
 
Currículo sem Fronteiras, v. 16, n. 3, p. 542-558, set./dez. 2016 

 

 
ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                       542 

 
 
 

REMOBILIZANDO A PESQUISA 
 COM O PÓS-ESTRUTURALISMO:  

quando a diferença faz toda a diferença1 
 

William de Goes Ribeiro2 
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
 
 

Resumo 
O caráter consensual de que vivemos em sociedades multiculturais tem gerado debates em vários 
campos, incluindo a educação. Nesse contexto, realizei uma pesquisa de mestrado em educação, a 
partir da qual analisei um projeto escolar que articulava propostas pedagógicas interculturais em 
conjunto com integrantes do movimento hip hop. O cerne era problematizar o racismo, tendo em 
vista uma vertente crítica e emancipatória. Hoje, revejo as análises com o pós-estruturalismo. O 
objetivo do atual estudo é remobilizar os seus sentidos, tendo em vista discussões contemporâneas 
no campo do currículo, repensando, em um quadro teórico distinto, significantes como currículo, 
sujeito, cultura e diferença por intermédio do fluxo e do hibridismo, desconstruindo os binarismos 
e os essencialismos.  
Palavras-chave: currículo; interculturalidade; diferença.  
 
 

Summary 
The consensual disposition that we live in multicultural societies has generated debates in various 
fields, including education. In this context, I performed a master of research in education, from 
which analyzed a school project which involved intercultural educational proposals in conjunction 
with the hip hop movement members. The core was questioning racism, given a critical dimension 
and emancipatory. Today, I review the analysis with the post-structuralism. The goal of this study 
is remobilize your senses with a view contemporary discussions in the curriculum field, re-
thinking in a different theoretical framework, significant as curriculum, subject, culture and 
difference through the flow and hybridity, deconstructing binaries and the essentialisms. 
Keywords: curriculum; interculturalism; difference. 
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1. Retomando a questão... 
 

Os anos 1980 configuram um período de redemocratização no Brasil com uma maior 
abertura para os antagonismos políticos, impulsionando múltiplos debates em vários 
âmbitos. Na ocasião, a universalização do acesso às escolas constitui-se como a principal 
demanda educacional, o que gera uma ampliação das articulações estratégicas para lidar 
com a questão da diferença. Nos anos 1990/ 2000, o debate a respeito do acesso dá sinais 
de esgotamento, ampliando a disputa em torno de outros significantes, como a qualidade da 
educação. Preocupações com a diferença são reiteradas e ampliadas, ao passo que políticas 
de identidade (Hall, 2003) ganham cada vez mais espaço no país em um cenário amplo de 
reconhecimento da dimensão multicultural das sociedades contemporâneas (Leite e 
Macedo, 2010; Macedo, 2009, 2014a, 2014b).  

Nesse contexto de afirmação de identidades e de valorização da diversidade, iniciava 
os estudos como mestrando em educação. Em 2008, conclui (o que classifiquei na ocasião 
como) um “estudo de cunho etnográfico com momentos de pesquisa-ação”, salientando 
uma dupla dimensão no trabalho: produzir um estudo com instrumentos da etnografia e 
ainda proporcionar uma “intervenção na realidade”. Com a pretensão de modificar os 
sujeitos no que tange ao racismo, buscava interlocução com autores que contribuíssem para 
refletir “em que medida havia uma consciência da identidade negra presente naqueles 
alunos” (da pesquisa, p. 7)3. 

Em um novo momento de formação acadêmica, venho dialogando com o pós-
colonialismo numa vertente pós-estrutural para discutir a política curricular com um 
enfoque na diferença (Macedo, 2006, 2009, 2014a, 2014b), o que altera radicalmente o 
quadro teórico com o qual vinha pensando o campo da educação, proporcionando uma 
ressignificação de termos relevantes, tais como: “currículo, cultura, subjetividade e 
diferença”. Pesquisadores pós-colonialistas como Appadurai (2001), Hall (2003) e Bhabha 
(1998, 2013) contribuem para ressignificar a cultura de maneira mais complexa. A meu ver, 
ela se torna ferramenta útil para pensar no referido enfoque através da distinção feita entre 
cultura e cultural (Appadurai, 2001) e entre cultura como objeto epistemológico e como 
enunciação (Bhabha, 1998, 2013).  

Conforme ressaltam Bhabha (1998), Leite e Macedo (2010) e Macedo (2006, 2014a), a 
temporização pós-colonial como produção teórica ampla e criativa está longe de ser 
explorada; ademais, no campo do currículo, especialmente, temos configurado um 
hibridismo em que o universalismo iluminista é problematizado, mas mantemos uma 
contra-hegemonia com base em um sujeito autodefinido (Lopes, Macedo e Paiva, 2006; 
Lopes e Macedo, 2011).  

Considerando o exposto, o atual estudo (re) mobiliza a base teórico-empírica daquele 
momento da pesquisa, (re) pensando os sentidos em jogo. “A interpretação da 
interpretação” vem recebendo contribuições do novo grupo de pesquisa, de outros estudos e 
dos debates nos mais variados espaços. Nesse sentido, julgo que a reiteração dos 
fragmentos do aludido texto nas novas bases contribui para as discussões concernentes aos 
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processos complexos de construção-desconstrução de um texto acadêmico, em especial no 
campo do currículo.  
 
 
2. O sujeito como “o mesmo e o outro” 
 

O referido estudo analisou um projeto de uma escola pública estadual localizada em 
São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro (produzido em 2007)4. A aposta 
esteve baseada na ideia de que o diálogo com o movimento hip hop favorece o combate à 
discriminação e ao preconceito. O propósito era, sem dúvida, a emancipação do sujeito, a 
partir da projeção de uma “conscientização crítica”, com base em uma construção 
teleológica. Nesse quadro referencial, cultura articula-se como um “conjunto de 
significados compartilhados”, passível de seleção curricular, como sinalizo através do 
seguinte fragmento: 

 
... podemos, enquanto educadores, interferir positivamente nas identidades, já 
que elas se dão em negociação a partir das experiências e relações sociais dos 
sujeitos, com alteridades que muitas vezes as negam? É possível construir 
discursos em outras bases em meio aos preconceitos, discriminação racial e o 
mito da democracia racial do Brasil? Caso seja possível, conforme acreditei (e 
ainda acredito), então, como fazê-lo? Pensando então no projeto mencionado, 
em que medida o Hip Hop poderia ser um caminho nesta direção? Tais 
questionamentos amplos motivaram a presente pesquisa e, implicitamente, 
nortearam o trabalho inicial com os jovens, a partir de um projeto que 
contemplasse a cultura Hip Hop e transformasse essa visão dos sujeitos, 
interferindo numa construção positiva da identidade negra. Interessei-me, 
inclusive, com a visão do não negro (a) sobre o negro (a), posto que nosso 
trabalho deveria estar atento às demais identidades (da pesquisa, p. 9). 
 

Peter McLaren, Henri Giroux, Paulo Freire, Antônio Flávio Moreira, Vera Maria 
Candau e Ana Canen foram os principais interlocutores na ocasião. Em tal articulação, a 
aludida pesquisa envolveu autores de distintas áreas, mas esteve predominantemente 
amparada pelo multiculturalismo como um projeto crítico (Hall, 2003), sustentando a 
“identidade” como uma categoria de análise. Dialogava ainda com pesquisadores que 
discutiam, especificamente, “a construção da negritude” e a luta contra o racismo, tais 
como: Kabenguele Munanga, Iolanda de Oliveira, Nilma Gomes, Neusa Souza Santos, 
dentre outros.  

 
... por estarmos em tempos de valorização da diversidade cultural, desconstrução 
a preconceitos, discriminações e desigualdade de oportunidades, guiados a partir 
de um olhar multiculturalista crítico, nosso horizonte é o de fomentar, analisar e 
propor projetos que considerem a escola como uma instituição  multicultural e o 
professor multiculturalmente comprometido. Isso significa considerar a escola 
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como coautora pelas mudanças rumo à igualdade racial, para além de alterações 
pontuais curriculares, ainda que de extrema importância (da pesquisa, p. 11-12). 
 

Em processo de doutoramento, ainda que mantivesse os rastros de um projeto crítico, a 
perspectiva passa a ser discursiva, sobretudo por intermédio do campo da análise retórica/ 
argumentativa5. Assim, o pensamento se “descola” de um projeto político idealizado e 
volta-se para a compreensão dos argumentos que convencem/ persuadem o auditório 
(conjunto de indivíduos) a seguir caminhos, a fazer escolhas e a tomar decisões. Porém, 
embora a tese se distanciasse de um caráter prescritivo, manteve algumas contradições, 
como as que apontam Lopes, Macedo e Paiva (2006) e Lopes e Macedo (2011) a respeito 
da manutenção da ideia de um sujeito autorreferente; abrindo também a possibilidade de 
revisitá-la (como tenho feito com a dissertação).  

Em 2009, um parecer do GT 12 de Currículo da Associação Nacional de Pesquisadores 
em Educação (ANPEd) foi uma das primeiras provocações nesse processo de mudanças de 
quadro teórico, quando já havia concluído o mestrado, mas ainda não tinha ingressado no 
doutorado. O parecerista ressaltou as contribuições do estudo, considerando a aposta na 
interculturalidade. Porém, o classificou como “excedente”, por não tratar de uma 
contribuição inovadora no tocante às análises no campo do currículo.  

 
O trabalho, embora discutindo uma questão relevante para o campo do currículo, 
tem um texto que não prima pela originalidade, pouco fluido. Considera-se ainda 
o fato de o trabalho defender uma perspectiva prescritiva de currículo em 
contradição à complexidade das redes culturais que tecem o currículo em ação 
defendido pelo/a autor/a. Dessa maneira, o trabalho não amplia as discussões 
que têm sido realizadas no âmbito o GT. Todavia, destaca-se a tentativa de o/a 
autor socializar a pesquisa realizada, na qual articula as discussões no currículo 
com movimentos e projetos sociais, o que justifica o trabalho ser aprovado como 
excedente (do parecer, 20096, s./p.).  
 

Em um percurso de estudos que me conduziram ao processo de Pós-Doutorado Júnior 
em andamento, o diálogo se altera radicalmente. Na perspectiva pós-estrutural, gera-se uma 
constante interpelação a respeito da relação teoria-empiria, da metodologia, de projetos 
políticos fechados e previamente estabelecidos e de noções como sujeito, verdade, agência, 
consciência, experiência, razão e identidade. Com autores como Jacques Derrida, Michel 
Foucault, Gilles Deleuze, Homi Bhabha, Ernest Laclau, por exemplo, projetar uma 
emancipação de um sujeito não faz sentido algum, já que o sujeito, para qualquer um deles, 
não é autossuficiente, tampouco transcendente ao discurso.  

Estruturalismo e pós-estruturalismo apresentam aspectos comuns e que dão impulso ao 
debate anteriormente destacado (Lopes e Macedo, 2011). Ainda que não sejam 
compreendidas como escolas homogêneas de pensamentos, e tais denominações sejam um 
recurso didático questionável de uma tradição acadêmica que nomeia um coletivo de 
pensadores, a centralidade da linguagem como constitutiva do mundo é uma articulação 
comum na discussão, bem como a ideia de um sistema de relações que nos permite pensar 



 
WILLIAM DE GOES RIBEIRO 
 
 

 
546 

em práticas discursivas. No entanto, a distinção entre as abordagens se dá, inexoravelmente, 
pela oposição do segundo as ideias que partem de uma estrutura relativamente estável, 
pressuposta por intermédio do conceito de signo (significante/ significados). Possivelmente, 
se concentra nesse aspecto a base de um cientificismo que impossibilita ao estruturalismo a 
percepção de sua própria produção como discurso (Williams, 2012).  

Nessa discussão, Derrida (2011a) ressalta o logocentrismo como um preconceito, a 
partir do qual se nega a diferença e a multiplicidade das línguas. Através de uma densa 
análise desconstrutiva do pensamento filosófico ocidental, demonstra o mencionado autor 
que o que está em jogo é a presença do “Pai do discurso” para atestar uma garantia de 
verdade. É a razão para a condenação da escritura na filosofia, já que ela pode enganar e 
trair o pai, talvez até matá-lo. No mesmo processo, o fonocentrismo garante a autenticidade 
da voz de quem fala. É como se “a voz” iludisse os ouvintes (incluindo o pai) atribuindo ao 
discurso um sentido de unidade.  

Ambos, logocentrismo e fonocentrismo, articulam-se no seguinte fragmento da 
dissertação em questão, cujo enfoque é a etnografia como instrumento metodológico, a qual 
destaca como elementos:  

 
a) o papel da teoria na construção de categorias; (b) a necessidade de se respeitar 
princípios da etnografia, como a relativização (centrar-se na perspectiva do 
outro) e o estranhamento (esforço deliberado de análise do familiar como se 
fosse estranho); (c) o desenvolvimento do trabalho de campo com apoio em 
observação planejada, e em instrumentos e registros bem elaborados. Aponta-se 
a importância de que o relatório apresente vinhetas descritivas, citações literais 
de falas e de documentos que comprovem as interpretações feitas e que 
sejam explicitadas as justificativas de escolhas teóricas e metodológicas do 
pesquisador em cada momento e para cada finalidade (da pesquisa, grifo meu, p. 
26). 
 

Assim, tratando “as falas” como narrativas de um sujeito individual que produz a 
autenticidade da verdade, a pesquisa situa-se nas bases etnocêntricas da “metafísica da 
presença”, nome atribuído pelo filósofo franco-argelino a toda uma gramática que nos 
força a pensar como “indivíduos falantes”, sem que percebamos, ou que percebamos com 
dificuldade, a complexidade dos jogos de linguagem e a própria impossibilidade de 
contenção dos sentidos (Derrida, 2011a, 2011b). Com relação ao estruturalismo, ainda que 
tenha tido pretensões de se constituir como alternativa à Metafísica sustenta-se em bases 
semelhantes no tocante à produção de um centro fundamental que a ideia de signo permite. 
No entanto, procuro argumentar doravante que “a presença de um elemento é sempre uma 
referência significante e substitutiva inscrita num sistema de diferenças e o movimento de 
uma cadeia” (Derrida, 2011b, p. 425).  

O pensador franco-argelino faz uso da desconstrução, provocando os binarismos, 
incluindo a relação “fala-escrita”, argumentando que aquilo que se condena no processo 
filosófico, a escritura, permite uma compreensão mais ampla da linguagem. Desta forma, 
ele inverte a polaridade, mas não apenas, desloca, no ato mesmo da inversão, o conceito de 
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escritura. A escritura não é mais entendida como escrita, mas é a própria possibilidade da 
escrita-fala.  

 
Há portanto duas interpretações da interpretação, da estrutura, do signo e do 
jogo. Uma procura decifrar, sonha decifrar uma verdade ou uma origem que 
escapam ao jogo e à ordem do signo e sente como um exílio a necessidade da 
interpretação. A outra, que já não está voltada para a origem, afirma o jogo e 
procura superar o homem e o humanismo, sendo o nome do homem o nome 
desse ser que, através da história da Metafísica ou da onto-teologia, isto é, da 
totalidade da sua história, sonhou a presença plena, o fundamento tranquilizador, 
a origem e o fim do jogo (Derrida, 2011b, p. 425-426).  
 

Com a Gramatologia, o pensador franco-argelino desconstrói o estruturalismo a partir 
de dentro (Williams, 2012), através do signo, e com isso toda a perspectiva de centro da 
estrutura e do sujeito, demonstrando que o significado é arbitrário em relação ao 
significante. Ele o faz sinalizando que o presente é inalcançável, está sempre porvir, logo o 
significado estará sempre adiado. Deste modo, é inviável imaginar que há uma realidade 
“pura”, “lá fora” ou “em si” para ser descoberta, para estar presente à consciência. Nessa 
interpretação da interpretação, sempre suplementar, a linguagem institui a realidade em 
processos incessantes de iteração. Ou seja, com Derrida, toda construção é em si mesma 
desconstrução, já que toda articulação discursiva difere (é espacialização), mas também 
adia (temporização), abrindo a multiplicidade de sentidos. É o que significa em sua obra a 
dimensão da diferránce. Não se trata de um conceito, mas da possibilidade (anterior/ 
posterior) de um conceito.  

Ao tratar sobre o desejo de centro e das rupturas por dentro deste desejo, Derrida 
(2011b) infere: 

 
Foi então o momento em que a linguagem invadiu o campo problemático do 
universal; foi então o momento em que, na ausência de centro ou de origem, 
tudo se torna discurso – com a condição de nos entendermos sobre esta palavra - 
isto é, sistema no qual o significado central, originário ou transcendental nunca 
está absolutamente presente fora de um sistema de diferenças. A ausência de 
significado transcendental amplia indefinidamente o campo e o jogo da 
significação (Derrida, 2011b, p. 410).  
 

Tal perspectiva torna impossível qualquer menção à identidade, inclusive do sujeito, a 
não ser como fantasia de plenitude (Hall, 2006), pois, como argumenta Derrida (2011a, 
2011b), somos produzidos por intermédio da diferença (articulada contingencialmente) em 
processos contraditórios de identificação. Nesse sentido, tudo é interculturalidade, uma vez 
que estamos sempre na fronteira, negociando incessantemente a alteridade de si de um eu 
cindido e múltiplo.  

Nesse sentido, a ideia de que possa haver identidade para dar corpo à política, em que 
as análises do projeto com o hip hop estavam baseadas, perpassa as ilusões dos jogos de 
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poder. Essa perspectiva, ainda que bem intencionada, sustenta um discurso essencialista e 
realista, sem que se perceba que o viés histórico e cultural também jamais estará dado. Isso 
quer dizer que, embora tenha considerado a dinâmica cultural e desejasse lutar contra a 
discriminação e contra o preconceito étnico-racial, havia uma sujeição dos alunos a uma 
“identidade prévia”: No entanto, o sujeito humanista que se deseja emancipar não existe 
fora das relações de poder que o produz. E não se trata de relações entre identidades 
separadas e estáveis, autossuficientes ou autorreferentes, estamos destacando processos 
complexos e ambivalentes de hibridização que se constituem contingencialmente como 
prática de significação.  

As análises da dissertação realçam, nesse sentido, momentos de tensão, mas tomados 
como algo que “revela a presença de identidades híbridas” (da pesquisa, 2008, p. 115), 
como nos casos em que uma das participantes questiona o lugar das mulheres na cultura hip 
hop ou na ocasião em que nos deparamos com aspectos ligados à religião evangélica. No 
entanto, o potencial subversivo da discussão, em termos de rejeição a lugares pré-dados e 
fixos, fica obscurecido pela explicação dada na ocasião: “trata-se de uma diferença na 
diferença”. Hibridização, nesse sentido, se dá entre e entre elementos pré-dados, conteúdos 
significados e compartilhados entre grupos, coerentemente com a perspectiva cultural 
adotada. Diferentemente, o quadro teórico atual permite pensar a hibridização como um 
processo inerente à significação, já que estamos sempre remobilizando sentidos como 
rastros de tradições, mas em processos performáticos que tem que ver com o contexto, com 
a localização de um discurso (Bhabha, 1998).  

Embora torne a discussão mais complexa, “a diferença na diferença” está ainda 
submetida a uma similaridade que a antecede (Burbules, 2012), conforme argumento em 
seção posterior. Porém, não há nada prévio à linguagem e à negociação intervalar de 
sentidos, ou seja, a subjetividade é contingente e ambivalente, portanto, jamais prevista. 
Desta forma, nomear “a cultura” é um efeito colonizador de práticas discriminatórias, razão 
pela qual alguns autores têm trabalhado também com o termo “cultural” para sinalizar os 
fluxos de sentido (Appadurai, 2001), compreendendo que a significação não é apenas uma 
questão de linguagem, mas da representação da diferença pela cultura, a qual envolve 
modos de vida, palavras, rituais, hábitos, tempo.  

Considerando o exposto, não há o “mesmo” ou a “mesmidade” de “um sujeito”. Nada 
permanece exatamente igual se considerarmos o fluxo intercultural de que tratam os 
debates pós-estruturalistas. Não há identidades prévias que possam ser estacadas e 
identificadas, para serem tomadas como “categorias” em momento algum. De outro modo, 
vivemos “condenados a ser o mesmo e o outro”, argumento que Bhabha retoma de Kristeva 
(BHABHA, 2013) para enfatizar que o Outro nunca estará “fora” da constituição do sujeito. 
Isto é, a linguagem e a subjetividade possuem uma natureza inexoravelmente contraditória, 
movidas por uma negociação incessante de sentidos ambivalentes. Assim, nada está 
rigidamente separado e fixo, ou seja, a separação dualista é ilusoriamente imaginada, 
operação de poder.  

Conforme explica Derrida (2011a), o ato de diferir é o mesmo de adiar, isto é, toda 
construção é em si mesma desconstrução. A lógica é, portanto, inversa. Não há igualdade 
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que anteceda a diferença, mas a diferença (como differance) que antecede qualquer ideia de 
particularidade. A diferença é o movimento que permite a linguagem e não o contrário.  

Portanto, uma das questões que deslocam o estudo em discussão para outro referencial 
é a tentativa de uma abordagem crítico-emancipatória finalizar o jogo da significação, 
estancando culturas distintas, ainda que sejam culturas imaginadas (Appadurai, 2001; Hall, 
2006). Nesse sentido, o projeto “a cultura hip hop em ação pedagógica na escola” gerou 
rastros julgados positivos, o que justifica os aceites de convites da época: para participação 
do projeto no programa Salto para o Futuro da TV Nova Escola; para entrevista em um 
Jornal Universitário da Faculdade de Formação de Professores (FFP/ UERJ); e ainda para 
entrevista produzida por setores ligados à Secretaria Estadual de Educação do Rio de 
Janeiro. No entanto, projeta a diferença para a margem quando produz teoricamente 
identidades, ainda que as tenha considerado contraditórias.  

Em resumo, o pós-estruturalismo contribuiu no deslocamento de enfoque “do sujeito” 
para os “processos de subjetivação”. Isto é, em uma perspectiva outra e complexa em 
relação à concepção binarista de “um dentro” (sujeito individual) e “de um fora” 
(sociedade/ alteridade individual). De outra maneira, a subjetividade se constitui como 
significação e como efeito de relações de poder em que o sujeito é simultaneamente o 
mesmo e o outro, híbrido e ambivalente. Nesse sentido, a cultura como prática de 
significação nos desloca dos centros e binarismos para os interstícios da enunciação e para 
a relação. 
 
 
3. Quando a diferença faz toda a diferença 
 

A dissertação em discussão chama a atenção para os confrontos dos sujeitos com as 
normatizações, por exemplo, no momento em que um grafiteiro – convidado para a festa da 
escola – foi impedido de entrar com o boné pelo portão. Após as negociações na entrada 
daquela instituição, o desgaste se repete no refeitório porque naquele espaço “não podia de 
jeito nenhum”. Na mesma ocasião, familiares, amigos e demais convidados dos alunos não 
fizeram parte da festividade, supostamente porque podia ocorrer alguma confusão (ligada a 
rivalidades entre comunidades). Outra questão envolveu alunos ameaçados (e 
constrangidos) em virtude do “comportamento” e/ ou dos baixos resultados nas provas, o 
que configura um viés regulatório em tais práticas e na interpretação do trabalho, tomando 
a cultura como estratégia para o ensino.  

Diante deste quadro, emergiram nas análises desconfianças em relação ao discurso da 
“valorização da diversidade” que era o motor da dissertação e do projeto. A “solução” foi 
considerar os acontecimentos como contraditórios, conforme anuncia o subtítulo de uma das seções 
do capítulo 4 da dissertação: “caminhos contraditórios e ambíguos: o que nos revela a empiria 
em meio à temporalidade histórica?” (da pesquisa, p. 160). Mas, teriam sido os 
acontecimentos contraditórios? 

Burbules (2012) propõe uma gramática da diferença, destacando que o termo tem sido 
frequentemente utilizado na pesquisa em educação em termos de variedade (de grau, de 
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versão, de analogia...), o que denominou de diferença entre. Nesse sentido, diferença 
depende de uma similaridade que a antecede, ou seja, de uma identidade que os grupos 
diferenciados supostamente possuem. 

Em diálogo com o referido autor, Macedo (2014b) problematiza o caráter realista desta 
perspectiva, pois o que é diferenciado possui certas características que sustentam a 
diferenciação, sejam de caráter biológico, histórico ou cultural. A autora argumenta ainda 
que a penetração do estruturalismo nas ciências humanas e sociais trouxe um olhar crítico à 
diferença como diferença entre, ou seja, questionando uma diferença que surge a partir da 
comparação entre diferentes preexistentes. Sobre tal aspecto, destaca uma inversão: o 
diferente passa a ser definido pela diferença. A diferença entre emerge como um termo que 
marca (negro e branco; homens e mulheres; jovens e adultos etc.): um em oposição ao 
outro. Assim, em uma abordagem estrutural, em sua concepção de diferença, há uma 
posição contrária ao realismo, exigindo, como ressalta a pesquisadora mencionada, uma 
compreensão do simbólico, da linguagem e da cultura, tomada como totalidade estruturada.  

Laclau (2011) e Macedo (2014b) problematizam o referido modelo: a sistematicidade é 
dependente ao mesmo tempo de um exterior que lhe é constitutivo e de um centro que 
possibilita estabilidade. Ora, nem um e nem outro é possível, conforme salientam os 
pesquisadores citados, uma vez que a estrutura é descentrada. Como procurei argumentar 
com Derrida, a totalidade é impossível, bem como a contenção do fluxo da significação. Ou 
seja, “a infinita riqueza da linguagem e da cultura demonstram o quanto a ideia de limites e 
centro é problemática” (Macedo, 2014b, p. 88).  

A diversidade torna a cultura um objeto epistemológico, enquanto na perspectiva da 
diferença pós-estrutural a cultura é incomensurável. Diversidade é do campo da etnologia 
comparada, já diferença ressalta a significação e os efeitos de relações de poder (Bhabha, 
1998). O referido autor argumenta que “o local da cultura” é o não lugar, da diferença, da 
fronteira, da hibridização. A incomensurabilidade se constitui pela ambivalência de duas 
temporalidades: a pedagógica diz respeito às tradições culturais sempre reiteradas no 
discurso; a performática irrompe, nos abrindo para o novo de um contexto, do local.  

Considerando os argumentos, para compreender a diferença pós-colonial, faz-se 
necessário: desprendê-la do similar, do mesmo, da norma, da identidade, do sujeito 
autossuficiente. Como dito antes, trata-se de um enfoque nos hibridismos culturais em que 
se dá a negociação intercultural. Esse entre-lugar que não é “nem um e nem outro”, mas o 
interstício da enunciação. Deste modo, somos dependentes do Outro como uma falta que é 
constitutiva, simultaneamente “sujeito de” e “sujeito a”, uma negociação complexa e 
constante com a alteridade de si (Derrida, 2011a). 

Não estamos tratando de elementos pré-dados, significados compartilhados por grupos 
plenos de uma cultura. Não articulamos qualquer outra similaridade anterior à diferença, 
seja biológica ou histórica. Diferença não é aqui um desvio de uma norma que gera 
desigualdade. No sentido atribuído no presente trabalho, tudo é diferença, pois ela é o que 
permite a linguagem enquanto movimento interminável. Como dito, antecede qualquer 
ideia de igualdade/ desigualdade, tornando impossível o fechamento. Portanto, permite a 
rejeição de lugares definitivos, pretensamente absolutos e nos desloca para o ato criativo de 
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pensar no limite, na fronteira, na contingência, na enunciação inconsciente, assumindo a 
natureza contraditória da subjetividade e desconstruindo a sujeição das identidades 
projetadas. Assim, o enfoque na diferença possibilita hoje assumir uma postura política de 
desconstrução de sentidos supostamente universais e das estratégias que constrangem 
outras possibilidades.  

O discurso da dissertação insistia na projeção identitária, numa abordagem prescritiva 
do currículo, conforme ressalta o parecer que destaco na seção anterior. Desta forma, o 
estudo em questão impulsionava a aposta em uma escola-de-portas-abertas (não por acaso 
uma das últimas palavras do texto), articulando uma dimensão teleológica; utopia que 
aponta para relações sem poder, para a igualdade formal e para uma escola idealizada como 
aquela que supostamente permitirá um dia que todas as culturas tenham a mesma expressão 
e manifestação7. Em concordância com a autora mencionada a seguir, diante da 
complexidade dos fluxos culturais, esta é outra questão que ressignifica o trabalho em uma 
perspectiva pós-estruturalista:  

 
Eu procuro defender um currículo sem fundamento e um vazio normativo na 
política de uma maneira geral. No meu entender, não há princípios e regras 
fixados cientificamente ou de qualquer outra razão fora do jogo político 
educacional que cesse de uma vez por todas a negociação de sentidos na 
política... passa a ser um processo de militância constante estar nesta luta 
política pelo currículo, mas eu também gostaria de falar, como falei semana 
passada no Endipe, que defender esta perspectiva militante implica também 
reconfigurar como se entende a militância. Eu entendo também que a militância 
é um processo de tentar transformar o social por determinadas ações com base 
em um processo articulado, porém, sem defender um ideal político social pré-
definido. Usualmente é assim que a militância tem significado a política: a ideia 
de que se tenha uma bandeira, que se tenha um princípio, e que vá defender até o 
fim essa posição (Lopes, 2016).  
 

Retomando os fragmentos de sentidos que deram início à seção atual do texto, 
grafiteiros e demais convidados para um dia festivo na escola foram proibidos de entrar 
porque estavam usando um boné. Um dos convidados disse que não retiraria a “extensão de 
sua pele”; enquanto para a gestora ele não queria tirar o boné porque “ele deve ser careca”. 
Na mesma ocasião, embora tenha sido dito antes para os alunos que familiares e amigos 
podiam participar do evento, um ar de suspeita estabelece a ordem de que ninguém mais 
entraria porque era “perigoso”, pois “havia muita gente estranha lá fora” (narrativa do 
porteiro, da observação).  

Como é possível a mesma instituição valorizar a diversidade cultural e impedir o 
acesso dos familiares e amigos em dias festivos por que supostamente haveria confusão e 
brigas entre comunidades? Como a mesma escola que diz valorizar a cultura juvenil pode 
cometer ações de pretensa assimilação, desrespeitando os bens simbólicos de uma cultura? 
Que diversidade era aquela tão contraditória ao meu entender?  
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Derrida, Bhabha, Burbules, Macedo, dentre outros, ajudam-me a entender a 
diversidade como discurso, uma das múltiplas faces da norma, hoje também articulada por 
tendências conservadoras, por exemplo, o Movimento Escola Sem Partido8. Trata-se de 
uma “cilada da diferença”, conclui Pierucci (1999) a respeito de uma situação semelhante 
ocorrida no contexto estadunidense (uma cilada da diversidade seria mais coerente). Cilada 
porque o mesmo discurso relativista serve a propósitos conservadores como mecanismo de 
retorção. O que me ajuda a argumentar que não há contradição no discurso da diversidade, 
mas uma normatividade de difícil percepção porque caminha com um moralismo que vem 
se tornando “lugar comum” no Brasil. Trata-se de um operador textual que controla e 
estabelece finalidades muito distintas. 

Ao mesmo tempo em que se prima pela hospitalidade, constrangimentos múltiplos são 
gerados. “A casa” parece acolhedora, mas para permanecer nela, a condição pode chegar ao 
nível antropofágico, uma vez que os hóspedes podem ser forçados a se despirem de sua 
própria pele para continuar sendo hóspedes. Nesse sentido, na lógica da hospitalidade, a 
diversidade tende a tratar estrangeiros como hospedeiros (pois eles colocam a norma em 
questão). Ou seja, deseja-se projetar “o outro” sob a insígnia do mesmo. A normatização é 
uma produção-exclusão de possibilidades que assimila e autoriza a falar pelo outro e até 
mesmo a dizer ao outro o que deve, ou não, vestir, ainda que se trate de um convidado. 
Deste modo, seja como “a fonte de todo mal”, seja como “alguém a tolerar” ou como “um 
sujeito pleno de uma cultura dada” (Duschatzky e Skliar, 2011), a diferença e a alteridade 
são objetos de controle do mesmo.  

Nesse contexto, o estrangeiro torna-se também um hóspede condicionado pelas regras 
que o obrigam a falar a mesma língua de quem hospeda. E o currículo tem sido para 
hóspedes e não para estrangeiros (Axer, 2012), embora a educação se dê como 
acontecimento, intersubjetivo, como encontro com o Outro - que é desde sempre um 
espectro, pois não há como nomeá-lo e classificá-lo absolutamente, o que destaco como 
outro deslocamento para uma perspectiva pós-estruturalista:  

 
Educar por meio do currículo, a meu ver, envolve tentar a comunicação com o 
outro, tentar instituir uma relação e produzir sentido. Essa comunicação por mais 
que se baseie em rastros de sentido... sempre envolve uma precariedade, mas ao 
mesmo tempo, é buscada como uma possibilidade política. O fato de manter essa 
possibilidade política não apaga a dimensão da impossibilidade. Qual é essa 
impossibilidade? Compartilhar experiências sem estar no lugar do outro. O 
tempo inteiro tentamos a comunicação, tentamos produzir política, procuramos 
um processo democrático de não decidir pelo outro, mas ao mesmo tempo, 
tentamos produzir uma comunicação com o outro que temos que educar. Essa 
impossibilidade penetra e é penetrada pela necessidade. Não é possível estar na 
pele do outro, sentir pelo outro, compreender plenamente o sentido da palavra do 
outro, compreender plenamente a experiência do outro, mas, ainda assim, pelo 
currículo e por tantas outras práticas de significação, tentamos o tempo todo 
negociar esta possibilidade, produzir sentido com o outro a partir do que nos faz 
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sentido, construir mundos, manter aberta a possibilidade de invenção (Lopes, 
2016). 
 

Em tal perspectiva, a interculturalidade é inconsciente, imprevisível e incalculável. Em 
uma remobilização de sentidos, distancio-me da ideia de uma busca por origem, por 
fundamentos. Diferentemente, qualquer operação discursiva dá-se a partir da 
recontextualização local, não havendo, portanto, nenhuma origem em que se busque uma 
essência, seja racial, de gênero ou juvenil, sequer há, fora de um contexto/ de um texto, 
uma juventude que tenha produzido realmente culturas juvenis pré-dadas que possamos ter 
acesso, apenas fragmentos e rastros na hibridização são possíveis, posto que nem cultura e 
nem conhecimento são espelhos fies da realidade (Lopes e Macedo, 2011). É por meio da 
diferránce que remobilizamos os sentidos, logo o passado não é apreensível, não há fato 
que possa ser narrado tal qual tenha acontecido.  

Em suma, a intercambialidade entre diferença e diversidade na dissertação não 
permitiu a compreensão de um processo de normatização que nunca esteve fora. Busquei 
argumentar então que o discurso que defende a diversidade cultural, ainda que bem 
intencionado, atua sob a lógica da norma, do centro, do mesmo, não pela abertura à 
alteridade e aos seus mistérios. O diálogo com o pós-estruturalismo nos permite entender 
por que a mesma instituição que recebe, rejeita. Concordo com Macedo (2006) em não 
ignorar que na luta política o discurso da diversidade articula algumas demandas contra a 
discriminação. O discurso de valorização do diverso pode ser uma forma de avançar em 
alguns propósitos pedagógicos e políticos9, mas dentro das regras da hospitalidade. Nesse 
caso, tornar-se hospedeiro pode ser uma grave ameaça.  
 
 
4. A remobilização dos sentidos 
 

A dissertação em discussão se dá em um contexto de ampliação do debate a respeito da 
obrigatoriedade do ensino da História e das Culturas Afro-brasileiras nas escolas brasileiras, 
hibridizando sentidos distintos, incluindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-raciais (Brasil, 2005), Reitera, em grande medida, os rastros 
da ideia de uma “conscientização crítica” como proposição por intermédio do currículo.  

Nesse sentido, procurei estruturar a dissertação a partir da busca por um fundamento: 
“o que é” e “o que não é hip hop”.  

 
... quantos conseguem ver o Hip Hop de uma maneira diferente de mulheres, 
carrões e cordões de ouro dos clipes da MTV, ou então, algo diferente do que 
mostram filmes americanos e propagandas de marcas famosas, como meninos de 
boné, calça larga, tênis e que falam “esquisito”? Os conceitos de indústria 
cultural e apropriação serão argumentos no presente trabalho pelo fato de 
considerá-los relevantes ao entendimento de muitos preconceitos que impedem 
uma compreensão mais crítica, desnaturalizada e sócio histórica- cultural (da 
pesquisa, p. 15). 
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A revisão bibliográfica (capítulo 2) e o estudo das narrativas de pesquisadores 

brasileiros (capítulo 3) cumpriram tal propósito. Somente a partir disso foi possível pensar 
em interculturalidade. Assim, o movimento cultural verdadeiro – podia ser sugerido para 
fazer parte do currículo, tendo em vista a contribuição deste para a luta contra o racismo. 

Desta maneira, coerente com a ideia de currículo como seleção cultural do que vale a 
pena ser ensinado, as narrativas de pesquisadores brasileiros familiarizados com o hip hop 
atribuíam um sentido positivo para o trabalho na escola, pois havia um acordo que se trata 
de um... 

 
Movimento cultural que contribui para a busca da cidadania das pessoas na 
periferia da cidade, por meio de ações e de processos formais e informais de 
associativismo, dada à falta de políticas sociais adequadas, por parte do poder 
público, que tratem da questão como prioridade, como direito social. (...) (da 
pesquisa, p.98, narrativa do pesquisador 13). 
 

Assim, a ideia de “apropriação cultural” serviu à concepção em tela, uma vez que 
pareceu suficiente para explicar, naquele quadro teórico, os preconceitos de alguns sujeitos 
(professores e pais de alunos) com o hip hop. O argumento é que não se tratava, 
necessariamente, de uma rejeição ao hip hop, mas à apropriação indébita da indústria do 
consumo que produzia valores não condizentes com a proposta escolar. Portanto, a 
perspectiva em discussão permitiu a teorização de um “outro como a fonte de todo o mal”, pois a 
ideia de uma “indústria cultural” serviu ao propósito de colocar “para fora” tudo aquilo que não é 
verdadeiramente hip hop, como nos seguintes fragmentos: “... embora percebamos preconceitos e 
visões reducionistas sobre o hip hop, podemos encontrar grupos que possuem uma trajetória crítico-
transformadora” (da pesquisa, 2008, p. 102); “... há diversas apropriações que a indústria cultural 
faz de culturas juvenis em prol de uma ressignificação com fins de torná-la produto para o consumo 
[...]” (da pesquisa, 2008, p. 107).  

Encontrando o sentido verdadeiro, poderíamos produzir uma via de acesso para a 
referida cultura, de maneira que ela passasse a ser valorizada na escola, legitimada via 
currículo. Ou seja, o estudo se tornou um meio para que tais saberes contribuíssem com a 
emancipação dos sujeitos, atribuindo ao currículo um caráter prescritivo:  

 
Como pode um ‘(...) instrumento para os jovens de conscientização, de 
conhecimento e de fortalecimento de laços sociais e emocionais, tão 
desvalorizados pela sociedade (...)’ (P10 4) ficar de fora das discussões escolas? 
Outros pesquisadores também nos levam a questionar essa exclusão (Hip Hop e 
currículos escolares): ‘Uma atividade de peso para a sensibilização artística, a 
consciência identitária, o desenvolvimento da reflexão crítica e a mobilização 
política’ (P 1). ‘Como uma maneira inovadora de estimular a reflexão, a leitura, 
a expressão, a pesquisa, a socialização e o contato com as artes (...)’ (P 8). A 
pesquisadora ainda afirma que: ‘ (...) é quase impensável não se trabalhar com o 
Hip Hop hoje nas escolas’ (da pesquisa, p. 109).  
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A questão não é nem negar e nem afirmar possibilidades em aproximar a escola do 
referido movimento cultural (ou qualquer outro), mas argumentar que as análises da 
dissertação, em uma abordagem crítico-emancipatório, buscaram uma prescrição curricular, 
partindo de um suposto fundamento de natureza científica a ser aplicado posteriormente em 
qualquer situação. Nesse sentido, a abordagem verdadeira e transcendente foi revelada pela 
dialética hegeliana. Ou seja, no confronto entre posições distintas nos aproximamos do 
espírito absoluto, da verdade. Assim, nos fortalecemos com a experiência, servindo a 
relações não racistas, igualitárias e democráticas. Uma teleologia calculável: de posse 
destes conhecimentos essenciais, os alunos se tornam sujeitos de um movimento político: 
“trata-se de apropriações positivas, educabilidades (ou ações pedagógicas) e 
conscientização, mediante discussões que condizem com uma abordagem hip hop crítico-
transformadora” (da pesquisa, 2008, p. 109). 

Com o pós-estruturalismo, nos deslocamos dos centros para a fronteira, para a 
enunciação intercultural. Não há, portanto, um mundo pleno, homogêneo, transcendente ou 
paralelo de onde deriva um movimento cultural puro, como também não há plenitude de 
sentidos de um mal como a indústria do consumo. Isso não quer dizer, é claro, que não 
possamos analisar interesses que buscam atender a desejos financeiros voltados ao 
consumo e ao lucro, ao mesmo tempo não está impossibilitada uma significação militante 
no campo do currículo. A questão, em concordância com Lopes (2016), se desdobra para 
uma militância radical, isto é, sem que se parta de uma configuração prévia da mudança, 
sustentada por qualquer fundamento já determinado e por uma identidade como uma 
bandeira.  

Em quadro teórico discursivo e pós-estrutural, é a abertura da significação que permite 
o jogo político no qual as identificações se constituem pelas demandas e relações de poder. 
Deste modo, são distintas as finalidades em jogo que se articulam/ desarticulam, 
impulsionando a luta pela significação do que vem a ser hip hop, isto é, trata-se da 
imanência, do discurso, do contexto, negociado constantemente.  

Já não é mais possível imaginar currículo como uma simples seleção, mas como uma 
negociação ambivalente de sentidos que se dá via enunciação, como espaço-tempo de 
fronteira (Macedo, 2014a). Em uma leitura pós-fundacional, currículo é a própria luta pela 
significação do que vem a ser currículo (Lopes e Macedo, 2011). Não faz sentido, portanto, 
a dicotomia formal x vivido; prescrito x vivido, dentre outras, pois tudo é a mesma coisa: 
significação, interculturalidade, diferença.  

Assim, qualquer projeto curricular só é possível de ser pensado, imaginado, elaborado, 
como efeito de relações de poder que o produzem a partir da luta pelo sentido do que vem a 
ser educação, escola, currículo, cultura e diferença. A aposta em um movimento cultural e 
na interculturalidade resultou das disputas pelas finalidades educacionais em jogo em um 
contexto em que se buscava a valorização da diversidade cultural. Não é que não tenhamos 
que realizar projetos e tomar decisões em uma abordagem pós-estrutural. Mas, tais aspectos 
que envolvem as escolhas políticas não têm como base um fundamento científico (Laclau, 
2011).  
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Em suma, procurei deslocar: a cultura enunciada como passível de seleção; os sujeitos 
como sócio-históricos, podendo ser construídos e projetados como conscientes e críticos; o 
sentido de diferença como intercambiável com a diversidade; a aposta na interculturalidade 
(como projeto político crítico); a teleologia de uma escola mais aberta “ao outro”, porém 
com sentidos pretensamente universais já definidos.  

O objetivo do atual estudo foi rever as análises e remobilizar a interpretação, tendo em 
vista discussões contemporâneas no campo do currículo; repensando, em um quadro teórico 
distinto, currículo, sujeito, cultura e diferença por intermédio do fluxo e do hibridismo.  

Considerando o exposto, uma perspectiva pós-estruturalista possibilita, a meu ver, a 
revisibilidade de posições, decisões, escolhas, inclusive teórico-metodológicas. Trabalha 
com a diferença, mas entendendo que a diferença é mutável e discursiva, ou seja, jamais 
será dada ou apreensível. Enfatiza-se, em tal perspectiva, que é a abertura da linguagem que 
permite a luta política, contribuindo para problematizar a dependência de fundamentos 
científicos/ universais previamente estabelecidos. Procurei argumentar também que, com a 
abordagem, o enfrentamento teórico no campo do currículo avança frente aos objetivismos, 
determinismos e essencialismos. Em vez do foco no sujeito centrado, direcionador das 
ações e das mudanças sociais em uma direção histórica predeterminada, proponho observar 
as demandas e os processos de subjetivação. Em vez de identidades fixas, dicotomias e 
projeções de sentidos para a prática curricular, julgo mais pertinente participar do jogo, do 
campo político, em que múltiplos sentidos são disputados em processos ambivalentes e 
incessantes dos atos de poder e de luta pela hegemonização discursiva. 
 
 
Notas 
 
1. A pesquisa em curso recebe apoio do CNPq, bem como as contribuições do grupo de pesquisa Currículo, 

Cultura e Diferença Cultural do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro, como parte do processo de Pós-Doutorado Júnior, supervisionado por Elizabeth Macedo. 

2. Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense. Mestre e Doutor em Educação pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Membro do grupo de pesquisa Currículo, Cultura e Diferença Cultural, 
coordenado por Elizabeth Macedo e do Grupo de Pesquisas Curriculares da Universidade Federal 
Fluminense, coordenado por Clarissa Craveiro.  

3. Cf. RIBEIRO, W. G. “Nós estamos aqui”: O Hip Hop e a construção de identidades em um espaço de 
produção de sentidos e leituras de mundo. 2008. 172 p. Dissertação (mestrado em educação) – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  

4. O projeto A Cultura Hip Hop em Ação Pedagógica na Escola (CHAPE) na íntegra está disponível na 
referida dissertação.  

5. Cf. RIBEIRO, W. G. Multiculturalismo e ética/ moral em educação: a retórica no discurso contra o 
bullying. 2014. 205 p. Tese (doutorado em educação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro.  

6. 32ª Reunião da ANPEd, Caxambu, 2009.  
7. Para ampliar a discussão acerca do limite da igualdade, cf. Macedo (2014b).  
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8. Tal movimento, assumidamente conservador, recorre ao discurso da pluralidade cultural para defender a 
dissociação do direito de aprender do direito de ensinar, cabendo inclusive sanções para os docentes, 
considerados por aqueles, ideólogos partidários que incutem em crianças e jovens indefesas o que 
denominam de marxismo. Cf.www.escolasempartido.org.  

9. Sem consultar quem estava trabalhando no projeto, alguns alunos com notas baixas foram ameaçados pela 
gestão a serem retirados do processo.  

10. “P” são fragmentos das narrativas de pesquisadores numerados em sequência.  
 
 
Referências 
 
APPADURAI, A. La modernidad desbordada: dimensiones culturales de la globalizacion. Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Econômica, 2001.  
AXER, B. Currículo para estrangeiros ou para hóspedes? Algumas contribuições de Jaques Derrida para o 

pensamento curricular, Revista E-Curriculum, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 111- 127, dez. 2012.  
BHABHA, H. K. O local da cultura. Tradução de Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis e Gláucia 

Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 
______. Nuevas minorias, nuevos derechos: Notas sobre cosmopolitismos vernáculos. 1a ed. Buenos Aires: 

Siglo Veintuiuno Editores, 2013.  
BURBULES, N. C. Uma gramática da diferença: algumas formas de repensar a diferença e a diversidade 

como tópicos educacionais. In: GARCIA, R. L.; MOREIRA, A. F. B. (orgs.). Currículo na 
contemporaneidade: Incertezas e desafios. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 175-206.  

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Lei N0 10639/ 2003. Brasília, DF, junho/ 
2005.  

DERRIDA, J. Gramatologia. São Paulo: Perspectiva, 2011a. 
______. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2011b.  
DUSCHATZKY, S.; SKLIAR, C. O nome dos outros. Narrando a alteridade na cultura e na educação. In: 

LARROSA, J.; SKLIAR, C. (orgs.). Habitantes de Babel: políticas e poéticas da diferença. 2 ed. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 119- 138.  

HALL, S. Da diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Org. Liv Sovik. Trad. Adelaine La Guardia 
Resende et al. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, 410 p. 

______.Identidades culturais na pós-modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  
LACLAU, E. Emancipação e diferença. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011.  
LEITE, C.; MACEDO, E. Multiculturalismo nas reformas no Brasil e em Portugal. In: TURA, M. de L. R.; 

LEITE, C. (orgs.). Questões de currículo e trabalho docente. Rio de Janeiro, Quartet, 2010, p. 21- 44.  
LOPES, A. C. Currículo e políticas educacionais. Apresentação em Mesa Redonda realizada no XI Colóquio 

sobre Questões Curriculares, Universidade Federal de Pernambuco, agosto de 2016.  
LOPES, A. C.; MACEDO, E. Teorias de currículo. São Paulo: Cortez, 2011.  
LOPES, A. C.; MACEDO, E.; PAIVA, E. V. de. Mapping Researches on Curriculum in Brazil. JAAACS: 

Journal of the American Association for Advancement of Curriculum Studies, v. 2, p. 1-22, February, 
2006.  

MACEDO, Elizabeth. Por uma política da diferença. Cadernos de pesquisa, São Paulo, v. 36, n. 128, p. 327-
356, maio / ago. 2006. . 



 
WILLIAM DE GOES RIBEIRO 
 
 

 
558 

______. Como a diferença passa do centro às margens nos currículos: o exemplo dos PCN. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 30, n. 106, p. 87-109, jan./abr. 2009.  

______. Currículo, subjetividade e diferença. Projeto de Pesquisa apresentado ao CNPq (disponível em 
www.curriculo-uerj.pro.br), 2014a. 

______. Currículo, cultura e diferença. In: LOPES. A. C.; ALBA, A. de. (orgs.). Diálogos curriculares entre 
Brasil e México. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014b, p. 83-104.  

PIERUCCI, A. F. Ciladas da Diferença. São Paulo: Editora 34, 1999. 
WILLIAMS, J. Pós-estruturalismo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
 
 
Correspondência 
 
William de Goes Ribeiro - Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Email: williamgribeiro@gmail.com 

 
 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização do autor. 

http://www.curriculo-uerj.pro.br/

