como referência o Projeto Pedagógico do Colégio Pedro II e os Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como selecionando o que neles se refere à disciplina escolar História nas séries finais do ensino fundamental, busco responder a uma questão: que influências os PCN tiveram na organização e seleção dos conteúdos da disciplina História?
Oriento-me pelo entendimento de que esta, como as outras disciplinas que compõem o currículo das escolas, são constituídas a partir de disputas que ocorrem dentro e fora dos sistemas escolares, envolvendo poder, controle, negociação e alianças entre indivíduos e entre grupos, nos quais se podem inserir os disciplinares e, pelo entendimento de que não se constituem por consenso, na medida que implicam organização e escolhas múltiplas de conteúdos. 
	Assim, o Departamento de História, ao longo dos últimos anos da década de 1990, após discussões sobre organização e seleção de conteúdos, discutiu e implementou uma proposta baseada em conceitos. Definidos a partir de uma concepção de história linear, processual e causal, os conceitos foram relacionados por série, compondo o Plano Geral do Colégio Pedro II. A urgência de se editar o Projeto Político Pedagógico, para atender ás exigências da Lei de Diretrizes e Bases, levou o Departamento de História, em 2001, a promover alterações no programa da disciplina. 
Comparando as alterações propostas com as recomendações dos PCN para o ensino fundamental, é possível verificar que foram incorporados como princípios norteadores da proposta curricular para o segundo segmento (PPP, 2002, p. 220): a aprendizagem dos conceitos, o ensino de procedimentos e a construção de atitudes (PCN, 1998, p.45). 	A recomendação feita nos Parâmetros com relação ao estabelecimento de eixos temáticos como solução para a dificuldade de estudar a História de todos os tempos e sociedades (PCN, 1998, p.45) foi incorporada no documento curricular do Colégio. Igualmente, por bricolagem, os conceitos foram reagrupados em torno desses eixos. Cabe mencionar que este não é um debate exclusivo dos PCN, mas central na trama de proposições para o ensino de história.
	 O novo texto curricular, hibridizado, origina práticas diversas. De um lado, um grupo de professores que, ignorando os eixos temáticos, continuou valendo-se da listagem de conceitos trabalhados de forma linear e processual. Do outro, professores que, legitimados pelo texto, privilegiaram os temas na tentativa de questionar o mito das origens que acompanham a concepção do ensino da disciplina escolar história.	
Tais análises nos levam a considerar que as esferas de produção dos discursos curriculares não se encontram isoladas: são dinâmicas, se entrecruzam e produzem novos discursos marcados por relações de poder, revelando que as escolas, longe de serem os espaços de implantação do que prescrevem os discursos engendrados fora dela, são produtoras de novos significados, de novas ressignificações e de novos discursos.
 	A capacidade de atribuir novos sentidos aos discursos oficiais pode se constituir em argumento questionador da idéia contida na reforma curricular oficial de elaboração de um currículo nacional e uma forma de superar a concepção prescritiva que a ela subjaz.
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