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Introdução
A década de noventa assistiu, no Brasil, a uma efervescência de novas experiências no campo educacional. A preocupação com o fracasso e a evasão escolares, especialmente nas classes populares, constituiu-se como motivação principal para se criar novas formas de organização do trabalho pedagógico. Projetos político-pedagógicos implementados em diferentes partes do país preconizaram profundas mudanças na organização do tempo e do espaço escolares, na organização curricular, nas formas de avaliação, nas relações de trabalho entre professores e no trato com o conhecimento Refiro-me, em especial, às propostas que foram implementadas em administrações do Partido dos Trabalhadores durante a década de noventa.. 
Este contexto de mudanças instigou-me a curiosidade em relação a um aspecto que já atrai minha atenção há bastante tempo: o lugar ocupado pelas práticas corporais no processo de escolarização. O discurso que fundamenta as propostas pedagógicas consideradas inovadoras Apesar de sua complexidade e de seu uso muitas vezes polêmico, o  termo “propostas inovadoras” será usado aqui para designar as propostas político-pedagógicas que apresentam mudanças significativas na organização do trabalho pedagógico e no trato com o conhecimento, como é o caso da Escola Plural.   aponta para uma educação comprometida com a emancipação do sujeito e o pleno exercício da cidadania, compromisso esse que deve impregnar a atividade educativa desde a organização do tempo até a seleção de conteúdos a serem abordados. Aponta também para a construção de uma escola configurada como tempo/espaço de vivência cultural e de produção coletiva. Isso me leva a perguntar qual é o papel do corpo neste movimento de inovação pedagógica; e de forma especial, quais as relações que se estabelecem entre as práticas corporais que são desenvolvidas nas aulas de Educação Física e a construção de uma escola diferente dos moldes tradicionais.
É a partir dessas questões básicas que estou desenvolvendo esta pesquisa, tendo como referência e terreno o Programa Escola Plural da Rede Municipal de Belo Horizonte, tomado como representante das experiências educacionais brasileiras consideradas inovadoras. 
O programa Escola Plural
Desde 1994, quando foi lançado pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, o Programa Escola Plural vem convergindo olhares atentos de profissionais e pesquisadores ligados à educação. Esse interesse se justifica pelo fato de que o Programa propôs a instituição, nas escolas da Rede Municipal, de uma série de mudanças pedagógicas – muitas delas consideradas radicais – que detonaram um (já latente) processo de ruptura com as práticas tradicionais. 
Dentre os pilares do Projeto Escola Plural, destacam-se o estabelecimento de “eixos norteadores” da escola e a reorganização dos tempos escolares – onde a lógica seriada foi substituída pela introdução dos “ciclos de idade de formação”.
Os eixos norteadores da escola são um conjunto de princípios e orientações para a organização da atividade pedagógica. Eles contemplam, de forma especial, a importância da articulação da escola com a pluralidade de dimensões da formação humana. Chamam a atenção para o papel da escola como espaço de vivência, construção e expressão da cultura e ressaltam a necessidade de que o currículo se abra nesse sentido. Reconhecem, também, a necessidade da integração do “coletivo da escola” na construção de uma nova identidade dos sujeitos envolvidos. (BELO HORIZONTE, 1994)
A organização por ciclos tem como principal objetivo dar mais flexibilidade ao tempo de aprendizagem dos alunos. Na medida em que os conteúdos e habilidades têm uma organização flexível dentro do ciclo, é dado ao aluno um tempo maior para aprender e é garantida a continuidade de seu desenvolvimento no ano seguinte, junto com os colegas. (BELO HORIZONTE, 1994).
As experiências vividas no cotidiano das escolas da Rede Municipal têm revelado múltiplas formas de apropriação das idéias da Escola Plural. Embora o projeto tenha sido implantado em toda a Rede Municipal, a forma com que cada estabelecimento está se apropriando dele articula-se com uma enorme gama de características que vão desde a história de vida dos sujeitos envolvidos às relações da escola com a comunidade e com as instâncias administrativas da prefeitura. A recém-publicada pesquisa “Avaliação da Implementação do Projeto Político-Pedagógico Escola Plural”, realizada pelo GAME-UFMG GAME – Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais da Faculdade de Educação/ UFMG., trouxe à luz profundas dificuldades vividas durante o processo de implantação do projeto. Por outro lado, ressaltou também os avanços que têm ocorrido, especialmente no que diz respeito à progressiva incorporação, pelas escolas, de uma cultura que favorece o debate e a busca coletiva de soluções.(GAME, 2000). Acredito que o momento atual – em que se procura avaliar, problematizar e buscar soluções para os problemas detectados na implantação da Escola Plural – convida a mergulhar no cotidiano dos estabelecimentos de ensino, buscando desvelar as práticas envolvidas na construção de um novo projeto de educação.
A educação física na Escola Plural: um problema de pesquisa
Como professora de Educação Física, meu olhar se dirige de forma especial aos rumos que esta disciplina tem tomado no atual contexto, quando estão sendo construídas novas formas de organização escolar. A disciplina Educação Física tem atravessado (em especial a partir da década de oitenta) um processo de reflexão e re-significação de seu papel na escola e creio que o contexto de uma experiência como a da Escola Plural seja propício para investigar os significados de corpo, movimento e da própria Educação Física enquanto componente curricular. Busca-se, dessa forma, revelar elementos que possam subsidiar reflexões, discussões e posicionamentos diante de novas formas de organizar o conhecimento na escola. 
Miguel ARROYO, um dos idealizadores da Escola Plural, afirma que dar ao corpo centralidade no processo educativo é uma tarefa fundamental da escola e desafia os profissionais da educação básica a buscar estratégias para recuperar a corporeidade como elemento da formação humana. Anotações feitas durante fala do Prof. Miguel ARROYO na 23a  Reunião anual da Anped (Caxambu, 2000)
As publicações da Escola Plural, embora não tratem especificamente da Educação Física, manifestam a intenção de valorizar o papel do corpo na educação, como fica evidente no trecho abaixo:
“A educação dos corpos – não o seu adestramento e controle – merece maior atenção nos processos escolares. É uma das lacunas mais lamentáveis em nossa pedagogia. Recolocar o corpo na centralidade que ele tem na construção de nossa identidade e da totalidade da nossa cultura exige criatividade profissional de todos nós”. (BELO HORIZONTE,1994)

Para Cláudia SOARES (2000), essa intenção se reflete no processo ensino-aprendizagem no sentido de uma extrapolação do âmbito da atividade intelectual (que recebe uma ênfase exacerbada no contexto escolar tradicional). A escola “passa a incluir outros aspectos, muitas vezes marginalizados na escola, tais como os processos corporais e manuais, os processos socializantes, a vivência cultural e a estética” (p.25)
Diante do que foi exposto acima, fui levada a levantar a hipótese de que o contexto das propostas inovadoras de educação (mais precisamente a Escola Plural, no caso deste estudo) favorece, de diferentes formas, a abertura da escola para um maior envolvimento do corpo e do movimento no processo educativo, não mais no sentido de conformação, mas numa perspectiva de valorização do movimento como criatividade e expressão da cultura. 
A partir dessa hipótese, propus-me a investigar o papel que a Educação Física – componente curricular que tem como objeto a cultura corporal Ver COLETIVO DE AUTORES, 1992. – está desempenhando nos estabelecimentos de ensino que aderiram à Escola Plural, e as maneiras pelas quais a disciplina está se apropriando do processo de transformação promovido pelo programa. 
Devido à singularidade de cada estabelecimento escolar na apropriação dos princípios da Escola Plural, deparei-me com a impossibilidade de generalização das repercussões do programa nas escolas e do próprio conceito “Plural”. Optei, portanto, por um Estudo de Caso, que está sendo realizado em uma escola da Rede Municipal que apresenta forte adesão aos princípios e orientações da Escola Plural. A especificidade do caso é, nessa perspectiva, um elemento fundamental, na medida em que fornece a característica metodológica que se necessita, ou seja, a sua novidade, o fato dele ser especial é que interessa (ROESE, 1998, p.192).
Através da imersão no cotidiano escolar, estou buscando desvelar as concepções e práticas que orientam a Educação Física no contexto da Escola Plural e investigar as relações que se estabelecem entre a disciplina, as novas formas de organizar a escola e a vivência da cultura corporal no processo educativo. Embora o foco principal do estudo seja dirigido para a Educação Física, procuro analisar os sentidos e significados que envolvem o movimentar-se na escola, nos diversos “tempos e espaços” escolares. Isso é fundamental para ampliar a compreensão do papel que o movimento representa no estabelecimento escolar.
A observação participante é o principal instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo, que conta ainda com entrevistas e análise de documentos (em especial as publicações da Escola Plural e os registros dos projetos realizados na escola pesquisada) como instrumentos complementares.
Conclusões parciais
O estudo encontra-se na fase inicial da análise de dados. Creio, entretanto, que os elementos observados já permitem a confirmação de que existe uma correlação positiva entre um projeto pedagógico inovador e um maior abertura para as vivências corporais no contexto escolar. 
As inter-relações entre a Escola Plural e as atividades corporais no estabelecimento escolar pesquisado podem ser detectadas a partir da sintonia que se manifesta entre as atividades observadas na escola e os princípios do programa.
O ensino centrado não em conteúdos, mas em vivências e habilidades, favorece a ampliação da compreensão do que sejam saberes escolares. Traz para dentro do currículo diversas práticas que eram tradicionalmente marginalizadas, tratando-as “como conhecimentos legítimos e não um saber de enfeite, de tempos ociosos, de momentos de relaxamento para os educandos”(BELO HORIZONTE, s/d, p.25). As relações hierárquicas entre as diferentes áreas de conhecimento, entretanto, permanecem, ainda que de forma atenuada.  
A flexibilidade e a autonomia dadas às escolas na organização do tempo e do currículo aparecem como condição fundamental para a ruptura com as práticas pedagógicas tradicionais, permitindo que a escola se liberte das antigas amarras de programas de ensino, podendo se organizar em torno de outros eixos.
Outro fator importante a ser considerado é a organização do ensino por projetos. Ela favorece a vivência de atividades corporais na medida em que permite que os temas tratados ultrapassem os campos estanques de transmissão de conteúdos e se materializem como síntese de vários saberes, mediados por de diferentes linguagens.
Por outro lado, pode-se notar também uma “desmobilização” da Educação Física como área de conhecimento, na medida em que seus conteúdos são “diluídos” entre os diferentes projetos e levando-se em conta que as atividades corporais nem sempre são ministradas por professores da área. 
Por último, ressalto a importância de se considerar a singularidade de cada estabelecimento escolar na apropriação dos princípios da Escola Plural, o que impossibilita qualquer pretensão de se generalizar as considerações feitas acima para o contexto global da Rede Municipal de Belo Horizonte.
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“A educação dos corpos – não o seu adestramento e controle – merece maior atenção nos processos escolares. É uma das lacunas mais lamentáveis em nossa pedagogia. Recolocar o corpo na centralidade que ele tem na construção de nossa identidade e na totalidade da nossa cultura exige criatividade profissional de todos nós.”
(BELO HORIZONTE, SMED, 1994)



Objetivo geral:

Investigar como se manifestam as relações entre o Programa Escola Plural (seus princípios e suas formas de organização da atividade escolar) e a Educação Física.

Metodologia:

Estudo de caso

Instrumentos de coleta de dados:

	Observação participante

Entrevista
	Análise documental



	












	













Conclusões parciais:

	Abertura do currículo e do cotidiano da escola a novas dimensões (estética, artística, corporal) do conhecimento, porém sem romper com as relações hierárquicas entre os “saberes”.


	“Desmobilização” da Educação Física como área de conhecimento


	Maior respeito à corporeidade do aluno e às diferenças individuais.


	Incorporação gradual de uma cultura de trabalho docente coletivo.


	Maior participação do professor de Educação Física no processo de avaliação dos alunos.



