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Na virada do século XX para o século XXI, na esteira da globalização dos mercados, 

da transnacionalização do capital, da informatização do trabalho, das migrações pós-

coloniais, do conexionismo como modo de vida, do ativismo em rede e da mundialização 

das culturas, acentuaram-se os debates sobre as múltiplas relações possíveis de serem 

produzidas e/ou desveladas entre os currículos escolares e a fabricação de identidades, e, 

por tabela, de diferenças, compreendidas, predominantemente e de forma relacional, como 

tudo e todos que escapam às modelizações estabelecidas com essa operação.  

Na educação, em articulação com estudos realizados nos Estados e Unidos e na 

Europa, as noções de multiculturalismo e de diversidade cultural foram tomadas, à época, 

como ideias/ideais potentes para pensar e orientar o atendimento às reivindicações das 

minorias (entendidas como grupos sociais que não têm vez e voz por suas diferenças 

étnicas, raciais, de gênero, de orientação sexual, de região geopolítica, de religião, de classe 

social, entre tantas outras, em relação às identidades hegemônicas), embora as ações 

empreendidas nessa perspectiva nem sempre se apresentassem/apresentem como 

suficientemente radicais e críticas para irem além das recomendações de respeito e de 

tolerância, deixando intactos os processos curriculares cotidianos, linguísticos ou gestuais, 

que produzem normalizações, disjunções, marginalização e exclusão. Ao compreender as 

identidades e diferenças como totalidades isoláveis e opostas, fixas e originais, de uma 

forma binária e mutuamente excludente, esses estudos, muitas vezes, ignoravam/ignoram 

ou invisibilizavam/invisibilizam os hibridismos, as linhas de fuga, os desvios e as 

dissidências em relação à formatização da vida que são engendrados em meio às práticas 

cotidianas, forjando outros modos de existência possíveis em processos afirmativos de 

diferenciação e singularização.  

Ou seja, ainda que vislumbrando perspectivas que acenam para a pluralização da 

cultura e desestabilizam a noção de totalidade estável que tornava/torna  possível antever a 
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trajetória dos sujeitos e sua identificação de forma normalizada, esse jogo entre identidade e 

diferença polarizada ainda permaneceu/permanece  assentada numa noção de experiências 

divergentes (SAID, 2011)  que só são lidas de forma subjetiva por aqueles que as vivem, ou 

seja, a possibilidade de se desenhar uma linha imaginária potente que traça com precisão a 

fronteira entre o eu/nós e o eles/outros se mantém, ainda que sob a ótica de uma política de 

reconhecimento de “diferentes” identidades. Assim, sem considerar os imbricamentos e 

possibilidades de dessas experiências divergentes tornarem-se intercambiáveis, o que 

borraria os traços delimitados das fronteiras desenhadas, o que se colocaria/coloca como 

questão nesse âmbito seria a tensão entre identidade e diversas homogeneidades. 

A ideia de intercâmbio de experiências nessa perspectiva adquire um caráter 

celebratório, que reforça a estabilidade dessas múltiplas e diferentes identidades, numa 

justaposição de imagens normalizadas. Problematizar tal perspectiva exige interrogar a 

compreensão dos sistemas culturais nas suas hibridizações, hifenizações, pensá-las como 

narrativas que inventam para si uma pretensa homogeneidade que abarca sujeitos que a 

partilham. Mais que pensar em relações alteritárias entre eu/nós e eles/outros,  o desafio é 

pensar o quanto o eu/nós se constitui de muitos outros subsumidos num esforço de 

constituir o nós universalizado. 

A naturalização do lugar/posição dos sujeitos desmobiliza questionamentos que 

poderiam criar espaços fronteiriços de discussão. Nesse sentido, num contexto de fixidez, 

as fronteiras são rígidas; mais que fronteiras, são polarização das margens sem que haja 

atravessamento. Na construção do outro recusado pode se ver que ainda prevalece a lógica 

da substituição, da subordinação, da transformação do outro-diferente por um outro-eu. 

Diferença tratada como diversidade, pluralismo que, tolerado, pode se transformar no 

mesmo. 

O foco na cultura como recurso, tanto para o ativismo em rede (CASTELLS, 2003) 

como para a administração da economia globalizada (YÚDICE, 2004), e, por conseguinte, 

o foco no binarismo identidade-diferença cultural como dispositivo de mobilização e 

resistência, e, ao mesmo tempo, como moeda de troca em novos mercados e políticas 

transnacionais, agitam e tensionam as tramas entre teorias, políticas e práticas que 

constituem, permanentemente, o campo do currículo. Desde o início dos anos dois mil, a 

produção intelectual no Brasil abordando essa temática é instigante e intensa. Muitos 

pesquisadores problematizavam os paradigmas hegemônicos na ciência, inclusive na 

educação, em especial o funcionalismo e o estruturalismo, e instauravam novas 

perspectivas para abordar e pensar os currículos, deslocando e redefinindo interesses, 

metodologias, referências e experiências. Criaram-se fissuras no “já sabido”, no que era 

tido como universal e como dado, legitimado e constatado. Passou-se a pensar o que, até 

então, era tido como impensável. Abriram-se algumas caixas pretas para se analisar as 

contingências da fabricação dos discursos científicos, para se problematizar as redes de 

produção e divulgação das ciências (LATOUR, 2011). Questionou-se o que os discursos e 

os atos curriculares colocavam em funcionamento. 

No que diz respeito, especificamente, às relações entre os currículos escolares e a 

produção de identidades, destacaram-se os estudos forjados em meio à multiplicidade de 
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aportes dos Estudos Culturais, estabelecendo diálogos, para além do materialismo histórico, 

com as abordagens pós-estruturais, pós-coloniais, pós-modernas, feministas, raciais e 

queer, pós-fundacionalistas entre outras. As antes denominadas “diferenças” passaram a ser 

reivindicadas como “identidades de combate” ou simplesmente “identidades” no contexto 

de políticas afirmativas. Sem abandonar a questão da luta de classes, esses estudos 

trouxeram à tona outras dinâmicas de discriminação e opressão que se dão no seio da 

realização dos currículos escolares, destacando as disputas em torno da significação, do 

reconhecimento, dos direitos civis e dos privilégios daí resultantes.  

Muitos desses estudos, contudo, buscaram/buscam, na perspectiva das políticas 

afirmativas de identidades, enquadrar uma diferença que não se deixa esquadrinhar, que se 

metamorfoseia e desliza, exatamente por não se encaixar em um metro padrão. Por vezes, 

provisoriamente, aqueles que experimentam a condição de minoria ou de “diferentes” em 

que foram colocados por meio de operações de significação e exclusão por atributos 

comportamentais, culturais ou físicos, parecem se deixar aprisionar em uma categoria 

criada para defini-los e governa-los apenas como uma astúcia para garantir direitos e acesso 

ao sistema público de educação e saúde, por exemplo. Entretanto, em meio a essas 

tentativas de categorização também se produzem escapes, singularizações, 

transbordamentos.  

Sem nunca ter saído da cena, as pesquisas que se concentravam na investigação da 

operacionalidade do sistema currículo-identidade-diferença, esta última tomada, ainda, 

apenas como o negativo da identidade hegemonicamente legitimada, parecem ter, ao longo 

dos anos, perdido um pouco da efervescência, o sabor de novidade e a verve revolucionária 

tal como eram praticadas e consideradas no início desse século XXI, embora um livro 

emblemático na emergência desse debate continue integrando a bibliografia básica da 

disciplina que trata de currículo em grande parte dos cursos de pedagogia, de formação de 

professores e de pós-graduação em educação por todo o Brasil. Trata-se do livro 

“Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo”, de Tomaz Tadeu da 

Silva, (cuja primeira edição data de 1999), no qual o autor afirma:  
 

O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias 

tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é 

relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 

autobiografia, nossa vida, currículo vitae: no currículo se forja nossa identidade. 

O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 

identidade. (2001, p. 150) 

 

Nesse livro, Silva seleciona, ordena e interpreta diversas teorias de currículo, 

produzidas em diferentes espaços e tempos, analisando-as a partir de uma perspectiva pós-

estrutural. Num caminho de pensamento que culmina com a problematização das relações 

entre saber, poder e identidade, o autor destaca que, muito mais do que transmitir 

conhecimentos e valores, os currículos constituem um território político, minado e 

disputado, em meio ao qual se fabricam sujeitos. Se um documento de identidade diz quem 
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você é, descreve procedência e características do ser identificado, ele indica a 

“naturalidade” desse sujeito. Essa “naturalidade” é posta em debate pelo autor, enfatizando 

as diferentes perspectivas pelas quais se contesta/produz/disputa o que se entende/significa 

por currículo. 

Concomitantemente, para além desse texto emblemático, diversos discursos teóricos 

são engendrados em consonância com os movimentos sociais, as pesquisas acadêmicas, as 

políticas e as práticas curriculares voltadas para a questão da identidade-diferença. Nessa 

contingência, múltiplos olhares e ações se confrontam ou se hibridizam, desde os mais 

conservadores que apostam em uma ideia de diversidade implicada com a convivência 

pacífica, respeitosa e tolerante entre identidades-diferenças consideradas fixas e estáveis, 

sem questionar as hierarquias e desigualdades sociais, econômicas e políticas 

permanentemente produzidas entre elas, até as abordagens mais afinadas com a filosofia da 

diferença e que são direcionadas para a desconstrução das identidades e dos atos 

curriculares que buscam fabricá-las.  

Esses estudos apostam na diferença afirmativa e processual, inapreensível, 

incontrolável, inclassificável, característica do vivo e criadora de outras estéticas de 

existência que escapam à modelização operada pelo capital e suas lógicas operacionais. 

Nessa perspectiva, a identidade é considerada um modelo vazio que precisa ser 

constantemente fabricado e realizado para existir como tal. O que está em jogo, nesse 

movimento, são os processos de subjetivação, de singularização.  

Nesse sentido, é preciso retomar a questão identidade-diferença-cultura. Ainda que a 

partir de diferentes perspectivas, os estudos que se voltam para a discussão identidade e 

diferença atentam que para pensá-las é preciso discutir sua produção como prática cultural. 

O foco na cultura aí também se observa arguindo-a como campo de conflitos e 

disputas, um território amplo e diverso que precisa ser entendido como tal. Sendo assim, a 

noção de cultura como formas de ser/estar de sujeitos que articulam as múltiplas dimensões 

destes e que se expressam e se configuram subjetivamente a partir dessa formação, uma teia 

complexa de significações cruzadas que se assenta numa concepção discursiva, evidencia a 

cultura como trabalho de significação, processo marcado pela contingência; ato insurgente 

de reinvenção criativa que rompe com uma ideia de linearidade sequencial, subvertendo a 

noção de cultura como tradição e aí conjunto estável, ordenado e modelar. 

Tal perspectiva se confronta com as tensões de um contexto marcado por 

deslocamentos que constituem o que Kristeva (apud BHABHA, 2013) chama de 

comunidade paradóxica, de identificações parciais e duplas que intervém no tempo 

homogêneo da autoridade da tradição. A proposição da autora se assenta numa perspectiva 

que assume a articulação entre direitos, reconhecimento, identidade e diferença como ato de 

enunciação. Ao fazê-lo, é preciso ter claro que se joga com um conceito que está para além 

da ideia do direito a voz, um direito que tal como preconizado na Declaração Universal de 

Direitos Humanos – remete ao “respeito universal aos direitos e liberdades humanas 

fundamentais”. Assume-se o direito à enunciação num campo de tensões em que esse não 

se alinha a uma noção universalizada de essência humana, mas como articulação e iteração. 

A ideia de iteração alinha-se a uma dimensão performática que rompe com uma perspectiva 
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essencialista ao lançar sobre essa uma sombra que perturba o sentido de permanência que 

uma autoridade assentada numa lógica essencialista prevê.  

A permanência reflete e dá um sentido à identidade que, ao fixar elaborações e 

demarcar posições, permite a estruturação de um sistema de diferenciação/hierarquização 

das diferenças. O sentido de permanência é celebrado pela narrativa continuísta e histórica 

que se antepõe como uma autoridade autenticada por essa perspectiva continuísta, uma 

temporalidade serial. Com suas repetições marcadas pela modificação – ou seja, não 

simplesmente não re-apresenta tal e qual se projeta um sentido fixado, a iteração perturba 

essa autoridade ao tornar o “original” não mais reconhecível em absoluto, o que revela uma 

instabilidade constitutiva exposta  na ambivalência  da significação.  

Essa é uma problemática importante a ser enfrentada: nos termos de Said (2011), 

somos herdeiros de um esforço imperialista de construir uma identidade cultural que, vista 

como algo unitário e homogêneo, fosse capaz de definir o “nós” e o “eles”. Se somos 

herdeiros, trata-se de uma herança esfacelada por um contexto em que as oposições binárias 

já não são autoevidentes e outros tipos de solidariedade e alinhamentos se dão  

independente de fronteiras, nações, identidades e põe em questão a primazia  do nós, por 

direito hereditário, buscar definir os outros. Não há hoje como não discutir a 

identidade/diferença e refletir sobre essas questões em meio aos processos migratórios 

recentes que expõem a herança e os estereótipos ameaçadores. E esse outro em trânsito 

perturba a pretensa estabilidade de uma identidade cultural reconhecida como unitária e aí a 

ideia do comum a todos, cara aos nacionalismos, tal como temos assistido, se exacerba em 

meio ao excesso de identidades diferenciais.  

Entender a cultura como signo, como trabalho de significação como propõe Bhabha e 

outros autores, e ao evidenciar a arbitrariedade do signo,  duvida da autoridade da cultura 

como tradição – que não significa ignorar ou negar a tradição/história, mas pensá-la 

também como discurso, uma narrativa em disputa – mas como agência da/pela palavra, 

indecidível e indeterminada. Nas palavras de Bhabha (2013): 
 

Reivindicações de identidade nunca devem ser nominativas ou normativas. Para 

ser produtivo, nunca deve ser nomes; como a voz, deve ser capaz de fazer a sua 

diferença frente ao outro e torcer o "direito" de significar em um ato de tradução 

cultural. (p.123) 

 

Com Bhabha (1998), Certeau (1994), Deleuze (1992), Foucault (1995) entre outros, 

esses estudos deslocam o foco da compreensão das identidades originárias, fixas e estáveis 

e das diferenças, igualmente originárias, fixas e estáveis que constituiriam o negativo da 

primeira, para uma análise que leve à desnaturalização dos processos que as produzem 

como tal. Bhabha (1998) arguiu sobre a alteridade dentro da identidade (p. 86). Com isso, 

complexificou e redimensionou a compreensão da identidade como híbrido, pois a 

alteridade a que se refere implica que a constituição híbrida não funciona apagando as 

diferenças, mas como irrupção, uma identificação ambivalente que lança sobre a produção 
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híbrida a incerteza do significado cultural; dessa forma, mantém sempre o confronto com o 

duplo, o intraduzível.  

Por vias distintas, essas pesquisas buscam trazer à tona as relações de poder, as 

relações entre forças desiguais que configuram esses processos, além de apontar para os 

desvios, as táticas e as burlas forjadas com as práticas cotidianas, as mímicas, as traduções 

e as negociações que produzem hibridismos em lugares onde há tensão e conflitos, os 

processos de singularização desencadeados em meio a experiências impossíveis de serem 

controladas, forjando, em todos os caos, a diferença onde se supõe haver apenas 

homogeneidade.  

Ao longo dos anos, as pesquisas que buscam estabelecer relações entre currículo, 

identidade e diferença vêm, com mais ou menos ênfase, conforme a conjuntura, informando 

e sendo informadas por políticas educacionais, diretrizes curriculares, práticas cotidianas 

nas escolas e universidades e por discursos e ações que brotam em outras instâncias que 

constituem o tecido social, tais como as mídias massivas, as redes digitais, as produções 

artísticas e culturais das juventudes, as vivências religiosas, entre outras.  

Atualmente, estas questões ganham expressiva visibilidade nos debates sobre 

currículos por conta de novas constelações de forças que vão constituindo o cenário político 

e educacional brasileiro. Por um lado, a pressão e a atuação de grupos conservadores no 

legislativo, que se estendem a toda sociedade, tentando proibir através dos planos nacional, 

estaduais e municipais de educação a discussão nas escolas sobre questões de gênero, 

sexualidade, religiosas e outras dinâmicas de opressão e discriminação, considerando-as 

ideológicas e contra as famílias e a ordem social. Por outro lado, a iniciativa do governo 

federal em implementar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação 

Básica, inserida no Plano Nacional de Educação, preocupa pesquisadores do campo que 

entendem que a proposta precisa ser amplamente discutida. Em um documento produzido 

pelo Grupo de Trabalho em Currículo (GT 12) da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED) por ocasião da reunião anual da associação ocorrida em 

outubro deste ano em Florianópolis os pesquisadores ressaltam a necessidade de se 

considerar a autonomia das escolas e dos professores, assim como a diversidade de 

perspectivas teóricas e políticas produzidas ao longo dos últimos anos no país. Segundo o 

documento, uma base comum deve ser construída “em comum”, um comum múltiplo, que 

não implica consenso, homogeneização ou padronização. Observa-se o uso do nacional 

como marcador indicativo de elementos essenciais a um comum a todos, ou seja, uma 

identidade. O nacional aí figura como marco regulatório. E o que se desdobra disso é que o 

comum a todos vai se transmutando em único e aí cabe a questão: há espaço para a 

diferença? 

Nessa conjuntura, torna-se relevante e oportuna a Seção Temática organizada pela 

Associação Brasileira de Currículo (ABdC), na qual reunimos artigos de pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros que pensam a relação entre currículo, identidade e diferença tanto 

na perspectiva da macro como da micropolítica. São artigos que enfatizam tanto a 

necessidade de se garantir os direitos e a dignidade das pessoas e dos grupos sociais 

discriminados, marginalizados e oprimidos por meio das políticas públicas para a educação, 
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como também textos que procuram destacar as diferenças emergentes e os processos de 

subjetivação e singularização, efêmeros e não generalizáveis, que emergem em meio às 

teorias, políticas e práticas curriculares cotidianas, advertindo para o risco de uma redução 

das subjetividades às identidades que aprisionam e dificultam os processos de invenção de 

novas estéticas de existência e de criação de outros mundos possíveis.  

Esse “não ter cabimento”, nas identidades, nas fôrmas, nos moldes, nas caixas e nos 

armários é a principal problematização que emergência da diferença apresenta à educação, 

e é a essa problematização que muitas vezes o pensamento educacional e as práticas 

educativas tentam evitar ou ignorar. A valorização da emergência da diferença processual, 

característica da expansão do vivo, acena, definitivamente, para a impossibilidade de 

homogeneização e controle. 

Para tanto, ao pormos identidade e diferença em discussão, pensamos os modos de 

organizar esse número em diálogo com a temática em tela. Trata-se de discutir a diferença 

na diferença. Sublinhamos isso, pois entendemos que não é possível pensar em movimentos 

teóricos com identidades fixas e estáveis.  É preciso entender como movimentos de 

pensamento escapam de uma definição homogênea e têm se reconfigurado a partir de 

“negociações” teóricas. Lopes (2005) alude à recorrente configuração híbrida nas 

formulações teóricas que têm orientado a pesquisa sobre políticas curriculares. A autora 

argumenta que é preciso pensar na produtividade dessas associações teóricas tendo como 

parâmetro a “análise do objeto de pesquisa a ser construído e dos conceitos a serem 

considerados na construção desse objeto (p.53).” Defendemos que um sectarismo teórico 

traz também um binarismo improdutivo ao estudo no campo. Assim, os artigos que 

compõem esse dossiê marcam-se pela diferença entre as perspectivas teóricas com as quais 

operam. Essas diferentes formulações teóricas são chamadas não a se justaporem ou se 

alinharem simplesmente, mas a traçar linhas que borrem essas fronteiras na difícil 

articulação dialógica, na negociação de sentidos possíveis à sua compreensão.  

Assim, o conjunto de textos aqui trazidos abre discussões acerca de uma gama variada 

de focos de análise. Merece nosso destaque um número expressivo de trabalhos que 

voltados para a discussão de questões afetas a identidade docente, a identidade/diferença 

produzida/discutida/significada no âmbito de propostas de formação de professores. Em 

linhas gerais, os textos argumentam que é necessário pensar nas articulações entre currículo 

e identidade, pondo sob suspeita a fixidez dos sentidos postos a formação de professores, o 

que alicerçaria uma identidade essencializada, o que concorre para o apagamento da 

diferença, do diálogo e da negociação na escola, no currículo. A partir das diferentes 

discussões tecidas a interrogação que se apresenta suscita o que pensamos ser o mote de 

complexas e produtivas possibilidades de debate: um professor que tem sua história 

reduzida num contexto de unicidade pode fazer do seu fazer curricular um entre-lugar 

cultural? 

O currículo assumido como prática de criação é espaço de produção de identidades e 

diferenças. Nas relações que se estabelecem no e pelo currículo permite-se o 

posicionamento ou não-posicionamento dos sujeitos a partir desses elementos, e nessa 

dinâmica de identificação-diferenciação é que se processa essa criação. Problematizar a 



 
MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOARES e RITA DE CÁSSIA FRANGELLA 
 
 

 
574 

identidade docente é movimento que se articula à busca pela construção de uma política da 

diferença como tarefa educacional.   

Dessa forma, os debates aqui propostos podem se espraiar, na discussão fecunda que 

articule e negocie diferentes sentidos para a formação; que permita pensar que se a tarefa  

educacional se pauta por uma política da diferença – o que enfatizamos num contexto onde 

a palavra de ordem é unidade em nome de um sentido de democracia que entende que 

igualdade implica supressão das diferenças e aí o que temos é homogeneização – há que se 

pensar que essa é uma tarefa inacabada, sempre reinventada na ação política cotidiana. 

Como organizadores dessa seção, convidamos todos à leitura, ao debate e a luta! 
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