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Construindo interpretações sobre integração disciplinar: análises de uma experiência de inovação curricular a partir de produções de alunos e professores
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Este texto reúne alguns fragmentos de minha dissertação de mestrado (em andamento), no Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp, cuja temática principal consiste numa problematização acerca do desenho de alternativas curriculares a partir de uma experiência de inovação curricular que buscou a integração disciplinar no currículo. Nas redes tecidas e lançadas sobre o campo de estudo perpassam as palavras, os textos, os enunciados diversos que compõem os fios da experiência de aluno e pesquisador nos encontros dos itinerários, das multiplicidades cambiantes que compõem minhas reflexões e experiências em parte materializadas na escrita sempre submetida às lembranças e esquecimentos do autor em seu percurso investigativo. A reflexão toma como pontos de partida registros diversos feitos por mim no ano de 2000 sobre produções de alunos e professores imersos numa proposta de integração disciplinar desenvolvida no curso de formação inicial de professores de ciências e biologia da Unesp – campus de Botucatu – ao longo de cinco anos (1996-2000) e na minha experiência enquanto aluno daquele curso no ano de 1998. Minha intenção, nessa pesquisa, é produzir sentidos para a integração disciplinar no currículo.
Inicio a reflexão acerca da integração no currículo ressaltando que as palavras que escolhemos para designar acontecimentos quaisquer contribuem para dar sentido a uma configuração de coisas como, por exemplo, uma estrutura curricular reconhecida por “tradicional”, “inovadora”, “multidisciplinar”, “interdisciplinar”, “transdisciplinar”, “integrada” etc. Esta pesquisa toma como princípio que sentidos estão em fuga no encontro dos textos liberando diferenciações, outros textos. Na proliferação dos sentidos, pequenos segmentos de enunciados revelam possíveis traços de sentidos construídos no passado que, nos encontros com quaisquer outros fragmentos de textos, itinerários diversos, se recontextualizam e voltam a multiplicar. Trata-se do oposto da idéia de conceber o texto como ausência de sentido ou como aquele que possui um único sentido: todo texto pode ser concebido como uma multiplicidade concreta e, como tal, apresenta um excesso de sentido, faz produzir sentidos. Enunciar uma proposta de trabalho, em si, como por exemplo, um projeto de integração disciplinar é o suficiente para (re)criar composições que geram oportunidades de entrelaçamentos e modulações de pontos de vista de alunos e professores. Aproximo os processos de formação ao fazer artístico na pintura afirmando que, ainda que o espalhamento da tinta sobre os quadros (no caso, aqueles que compõem o curso de formação inicial de professores) crie formas inusitadas, há sempre a possibilidade de maior ou menor estabilização das formas segundo nossos desejos no usar das tintas mais acrílicas (mais duras) ou a óleo (mais maleáveis e fluidas) no fazer cotidiano, nas proporções variáveis e misturas de materiais com densidade diferente a cada momento do fazer artístico, no nosso caso, da arte de tornar-se professor. Na composição, há pelo menos dois caminhos possíveis que remetem a estéticas de tipos diferentes: projetando com maior intensidade imagens e formas que buscam correspondência e semelhança entre si, ressonâncias que confluem em uma unidade totalizante coerente e harmônica ou, ao contrário, em formas mais abstratas que remetem a linhas, traços, pontos sem correspondência, a cores variadas, à dissonância das formas: pendulamos entre os extremos, entre campos de imantação de diferentes intensidades que produzem em nós identificações com estéticas diversas. Nos subjetivamos no interior das práticas, dos modos de caminhar... Sobre a questão da integração disciplinar no currículo e a forma de enxergá-la, penso que escritos do filósofo francês Gilles Deleuze podem trazer grandes contribuições para nossas reflexões, a começar por um princípio pertinente: “é preciso multiplicar os lados, quebrar todo círculo em prol dos polígonos” (Deleuze & Parnet, 1998, p. 27).
A integração no currículo tem sido freqüentemente pensada no campo dos estudos curriculares a partir da “superação da desintegração” por oposição (desintegração / integração), entendendo integrar como realizar processos de síntese / articulação de elementos (metodologias, conteúdos, visões de mundo, concepções sobre o educativo etc.) antes relativamente disjuntos numa unidade razoavelmente coerente e estável. Proponho entender meio e fim de um processo de organização qualquer como, por exemplo, de uma estrutura curricular, através do intermezzo deleuzeano, em que sempre se está no meio das coisas, no inter-ser de um devir produtivo em que produtos são, em si, produções que geram, entre muitas coisas, pequenas sínteses em vias de desterritorialização. Entre as justificativas que balizavam a proposta em estudo, nos documentos analisados por mim, há algumas para as quais chamo a atenção por seu conteúdo que marca a integração disciplinar pela diferença (do tradicional, do multidisciplinar, do fragmentado, da ineficiência curricular) no jogo de produção de identificações marcadas pela figura da oposição cujo peso recai no negativo, nas insuficiências curriculares, nas ausências, nas incompletudes daquilo que é suposto faltar (o interdisciplinar, o integrado, a ação pedagógica eficiente, por exemplo) em detrimento daquilo que se considera presença marcante no currículo (o multidisciplinar, o fragmentado, a ação pedagógica ineficiente). Considero na pesquisa que venho desenvolvendo que as presenças que esvaziam as práticas condenando-as pelo que lhes é suposto faltar também são produções, constructos de uma cultura que elege para si o olhar que interpreta costumeiramente em nome de alguma falta originária. A insatisfação de um ideal abstrato torna-se motivo para a culpabilização das práticas que deixam de preencher o espaço esférico da integração – práticas sempre esvaziadas que retornam sob o peso da carência, incompetência, deficiência.
Partindo do pressuposto deleuzeano de que elementos de uma multiplicidade qualquer podem ser ligados precisamente pela ausência de liame (Cardoso Júnior, 1996, p. 20-21), por suas diferenças, as relações produzidas sobre a interação entre os elementos integram a produção de artefatos que podem subsidiar o olhar daquele as produz, olhar esse que se posiciona pela afirmação da integração por disjunção de partes, por reunião de heterogêneos. A “superação da desintegração” resultará na liberação de invenções que (des)configuram os contornos identitários produzindo novas identificações, deformações no sentido de produções, integrações. Nesse caso, a superação da desintegração implica, em si, a construção do novo que transborda a projeção de interligação de supostos elementos antes dispersos, desconectados: INTEGRAÇÃO => CONSTRUÇÃO, PRODUÇÃO DE DIFERENÇAS. Pode-se situar a integração de qualquer natureza no currículo como inovação no sentido de ser, em si, abertura para mundos possíveis, invenções – a começar pela construção cotidiana de uma proposta de trabalho. Esta solução recoloca o problema da integração de forma a multiplicar seus sentidos e pode ajudar a oxigenar o meio para indagações pelas produções curriculares e sobre sua dinâmica.
Parece-me razoável dizer, a partir das minhas leituras dos dados, que os processos de invenção curriculares vêm marcados por pendulações diversas, cujo movimento sugere múltiplas possibilidades entre superação / inovação e tradição, o velho e o novo, diretividade e não-diretividade, fixações em estereótipos e linhas de ruptura, de instabilidade, direito e avesso etc. São estas algumas das oscilações que atravessarão todo o processo de formação de alunos e professores assim como do pesquisador em sua trajetória de aluno e investigador da proposta em estudo. A cada momento o pêndulo estará em algum lugar no caminho que separa os extremos, em movimentos mais retilíneos ou mais circulares sendo que sua posição absoluta está em variação de acordo com o ângulo do olhar, as quantidades, as cores e os filtros de luz colocados sobre o motivo de reflexão. Ao iluminar o motivo, procuro situar a produção da integração no currículo enquanto marcada pelos encontros de itinerários modulantes enquadrados por emolduramentos fluidos, cuja densidade e plasticidade variam em função da natureza e prolongamentos dos fios que perpassam a formação e que compõem as trajetórias de alunos e professores. 
Entre anseios e desejos em relação ao curso de formação inicial de professores e à proposta de um currículo diferenciado no tocante à integração entre disciplinas, os alunos e professores produzem jogos de identificações com projeções de práticas, com sonhos e expectativas diversas produzindo uma multiplicidade de textos. Ao ler alguns destes textos, tenho em mente que as pessoas não estão bem representadas pelos conceitos/imagens que se fazem sobre elas. No entanto, estarão mais atraídas por uma ou algumas do que por outras, vendo-se representadas ou refletidas em um número delas. Falar em “nossas identidades” poderia ser mais bem conceituado como as “sedimentações através do tempo daquelas diferentes identificações ou posições que adotamos e procuramos ´viver´”, como se viessem de dentro (Hall, 1997). No entanto, as identidades são ocasionadas por um conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências únicas. “Nossas identidades são, em resumo, formadas culturalmente” (Idem, p. 26). Nos posicionamos nas definições sobre o nosso ser e nos subjetivamos no interior delas (Ibidem, p. 27). Perseguindo um dos princípios fundamentais contidos em Diferença e Repetição de Gilles Deleuze de que todo retorno ao mesmo é, em si, a produção do outro em alguma medida, posso então situar os variados exemplos contidos nos registros da pesquisa como reveladores de desejos por AÇÕES que, ainda que marcados por forças de reconhecimento, estriamentos taxonomizantes das práticas (a maneira errônea de dar aula, o certo e o errado do sistema educacional, a profundidade e a superficialidade em oposição ao concreto e ao prático), apontam para a produção do liso, da diferença, do alternativo, por exemplo, das produções curriculares entendendo o currículo e seus agentes como imersos numa maquínica em que “um conjunto de pontas se inserem no agenciamento em vias de desterritorialização, para traçar nelas as variações e mutações”. (Deleuze & Guattari, 1995, v. 4, p. 146) É assim que investimentos de desejo se exprimem - enquanto potências conectivas - investidos pela vontade de mudar, superar, descobrir, aprender, resolver, adequar, ver novos problemas, saber resolver situações diversas; enfim, experimentar, criar: os pontos de vista que deixaram rastros pelos registros são, em si, multiplicidades cambiantes nas relações com outros pontos de vista. 
Na produção das composições do cotidiano de um curso de formação inicial de professores, a organização da integração corre o risco de esvaziar ou reduzir o poder de conexão dos heterogêneos exercendo um papel seletivo quanto aos conteúdos e normativo quanto ao modo de conexão de conhecimentos de campos diversos resultando numa tensão permanente entre conhecimentos do campo educacional e do campo científico da biologia. Nos jogos de posicionamentos de diferentes discursos, alguns conhecimentos são privilegiados e remetidos para o interior das narrativas vinculadas no curso enquanto outros se tornam residuais, marginalizados, ocasionando em conflitos entre expectativas de professores e alunos quanto à forma da integração disciplinar.  Parece que, ao se identificar com o ser professor e o modo de organização de um curso que atenda a essa formação, alguns alunos tomam como referência central para a organização do próprio ensino e estruturação curricular do curso de formação inicial de professores de ciências e biologia os conhecimentos biológicos. Os encontros com orientações diversas que elegem como prioritários objetos distintos para com a formação do professor funcionam como tensores importantes de liberação de composições curriculares onde conhecimentos e experiências diversas estabelecem relações de trocas e revezamentos, fasciculando os eixos de integração disciplinar, modulando-os, desfiando e produzindo as tessituras curriculares. Deixo em aberto este texto em busca de novas interpretações sobre as práticas docentes e tessituras curriculares, compondo caminhos possíveis de entendimento da integração disciplinar no universo das complexidades do cotidiano da formação inicial de professores, lugar este de pulsações que marcam os ritmos dos desejos, da proliferação dos itinerários singulares, de multiplicidades diversas, de produções curriculares.
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Metodologia

Sujeitos:
10 alunos
5 professores

Principais Instrumentos:
Anotações de campo
Entrevistas
Questionários
Documentos oficiais
Conversas informais
Transcrições de aulas

Objetivos

O objeto de reflexão dessa pesquisa consiste na proposta de organização curricular do curso de Licenciatura em Ciências e Biologia da Unesp (campus de Botucatu) “Projeto de Integração das Disciplinas Pedagógicas do Curso de Ciências Biológicas – Modalidade Licenciatura”, desenvolvida pelos professores daquela unidade nos anos 1996 a 2000. O foco de análise escolhido recai na multiplicidade de sentidos produzidos por mim, alunos e professores sobre a proposta de integração disciplinar.
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