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Resumo 

Este ensaio busca pensar relações possíveis entre currículos escolares, diferenças e identidades na 

perspectiva das pesquisas nos/dos/com os cotidianos. Currículos escolares, nessa concepção, são 

constituídos pelos consensos institucionais que informam valores e interesses às estruturas de 

poder político, pelas diretrizes governamentais norteadoras das práticas educacionais, pelos 

documentos prescritivos das redes de ensino, pelos projetos pedagógicos das escolas, pelo que é 

fabricado com o enredamento dos conteúdos demandados com nossos saberesfazeres1 cotidianos 

e, ainda, pelas múltiplas narrativas sobre o que foi realizado. Na trilha de pensamento construído 

com Certeau, entende-se que currículos são invenções de praticantes, cujas tessituras em redes são 

impuras e incontroláveis. Este texto refuta a ideia de currículo que aposta na possibilidade de 

controlar diferenças ao fabricar identidades. Defende, com Deleuze (2006), que a 

diferença/diferenciação processual e afirmativa é característica do vivo e infere, com ajuda de 

Preciado (2014), que o currículo, como uma tecnologia, é um sistema de objetos e discursos, de 

utilizadores e de usos aberto à resistência, à apropriação e à queerização. 

Palavras-chave: Currículos em redes. Cotidianos. Diferenças. 

 

Abstract 

With this essay we try to think possible relationships between school curricula, differences and 

identities from the perspective of research in/of/with the everyday life at schools. School curricula, 

in this matter consist of institutional consensus that validate values and interests to political power 

structures, by government guidelines of educational practices, prescriptive documents of the 

school systems, the educational projects of the schools which is manufactured using the 

entanglement of the required contents with our daily knowledge-doings and the multiple narratives 

of what has been accomplished. Our trail of thoughts has been built along Certeau and we 

understand that curricula are practitioner creations, whose weaving networks are unclean and 

unmanageable. We refute a curriculum idea that believes on the possibility of controlling 

differences to manufacture identities. With Deleuze (2006), we understand that the 

difference/differentiation procedural and affirmative is a characteristic of whatever is alive; and 

along with the contribution of Preciado (2014), we believe that curriculum, as a technology, is a 

system of objects and speeches, users and of open uses to resistance, to appropriation and to 

queering). 
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Diferença, identidade e ficção:  

 

 
589 

Se eles falam de mim 

Que eu sou diferente 

Eu falo deles porque são iguais 

(Ana Carolina) 

 

Em tempos de exaltação dos discursos que tentam desqualificar, inferiorizar, punir e 

eliminar diferenças, baseando-se em uma suposta arbitrariedade, desfuncionalidade e erro 

no pensar/agir/sentir de outros modos, noutros registros que não os hegemonicamente 

legitimados, parece-nos oportuno e necessário sublinhar que o ficcional que se pretende 

verdadeiro é forjado primeiro no campo da linguagem, mais especificamente, na prática de 

significação. Como tal, todo texto que pretende falar em nome do real, inclusive a teoria 

curricular, é uma versão singular do vivido/imaginado/inventado e, desde que o mundo é 

mundo, as pessoas disputam a hegemonia das suas versões. 

Fabulados como explicação confiável da vida, os discursos hegemônicos
2
, em 

determinados espaçostempos, costumam menosprezar o que lhes parece ser seu negativo – 

ou o que é produzido como tal no contexto das relações de forças – e, na tentativa de 

silenciar saberesfazeres dissonantes ou em fuga, vão construindo mecanismos de 

vigilância, de controle e de apagamento, por meio de estratégias que, em última instância, 

pretendem capturar, apaziguar, integrar ou despotencializar para governar o que não tem 

governo, nem nunca terá
3
, como cantou Chico Buarque. Mais recentemente, a cantora Ana 

Carolina, sabendo que o povo fala, o povo fala mesmo
4
 – de tudo e de todos que escapam 

ao padrão social e culturalmente estabelecido – destacou em uma canção, cujos versos nos 

serviram de epígrafe
5
, que, se é possível contestar a diferença, também seria viável 

confrontar a semelhança. Afinal, como canta Zélia Ducan
6
, quem precisa é quem nega/ o 

desconhecido exceção à regra/ que confunde e cega/ os pobres donos do mundo. Talvez 

seja porque Narciso acha feio o que não é espelho e afasta o que não conhece
7
, “encanta” 

Caetano... E, assim, poderíamos ir citando outros versos, novas e velhas melodias que 

tecem, tensionam e traduzem as versões que criamos para narrar e atribuir sentidos à vida 

da gente e das gentes que nos rodeiam. Versões que contaminam nossa escrita científica, 

como o leitor já deve ter observado. Escrevemos e cantarolamos, porque metade de nós é 

cientificidade e a outra metade... poesia
8
. 

Começar a compor um artigo que deseja pensar a relação entre currículos escolares, 

diferenças e identidades, valendo-se de fragmentos de letras de músicas é uma aposta na 

autoria insubordinada, sabedora de que aquilo que move os dedos que teclam toca antes 

outras partes que nos falam coisas, coisas que só existem porque delas falamos algo. Em 

outras palavras, para sermos professores e pesquisadores, não deixamos de ser as tantas 

outras coisas que temos sido e que vamos nos tornando. Deixando fluir na escrita as redes 

que nos constituem, aparecem em nossos textos versos, poesias e canções que também nos 

formaram enquanto nos tornávamos cientistas, mestres, doutores e pós-doutores em 

Educação. Nossos currículos, assim como todos os currículos nas/das múltiplas redes 

educativas, nunca estiveram limitados aos conteúdos programáticos dos cursos que fizemos 

e que ministramos.  
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Currículos escolares, assim pensados, são constituídos pelos consensos institucionais 

que informam valores e interesses às estruturas de poder político, pelas diretrizes 

governamentais norteadoras das práticas educacionais, pelos documentos prescritivos das 

redes de ensino, pelos projetos pedagógicos das escolas, pelo que é fabricado com o 

enredamento dos conteúdos demandados com nossos saberesfazeres cotidianos e pelas 

múltiplas narrativas sobre o que foi realizado. Currículos escolares são, portanto, tecidos a 

muitas mãos, ou melhor, produzidos com muitos corpos e incorporais, gentes e coisas e, 

assim, nas narrativas que pretendem dar conta dessas tessituras curriculares, cabem gestos, 

silêncios, olhares, gostos, sons, ruídos, imagens, sentimentos, toques e tudo mais que 

compõe a vida. 

 
 
Currículos e invenção 
 

Toda essa conversa, com jeito de filosofia de bar, intenta argumentar que, tal como a 

vida tecida pelos discursos e pelos gestos que praticamos no dia a dia das nossas 

existências, também os currículos praticados e narrados nos/com os cotidianos das escolas 

configuram ficções (CERTEAU, 1994, 2011) – na medida em que são invenções humanas, 

cujas tessituras em redes são ingovernáveis, imprevisíveis, impuras e incontroláveis, mas, 

quando não são vistas como tais, tentam iludir as populações e/ou os seus próprios 

autores/atores com a promessa de que a verdadeira escolarização formal nos aproxima do 

que é certo e nos afasta do que foi socialmente acordado como errado ou indesejável.  

Falamos de uma ideia de currículo que aposta na possibilidade de controlar diferenças 

ao fabricar identidades. Falamos de processos curriculares que, ao legitimarem 

determinados conhecimentos e modos de conhecer e de se constituir, buscam enfraquecer 

outros, forjando caminhos únicos e tentando impedir rotas alternativas. Falamos de uma 

ideia de currículo que, ao tentar constituir maiorias, alija minorias ao mesmo tempo em que 

as produz. Um tipo de texto curricular que, ainda que não consiga tudo o que fabula, ao se 

fazer credível, produz crentes praticantes (CERTEAU, 1994) e, dessa forma, pode produzir 

também, por outro lado, dor, tristeza, medo, vergonha, sofrimento naqueles que não podem 

ou que não querem se enquadrar em seus processos padronizadores.  

Pensando com Deleuze (2002), produzir maiorias é levar as pessoas a se enquadrarem 

num metro-padrão hegemonicamente estabelecido. A maioria não é ninguém, todo mundo é 

minoria, disse ele em uma das entrevistas da série Abecedário concedidas à jornalista Claire 

Parnet em 1991 e veiculada na TVE em 2002. A maioria é um padrão vazio, explicou, 

apesar de muitas pessoas se reconhecerem nesse padrão, realizarem esse padrão. Minoria, 

nessa perspectiva, tem a ver com não estar conforme o padrão.  

Se, ainda com Deleuze (2006), pensarmos que a diferença/diferenciação, processual e 

afirmativa, é característica do vivo e que conhecer não é reconhecer (2006), e se, com 

Foucault (1995), pensarmos que a liberdade é intransitiva e não reativa, é o que vem 

primeiro, e que é preciso pensar diferentemente dos modos já sabidos, os processos 

curriculares que almejam a criação de conhecimentos para potencializar vidas não seriam 



 
Diferença, identidade e ficção:  

 

 
591 

aqueles empenhados na produção de identidades, como modos de produzir 

reconhecimentos, consensos e maiorias, controlando, com isso, diferenças, mas sim aqueles 

abertos à heterogênese, às multiplicidades e às singularidades. Como escreveu Certeau 

(2011, p. 118) em um texto em homenagem a Michel Foucault:  
 

A identidade imobiliza o gesto de pensar, prestando homenagem a uma ordem. 

Pensar, pelo contrário, é passar; é questionar essa ordem, surpreender-se pelo 

fato de sua presença aí, indagar-se sobre o que tornou possível essa situação, 

procurar – ao percorrer suas paisagens – os vestígios dos movimentos que a 

formaram, além de descobrir nessas histórias, supostamente jacentes, o “modo 

como e até onde seria possível pensar diferentemente” [...].  

 

Não podemos perder de vista, entretanto, que as políticas curriculares não são apenas 

as políticas produzidas e implementadas pelo Estado, mas também são aquelas criadas nos 

cotidianos das relações escolares, no trato diário entre os praticantes (CERTEAU, 1994) 

que inventam maneiras de ser e de habitar as escolas – no plural, pois muitas são as suas 

possibilidades de configuração e de produção de sentidos. Pensar os currículos criados nos 

cotidianos das escolas é pensar nas relações de forças exercitadas no miudinho do dia a dia, 

nas ambiguidades dos discursos, nas tensões e invenções que resultam, permanentemente, 

das negociações em torno das significações. 

 
 
O currículo como obra aberta, coletiva e problematizadora 
 

Umberto Eco (1989, 2004, 2005), ao falar da obra de arte, argumenta que nenhuma 

criação artística consegue prever a totalidade das reações possíveis do público que com ela 

terá uma experiência de fruição. Por isso, toda obra de arte é uma obra aberta, encontra-se 

à espera das atualizações empreendidas pelo público. O texto literário, por exemplo, é uma 

máquina preguiçosa que, para entrar em funcionamento, precisa que o leitor lhe dê a 

partida, acionando seus saberessentires prévios que passarão a constituir cada leitura 

particular de uma história. Ampliamos essa noção de coautoria para o currículo e 

acreditamos que, tal como a obra de arte e o texto literário, ele também pode ser pensando 

como obra aberta, ainda que reconheçamos as inúmeras tentativas de cerceá-lo, enquadrá-

lo, aprisioná-lo nos limites estabelecidos em nome de uma suposta ordem que visa às boas 

práticas de aprenderensinar. 

Se, por um lado, concebemos o currículo como parte integrante da “arte de governar”, 

percebendo-o como espaçotempo que compõe um campo de formulações e práticas 

educativas que articulam interesses de diversos grupos sociais, por outro lado, entendemos 

que é necessário problematizar as formas como os praticantes (CERTEAU, 1994) jogam 

com essa engrenagem e a movimentam tal como a máquina preguiçosa descrita por Eco 

(1989). Apesar da aparente força hierárquica dos planejamentos e metas curriculares, é na 

vida das escolas que são tecidos os processos pedagógicos cotidianos. 



 
MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOARES e LEONARDO NOLASCO-SILVA 
 
 

 
592 

Os currículos, desse modo, são feitos nas escolas, por criações próprias e por influência 

de múltiplas forças sociais. Micro e macropolíticas articulam-se e transformam-se 

mutuamente, convertendo-se em experiências possíveis. Os currículos tecidos nas/com as 

escolas não são, portanto, reativos ao Estado, seus projetos e determinações oficiais. Eles 

são também o resultado das disputas e das negociações que acontecem localmente, em cada 

escola, no dentrofora das instituições, numa trama forjada pelas variadas redes educativas 

que fazem de nós o que somos, o que estamos sendo e que podemos vir a ser. 

Mas, se o currículo é criado com as experiências vividas pelos praticantes da educação, 

por que ele é também um problema? Não é de hoje que o currículo se encontra no centro de 

acalorados debates, sendo a sua mudança defendida por distintos atores e por variadas 

instituições. Há os que apostam em um currículo unificado, outros que pensam ser 

fundamental manter a especificidade local; há os que acreditam que a construção do 

currículo cabe exclusivamente ao Estado e há os que propõem a intervenção do capital 

privado na educação. Para cada um desses grupos, os discursos sobre o currículo se dão 

sobre um palco de tensões. Esse palco não permanece igual em todos os contextos 

históricos e atuam sobre ele versões em trânsito que buscam, em última instância, a 

legitimidade da palavra final. 

Aprendemos com as pesquisas nos/dos/com os cotidianos que a multiplicidade de 

cenários, de configurações de forças e de práticas torna inviável qualquer posição definitiva 

que se pretenda hegemônica e acabada. Optamos, então, pela ideia de micropolítica para 

pensar a tessitura cotidiana, dinâmica, processual e permanente do social e, portanto, do 

educativo, dos currículos e dos modos de existência que se engendram nesses processos. 

Essa perspectiva implica, ainda, compreender que o poder, como exercício, como relação 

entre forças, é sempre disputado e, dessa forma, está enraizado em todo o tecido social, sem 

que alguém ou alguma instituição tenha seu monopólio. Assim, com o conceito de 

micropolítica, buscamos pensar, a partir da capilaridade do poder no cotidiano, não apenas 

os seus aspectos negativos, de coerção e repressão, mas, principalmente, seus aspectos 

positivos, ou seja, a produção de saberes e de subjetividades no contexto dessas relações de 

forças. A micropolítica diz respeito tanto aos modos de subjetivação, formas de 

subjetividade dominantes, como aos modos de subjetivação singulares, ou seja, os 

processos de singularização (GUATTARI; ROLNIK, 2000). 

Entendemos, a partir dessa perspectiva, que a política – pensada a partir das lutas 

cotidianas e compreendida como o processo de viver com os outros, de lutar, de constituir 

relações, de constituir mundos e de se constituir – não se realiza em meio às disputas de 

poder ou às resistências a ele levadas a cabo entre conjuntos bipolares, homogêneos, 

mutuamente excludentes, coerentemente constituídos e constantemente percebidos em 

oposição um ao outro, tais como: estado/sociedade civil, homens/mulheres, brancos/negros, 

heterossexuais/homossexuais, professores/estudantes etc. 

Em nossas pesquisas, buscamos nos desembaraçar dos modelos de pensamento que 

resultam e/ou engendram processos de divisão social da produção e da produção de 

subjetividade. Preferimos dirigir a nossa atenção e preocupação para os cruzamentos de 

diversas dinâmicas criadoras de modos de existência possíveis e para a heterogeneidade e a 
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ambiguidade que resultam dos processos de significação, classificação e produção de 

diferenças reconhecíveis e administráveis. Conforme Guattari e Rolnik (2000, p.30), a 

garantia de uma micropolítica processual, aquela que singulariza, não pode ser encontrada 

nesses modelos de pensar que segregam e não nos permitem criar saídas, mas apenas na 

invenção de modos de referência e práxis que permitam, “[...] ao mesmo tempo, elucidar 

um campo de subjetivação e intervir efetivamente nesse campo”. A questão da 

micropolítica, portanto, não é da ordem da representação e sim da produção de 

subjetividades. 

Preferimos, então, indicar as táticas, as linhas de fuga, as multiplicidades, as 

hibridizações, os atravessamentos, as singularizações e as diferenciações como processos 

vitais que criam outros modos de existência que não se limitam a reproduzir as formas de 

subjetividades dominantes.  

No ponto de vista da micropolítica e, portanto, dos processos de subjetivação, 

desconstruir a noção de identidade, desnaturalizar os processos de fabricação de identidades 

constitui-se em uma tática, uma ação afinada com a filosofia da diferença. Tal postura 

teórico-metodológica – que também é uma escolha ética e estética – apresenta-se como 

opção à política de atendimento aos “diferentes”, tomados como aqueles que são o negativo 

da identidade, e que pode funcionar em alguns âmbitos da vida em sociedade – como nas 

políticas de saúde, por exemplo – mas que não deve dar a tônica da ação política cotidiana 

no campo da educação e dos demais espaços de produção das subjetividades. Pensar o 

currículo a partir da afirmação da diferença, em si e para si, como processo vital, expansivo 

e criador, implica romper com qualquer tentativa de naturalizar modelos de identidade.  

 
 
Dinâmicas curriculares e produção de identidades/diferenças 
 

Não é difícil identificar, na organização do trabalho escolar, as inúmeras estratégias 

para produzir, permanentemente, identidades, como o uso de uniformes, os emblemas, as 

bandeiras, os hinos, as turmas, as disputas esportivas, a história da escola e a logomarca da 

instituição ou da rede de ensino, entre tantas outras que atravessam praticamente toda a 

nossa vida estudantil. Diferentes práticas curriculares estão empenhadas em produzir 

identidades e diferenças que tornam possível reconhecer as pessoas, os modos como elas 

devem se comportar e os lugares que elas devem ocupar, a começar pela educação infantil.  

Assim, temos desde muito cedo, a definição do que seria o próprio dos meninos e das 

meninas, como as cores que, suposta ou convencionalmente, definem o masculino e 

feminino: azul para eles, rosa para elas. Conhecidas atividades, que vão desde as 

chamadinhas, em que meninos e meninas devem encontrar ou depositar cartões com seus 

nomes nos lugares reservados para cada “sexo”, até os brinquedos, as filas e as atividades 

recreativas, entre outras, buscam, muitas vezes, fabricar subjetividades genericamente 

marcadas ou, ao menos, criar um sentido de si vinculado ao que lhe é destinado a partir da 

associação corpo-sexo-gênero-orientação sexual que nada tem de natural e resulta de 

operações de classificação e significação no contexto de relações de poder. A isso seguem 
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outras práticas que configuram diferentes tipos de “nós” e “eles”, como os grandes e os 

pequenos, os daqui e os de fora, os ricos e os pobres, os negros e os brancos, os que sabem 

e os que não sabem, os que ensinam e os que aprendem, os que mandam e os que 

obedecem, entre tantos outros pares de identidades e diferenças – estas entendidas como o 

negativo daquelas e, por isso mesmo, em posição subordinada na hierarquia das 

convenções. 

O desenrolar das nossas experiências na escola – e na universidade, claro – vai nos 

apresentando (e nos convencendo – com maior ou menor eficiência) modelos desejáveis e 

aparentemente inevitáveis aos quais devemos nos adaptar. Por isso nos acostumamos a 

acreditar que, entre alunos e professores, há rituais que devem ser seguidos em nome do 

bom caminhar pedagógico, há uma ordem no discurso que obedece a hierarquias dadas e 

inquestionáveis, há formas infalíveis de avaliar e de mensurar conhecimentos, há um jeito 

certo de escrever artigos acadêmicos e de proferir palestras.  

Todas essas fixações que traduzem o que aprendemos a conhecer como o próprio da 

escolarização dialoga intimamente com o fato de acatarmos, quase sempre, uma espécie de 

contrato interpessoal que Certeau, Giard e Mayol (1996, p.46) denominaram de 

conveniência, e “[...] que leva o usuário a se manter como que ‘na defesa’, no interior de 

códigos sociais precisos, todos centrados em torno do fato do reconhecimento” (grifo dos 

autores). Acreditamos que assim será mais fácil sobreviver no coletivo, será mais seguro 

agir em público e disputar lugares de fala. Contudo, nem sempre nos damos conta de que 

tais fixações engessam nossa visão e nossa prática, restando-nos pouco espaço para 

inventar, modificar, ir contra o estabelecido quando nos tornamos professores e/ou 

pesquisadores da educação. Não estamos dizendo que a identidade nos impede de criar 

outros possíveis, mas ela dificulta, coloca barreiras sem que nem percebamos, às vezes, o 

que nos motiva a acatar ou desistir de ir contra a corrente até não poder resistir
9
.  

Um pensamento curricular focado no exame das práticas cotidianas (CERTEAU, 1994) 

e produzido na perspectiva da analítica da diferença (BHABHA, 1998) busca atualizar as 

negociações, mímicas, astúcias, insubordinações e invenções onde, em outras formas de 

abordagem, só é possível perceber reprodução e assujeitamento. Trata-se de um exercício 

para enxergar, ouvir, farejar, tocar e sentir o que Certeau (2011), referindo-se a Foucault, 

chamou de “citações do impensado”, ou seja, as marcas da alteridade legíveis tanto nos 

discursos como nos mais simples e inusitados movimentos cotidianos nas escolas e que 

surpreendem o previsto e o codificado. 

 
 
A criação curricular e a afirmação da diferença nos/com os cotidianos das 

escolas  
 

Michel de Certeau destacou que toda tecnologia é um sistema de objetos, de 

utilizadores e de usos aberto à resistência e ao 'détournement' (diversão, 

perversão, apropriação, queerização) (PRECIADO, 2014, p. 107). 
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Sem desconsiderar as estratégias que pretendem organizar os lugares e estabelecer uma 

ordem, Certeau (1994, 2011) era tomado pelo que surpreende, pelo que irrompe, mesmo à 

nossa revelia, em meio aos acontecimentos. Suas análises não visavam atores, mas ações; 

não visavam concepções, mas as operações que tecem o social, o político, o científico, o 

cultural. O que lhe interessava eram as práticas, as “maneiras de fazer” e os “repertórios 

coletivos” que elas formam, de modo que diferentes maneiras de fazer podem coabitar o 

mesmo campo e até o mesmo ator, pondo em xeque qualquer pretensão à homogeneidade, à 

pureza, à originalidade e ao determinismo. 

As problematizações apresentadas por Certeau (1994), em relação à produtividade das 

práticas cotidianas, deslocando o foco da rigidez estrutural para os espaços de invenção, e 

dos atores para as ações sociais, apresentam-nos desafios. Como pensar “diferentemente” a 

questão da identidade e da diferença nos processos curriculares e nas redes de significações 

que os atravessam? Como pensar os diferentes modos de existência que se engendram na 

complexidade do cotidiano, especialmente aqueles que não estão em conformidade com os 

mecanismos de normalização, considerando que cada um de nós constitui uma rede móvel 

de subjetividades articuladas nos diversos contextos em que aprendemos, ensinamos, 

amamos, enfim, vivemos e nos constituímos? Como pensar a diferença para além da 

dialética da identidade e do discurso liberal da diversidade, inscrevendo-a no contexto dos 

deslocamentos, hibridizações e metamorfoses que instituem, constantemente, novas 

significações e novas posições de sujeitos em espaçostempos intersticiais (BHABHA, 

1998), ou seja, em zonas de assimilação, tensão e conflito que, cada vez mais, caracterizam 

os processos de criação curricular cotidianos? Como alternativa em pesquisa, Bhabha 

(2011) sugere a análise que enfatize os “corpos estranhos” no seio da pretensa identidade, 

as diferenças internas em meio às práticas normalizantes e hegemônicas.  

Em nossas experiências de pesquisa, desenvolvidas em torno das questões de gênero e 

sexualidade forjadas nos processos curriculares e, conforme os modos como nos 

apropriamos de Certeau, Foucault, Deleuze e Bhabha, temos buscado posturas 

epistemológicas, teóricas e metodológicas que nos possibilitem não apenas indagar as 

tecnologias de normalização, as estratégias que visam a organizar os lugares próprios, os 

mecanismos de homogeneização e as dinâmicas de diferenciação/exclusão exercidos em 

complexas redes de saberesfazeres e poderes, mas, principalmente que nos possibilitem, ao 

mesmo tempo, uma atenção às marcas da alteridade engendradas no interior do que se 

pretende hegemônico, em meio aos usos – criativos, heterogêneos, dispersos – que os 

praticantes dos cotidianos escolares fazem desses dispositivos. Vislumbramos os currículos 

criados nos/com os cotidianos escolares como campos de lutas, complexos, ambíguos, 

liminares, nos quais o poder, como relação de forças, o saber como significação que conta, 

e a identidade, como modelo a ser seguido, estão, todo o tempo, sendo contestados, 

traduzidos, disputados, negociados e reinventados em movimentos inerentes à vontade de 

potência, isto é, à dinâmica criativa e afirmativa da vida. 

Ao focarmos os usos dos dispositivos e estratégias que buscam produzir identidades, 

temos nos deparado com práticas que irrompem como acontecimentos e desestabilizam 

arranjos vigentes. Nessa direção, podemos citar alguns exemplos de gestos que nos tocaram 
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em espaçostempos de pesquisas nos/com os cotidianos escolares, como os movimentos de 

crianças da educação infantil que, ao depositarem os cartões com seus nomes na 

“chamadinha” em que havia um menino negro de um lado e uma menina branca de outro, 

orientaram-se pela cor da pele (em conformidade com as suas) e não pela representação do 

sexo das figuras de referência, como era desejado; ou como a menina que, na brincadeira de 

super-heróis, protagonizou a homem de “ferra”, subvertendo, ou ao mens confundindo, a 

função performativa da linguagem e driblando os colegas que afirmaram que só meninos 

poderiam ser homem de ferro; ou, ainda, uma experiência em uma festa junina – na dança 

de quadrilha da terceira série – na qual a professora permitiu que os pares se organizassem 

livremente e, assim, uma dupla de meninos formou um par que dançou descontraidamente 

em meio a outros casais de crianças formados por uma menina e um menino. Em outra 

pesquisa, a partir de narrativas de pessoas transexuais em relação aos seus processos de 

escolarização, uma moça trans nos contou como foi aos poucos transformando seu 

uniforme de menino em uma roupa “descolada”, apertando a cada dia um pouco a blusa e a 

calça até que ficassem como ela queria. 

Por fim, entre muitas outras táticas de usuários dos dispositivos curriculares que 

buscam constituir identidades para controlar diferenças afirmativas, na tentativa de conter 

os processos de singularização da existência, finalizaremos este texto com uma “citação do 

impensado”, com a astúcia de uma garota transexual adolescente que, obrigada a frequentar 

a fila dos meninos na entrada da escola, se aproveitava dessa situação para “tirar um sarro”, 

“roçando-se” nos rapazes e engendrando com essa artimanha produção de desejo e 

queerização da vida.  

Para Michel de Certeau (1994), as táticas cotidianas podem, no limite, constituir redes 

de antidisciplina. Pode ser até que isso venha a acontecer, pode ser até que isso esteja 

acontecendo todo o tempo, pois, no miudinho do dia a dia, elas indicam a existência de 

revoluções moleculares por toda parte, fazendo, como propôs Guattari (1981, p. 43), “[...] 

com que os corpos consigam livrar-se das representações e dos constrangimentos do ‘corpo 

social’”. Trata-se, portanto, de constatar o que não tem governo, nem nunca terá, 

encorajando-nos a estarmos abertos para a diferença processual e afirmativa, tanto nas 

práticas como nos pensamentos sobre currículos que criamos. 
 

 

Notas 

 
1. Na tendência de pesquisa em Educação conhecida como Pesquisas nos/dos/com os Cotidianos, a qual nos filiamos, 

grafamos algumas palavras juntas para afirmar a complexidade dos conhecimentos e modos de conhecer tecidos com 

as práticas, a qual não pode ser expressa por meio das dicotomias inventadas com a narrativa científica que se tornou 

hegemônica na modernidade histórica. 
2. Para cada campo da vida em sociedade há um discurso que se torna hegemônico. Falamos, então, no “geral” sabendo 

que no “todo” habitam partes que guardam especificidades.  
3. Referência à canção “O que será (À flor da pele)”, de Chico Buarque. Entre os versos, destacamos: “E uma aflição 

medonha me faz implorar/ o que não tem vergonha/ nem nunca terá/ o que não tem governo/ nem nunca terá/ o que 

não tem juízo”. 
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4. Referência à canção “Vox Populi”, de Ana Carolina. Entre os versos dessa canção, citamos: “[...] o povo fala sem ter 

dó/ são dois olhos, dois ouvidos/ mas a boca é uma só/ o povo fala, o povo fala mesmo”. 
5. A canção se chama “Bang Bang 2”. Dos seus versos de contestação, sublinhamos: “Lembro muito bem que 

antigamente/ eu ligava, hoje não ligo mais/ se eles falam de mim/ que eu sou diferente/ eu falo deles porque são 

iguais”. 
6. Versos da canção “A diferença”, composta e cantada por Zélia Ducan. 
7. Referência à canção “Sampa”, de Caetano Veloso. Enfatizamos entre os versos: “Chamei de mau gosto o que vi/ de 

mau gosto, mau gosto/ é que Narciso acha feio/ o que não é espelho/ e à mente apavora o que ainda não é mesmo 

velho/ nada do que não era antes/ quando não somos mutantes”. 
8. Referência ao poema “Traduzir-se” de Ferreira Gullar. Dos versos que o compõem, assinalamos: “Uma parte de mim/ 

é permanente/ outra parte/ se sabe de repente”. 
9. Referência à canção ‘Roda-Viva’ de Chico Buarque. Entre seus versos, apontamos: “A gente quer ter voz ativa/ no 

nosso destino mandar/ mas eu que chega a roda-viva/ e carrega o destino pra lá”. 
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