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Introdução


Neste trabalho são analisados dois artigos publicados no ano de 2003 pela revista Física na Escola, editada pela Sociedade Brasileira de Física (SBF): A contribuição da física para um novo ensino médio (v.4, n.2), escrito por Maria Regina Kawamura e Yassuko Hosoume, da USP, e Implementação dos PCN em sala de aula: dificuldades e possibilidades (v.4, n.1), de autoria de Elio Carlos Ricardo, da UFSC.
Os autores desses dois artigos são especialistas em ensino de física que têm ou tiveram participação direta na elaboração de textos oficiais de políticas curriculares para esta disciplina, no ensino médio. As Profas. Kawamura e Hosoume integraram a equipe que elaborou o texto de Física nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), publicado em 1999, e de sua versão posterior publicada em 2002 (PCN+); o professor Ricardo representou a SBF junto à comissão de consultores do MEC que elaborou os textos preliminares de avaliação a respeito dos PCNEM e dos PCN+, que está sendo encaminhada pelo governo federal.
Em nossa análise, estaremos interessados em compreender os processos de hibridização (García Canclini) e de recontextualização (Bernstein) discursiva que ocorrem nos textos dos dois artigos. Em especial, discutiremos a abordagem que seus autores dão às idéias de currículo organizado por competências e de currículo organizado por conteúdos. Entendemos que essas mediações discursivas são contribuições significativas para a produção de políticas de currículo.



Mediação discursiva de especialistas em ensino de física

Nos processos de produção de políticas curriculares, Stephen Ball (Lopes, 2004) considera genericamente três contextos: o de influência, o de produção de textos e o da prática. No contexto de influência, ocorrem as disputas discursivas mais amplas para definir os princípios mais gerais que norteiam a atividade educacional, indicando suas finalidades sociais; o contexto de produção de textos, estreitamente vinculado ao primeiro, é centralizador e confere aos textos um caráter oficial; por último, o contexto da prática recria e reinterpreta mais uma vez as definições curriculares que circulam entre os três contextos, bem como tem seus princípios incorporados pelos outros dois contextos.
Estudando o caso inglês, Ball e Bowe (1998) observaram processos de recontextualização entre o contexto de produção de textos e o da prática. Os autores constataram que a idéia de currículo integrado foi defendida com ambigüidade pelo governo daquele país, no esforço para introduzir o currículo nacional obrigatório nas escolas locais, após 1988. Em cada uma das quatro escolas investigadas, a lei foi interpretada e colocada em prática de diferentes formas. Os estudos também concluem que a estrutura disciplinar do currículo inglês foi consolidada historicamente, tornando muito difícil romper com essa situação.
Usando os estudos de Ball e Bowe como referência, este trabalho estende a análise aos grupos disciplinares de ensino de física que atuam em nosso país. Os textos produzidos por esses grupos situam-se nos contextos de produção e da prática, uma vez que seus autores participaram ou participam da elaboração de documentos oficiais, já citados, mas também têm pesquisas junto às escolas. Os discursos desses textos pertencem ao campo recontextualizador pedagógico oficial, mas se cruzam com o campo recontextualizador pedagógico (Santos, 2003).
Segundo Lopes (2002), o discurso pedagógico é definido por Bernstein como um princípio recontextualizador que se apropria de outros discursos, não sendo propriamente um discurso. São regras para embutir e relacionar dois outros discursos: o discurso instrucional (discurso especializado das ciências de referência a ser transmitido na escola) e o discurso regulativo (discurso associado aos valores e aos princípios pedagógicos) (ibidem, p.159). Referindo-se aos PCNEM, a autora afirma:

Os princípios e regras de organização curricular expressos no texto dos PCNEM constituem um discurso regulativo capaz de dominar o discurso instrucional relativo à disciplinas. Tais princípios e regras incluem as concepções de disciplina, interdisciplinaridade, contextualização, tecnologias como princípio integrador e o currículo por competências. O processo de embutir o discurso instrucional referente às diferentes disciplinas nesses princípios e regras recontextualiza tal discurso instrucional, redefine suas finalidades educacionais e configura o discurso pedagógico oficial (ibidem, p. 160).

Nos textos aqui analisados, identificamos esse princípio recontextualizador, que resulta na hibridização discursiva que concilia a concepção de currículo organizado por conteúdos com a de currículo organizado por competências. No primeiro artigo, essa conciliação é feita através de um discurso que, ao mesmo tempo que subordina os conteúdos às competências, coloca-os como condição necessária ao desenvolvimento dessas mesmas competências.
Inicialmente, as Profas. Kawamura e Hosoume argumentam que há uma nova realidade para o ensino médio após a promulgação da LDB/1996. Acompanhando essa nova realidade, os conteúdos de física devem ser revistos:

O conjunto desses conhecimentos estava pré-determinado nos livros didáticos e no coletivo das pessoas, de uma forma tão completa que parecia não haver espaço para outras escolhas: cinemática, dinâmica, estática, eletrostática etc. Essa era a Física. No entanto, fixar objetivos implica em definir estratégias para alcançá-los e em selecionar conteúdos. Conteúdos propostos, como veremos, não em função da lógica da física, mas em decorrência da proposta de educação e da lógica do ensino (p.23). [...] Em nenhum momento, o que se propõe é deixarmos de promover a construção do conhecimento em Física. Mesmo porque, competências e habilidades somente podem ser desenvolvidas em torno a assuntos e problemas concretos, que se referem a conhecimentos e temas de estudo.(ibidem, p.25).

Adiante no texto, as autoras afirmam que é necessário fazer escolhas criteriosas quanto aos conteúdos de física, especialmente pela ênfase no desenvolvimento das competências:

O tratamento de diferentes campos de fenômenos implica em preservar, até certo ponto, a divisão do conhecimento em áreas da física tradicionalmente trabalhadas, como Mecânica, Termologia, Ótica e Eletromagnetismo, não só pela unidade conceitual que esses campos estabelecem, mas também por permitir uma “transcrição” da proposta nova em termos da compartimentalização anteriormente adotada, reconhecendo-a para superá-la (ibidem, p. 27).

Embora argumentem sobre a necessidade de se afastar do currículo organizado com base nos conteúdos da física, as autoras defendem outra escolha que mantém essa lógica. Modifica-se a ordem e a ênfase dada a certos conteúdos, mas não se abandona o princípio anterior. Assim, as autoras produzem um discurso híbrido, assumindo a ambigüidade expressa na idéia de superar e, ao mesmo tempo, preservar aspectos fundamentais da organização e seleção de conteúdos curriculares.
Interpretamos essa ambigüidade como decorrente da negociação discursiva travada em torno da produção dos documentos oficiais. Os diversos sujeitos do campo recontextualizador pedagógico oficial procuram direcionar as políticas curriculares segundo sua própria ótica e interesses. Ainda no primeiro texto analisado, embora lembrem que o conceito de competências não é consensual, mesmo entre os físicos, as autoras evitam discuti-lo:

Há uma grande discussão na literatura atual sobre o que sejam competências, o que sejam habilidades. Talvez não seja necessário um aprofundamento desses conceitos, mesmo porque são controvertidos e permitem entendimentos diferentes (ibidem, p. 24).

Já o artigo de autoria do Prof. Ricardo – cuja tônica é a defesa das idéias presentes nos documentos oficiais e de sua maior divulgação e esclarecimento junto aos professores e às escolas –, faz alusão a duas diferentes noções de competências do meio educacional. O autor procura explicá-las resumidamente, referindo-se às idéias de Philippe Perrenoud e de Guy le Boterf. Sem esclarecer qual sua própria interpretação sobre a concepção de competências presente nos documentos oficiais, o Prof. Ricardo enfatiza o trabalho de Perrenoud, e afirma:

Em um ensino por competências, não serão os conteúdos que determinarão as competências, mas o contrário. No ensino tradicional poderia se pensar que a seqüência para as escolhas didáticas é: conteúdo, transposição didática, sala de aula, pré-requisitos, expectativa futura a cargo do aluno. [...] O que se pretende em um ensino por competências é mudar essa seqüência de modo que as competências gerais norteiem as escolhas didáticas e práticas pedagógicas, inclusive dos conteúdos, exigindo uma nova transposição didática (p.10).

Um pouco acima em seu artigo, o autor havia listado a série de conteúdos sugeridos para a física nos PCN+ :

A partir das três grandes competências de representação e comunicação, investigação e compreensão, contextualização sócio-cultural, os PCN+ sugerem para a Física os seguintes temas: movimentos: variações e conservações; calor, ambiente e usos de energias; som, imagens e informações; equipamentos elétricos e telecomunicações; matéria e radiação; Universo, Terra e vida (ibidem, p. 9).

Mais uma vez, observamos que a seleção de determinados conteúdos de física, mesmo rebatizados como temas e apresentados à guisa de sugestão, continuam sendo uma referência fundamental nas propostas de organização curricular para essa disciplina no campo recontextualizador oficial. Desse modo, e através de um discurso que hibridiza diferentes concepções de competência circulantes no meio educacional, não restritas a esse meio Segundo Bernstein (apud Santos, 2003), nos anos de 1960 houve uma certa convergência no interior das ciências humanas, que passaram a usar o conceito de competência., faz-se a conciliação entre o discurso instrucional e o discurso regulativo.
Como em qualquer processo de produção cultural, a ocorrência de hibridizações discursivas no campo curricular é necessária para contemplar a diversidade de interesses envolvidos. Os múltiplos sujeitos participantes devem negociar politicamente, para tentar imprimir aos discursos suas diversas formas de significar o mundo. No caso das políticas curriculares para a física, as vozes mais ouvidas (Bernstein apud Santos, 2003) foram as provenientes de setores do meio acadêmico e dos grupos que detêm maior controle sobre o Estado.
Alguns anos após a publicação dos PCNEM, os artigos analisados neste trabalho exemplificam que o processo de negociação em torno desse documento não se esgotou, exigindo dos sujeitos participantes novos argumentos e abordagens que busquem legitimar seu conteúdo e reduzir as possibilidades de que ele seja interpretado de formas diferenciadas, como se coubesse à escola apenas a incorporação das orientações previstas. Entretanto, no campo recontextualizador pedagógico oficial, notamos que a idéia de competências – adotada sem unanimidade por especialistas em ensino de física – tem sido apresentada de forma ambígua e defendida com dificuldades por alguns especialistas que são lideranças nesse meio.


Referências


BALL, S. J. y BOWE, R. El currículum nacional y su “puesta em práctica”: El papel de los departamentos de materias o asignaturas. Revista de Estudios del Currículum. Barcelona: Pomares-Corredor, 1998, v. 1, n. 2.
LOPES, Alice C. Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio: Quando a integração perde o seu potencial crítico. In: LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. (Org.) Disciplinas e integração curricular. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
________. Políticas de currículo: continuidade ou mudança de rumos? Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, 2004, n.26, p.109-118.
SANTOS, Lucíola L. de C. P. Bernstein e o campo educacional: relevância, influências e incompreensões. In: Cadernos de Pesquisa, n. 120, p. 15-49, nov/2003.



