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Resumo 

Neste artigo, problematizamos a ideia de uma razão universal, de um sujeito único, de uma 
verdade/conhecimento válida para todos, que ainda marca a educação contemporânea, 
especialmente o currículo. Partimos do entendimento de que as instituições educacionais ainda 
são, em certa medida, atravessadas por esses ideais e reforçam uma concepção de conhecimento 
que exige como pré-condição o sujeito puro de conhecimento. Aproximamo-nos da perspectiva 
pós-estruturalista e operamos com a desconstrução derridiana para mostrar que esses ideais são 
constituídos mediante articulações entre jogos, regras, estratégias de poder, mecanismos que 
pertencem às nossas práticas sociais e culturais. Reportamo-nos à metafísica platônica, ao cogito 
cartesiano, à ideia hegeliana da autoconsciência, para fazer ver, por um lado, o caráter histórico, 
construtivo, inventivo, desses ideais a fim de desnaturalizá-los e, por outro, o fato de que esses 
ideais ainda têm sido priorizados na educação e no currículo. Assim, pretende-se colocar sob 
suspeita as epistemologias que ainda partem de pressupostos metafísicos, para pensar a educação e 
o currículo e, desse modo, potencializar o devir educação, devir currículo, devir de subjetividades. 

Palavras-chave: Currículo, Educação, Epistemologia, Diferença. 

 

Abstract 
In this paper, we problematize the idea of a universal reason, a unique subject and a 
truth/knowledge that is valid for everyone, which still marks the contemporary education, 
particularly the curriculum. We think that the educational institutions, to a certain extent, are still 
crossed by such ideals and strengthen a knowledge conception that requires a pure subject of 
knowledge as a precondition. We have become closer to the post-structuralist perspective and 
operated with the Derridean deconstruction to show that those ideals are constituted through 
articulations between games, rules, power strategies, and mechanisms that belong to our social and 
cultural practices. We have resorted to the Platonic metaphysics, the Cartesian cogito, and the 
Hegelian idea of self-consciousness, to evidence, on the one hand, the historical, constructive, 
inventive character of these ideals in order to denaturalize them, and, on the other hand, the fact 
that such ideals are still prioritized in both education and curriculum. Therefore, we intend to 
query the epistemologies that still rely on metaphysical assumptions, in order to think about 
education and curriculum and, thus, potentiate the becoming of education, the becoming of 
curriculum, the becoming of subjectivities. 

Keywords: Curriculum, Education, Epistemology, Difference.  
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Introdução 

 
A ideia de uma razão universal, de um sujeito único, de uma verdade/conhecimento 

válida para todos, ainda marca a educação contemporânea, especialmente o currículo. As 
instituições educacionais ainda são, em certa medida, atravessadas por esses ideais e 
reforçam uma concepção de conhecimento que exige como pré-condição o sujeito puro de 
conhecimento. Os processos educacionais geralmente partem da ideia da universalidade e 
naturalização, da razão, do sujeito, da verdade/conhecimento, porque enredados na 
metafísica ocidental.  

Discussões atuais (LOPES, 2015; PARAÍSO, 2015) sobre o currículo têm desconfiado 
da ideia de partir de uma lógica racional – razão universal – que seria capaz de erradicar os 
problemas da sociedade para pensar a política de currículo, pois aquilo que denominamos 
de político-social não é universal, e sim estabelecido socialmente. Lopes (2015) entende a 
política de currículo “como uma luta pela significação do que vem a ser currículo. [...] 
apostando no descentramento da política, na contextualização radical de toda a política de 
currículo” (LOPES, 2015, 447). Nesse sentido, o conhecimento que se coloca como 
universal e que tem a pretensão de prever, antever os acontecimentos, de definir de uma vez 
por todas o que é currículo e educação, está implicado com a vontade de verdade e sua 
maquinaria destinada a excluir; esta concepção de conhecimento implica formas específicas 
de regular os sujeitos, suas identidades e diferenças.   

  Pensamos com Benningtonn e Derrida (1996) que, assim como os contextos jamais 
são absolutamente determinados, pois são construções discursivas, efeito de múltiplas 
relações de poder e saber, também as identidades e diferenças dos sujeitos são constituídas 
em determinados contextos e ao mesmo tempo os constituem. Então, partimos do 
entendimento de que o currículo, a educação, precisam problematizar a predominância de 
um modo de existência universal que tende a frustrar a emergência de outros modos; 
precisa considerar que vivemos num mundo pleno de possibilidades e que  deixar o outro 
ser um outro singular, ser aquilo que ainda não foi inventado, potencializa outros modos de 
vida. Schérer (2005) diz que a mais perigosa das fixações é “aquela que incide sobre a 
pessoa, sobre o eu [moi-je], este vírus moderno e contemporâneo de onde saiu toda imagem 
do pensamento, de onde emana todo o dogmatismo, de onde decorre toda a besteira” 
(SCHÉRER, 2005, p. 1186). Em vez de um sujeito único e idêntico, o currículo precisa dar 
espaço para as multiplicidades e singularidades. 

Por isso a importância de desconstruirmos, nos termos de Derrida e Roudinesco 
(2004), os sistemas universais da razão e sua pretensão de totalização, unificação, para abrir 
possibilidades de pensar/praticar outras formas de educação e de currículo. De acordo com 
os autores, desconstruir não significa destruir os valores dados como universais pela 
tradição filosófica ocidental, mas proceder de uma forma que procura desorganizar, abalar 
o alicerce dos discursos empreendidos pela metafisica e tornados hegemônicos. Nas 
palavras de Derrida e Roudinesco (2004), “desconstruir é, de certo modo, resistir a tirania 
do Um, do logos da metafísica (ocidental) na própria língua que é enunciada, com a ajuda 



 
SIRLEY LIZOTT TEDESCHI E RUTH PAVAN 
 
 

 
680 

do próprio material deslocado, movido com fins cambiantes” (DERRIDA; ROUDINESCO, 
2004, p. 9).  

Então, aproximamo-nos da perspectiva pós-estruturalista e operamos com a 
desconstrução derridiana para mostrar que a ideia de uma razão universal, de um sujeito 
centrado, de uma verdade com validade universal, é constituída mediante articulações entre 
jogos, regras, estratégias de poder, mecanismos que pertencem às nossas práticas sociais e 
culturais. O intuito é dizer que esses ideais são invenções regidas “por um princípio de 
exterioridade efeito da vontade de apropriação, eminentemente interessado e dependente 
daquilo que é desejável pelos instintos que o dominam” (CANDIOTTO, 2010, p. 58). 
Nessa perspectiva, a crítica do conhecimento da verdade está diretamente ligada à crítica do 
sujeito de conhecimento. Também sob esse ponto de vista, é possível falar de uma invenção 
da razão, assim como da invenção de um sujeito constituinte.  

Trata-se de uma tentativa de liberar os saberes históricos – razão, sujeito, verdade –, de 
fazê-los capazes, como diz Foucault (2000), de oposição e de luta contra a coerção de um 
discurso que se pretende unitário, formal, científico, verdadeiro. Reportamo-nos à 
metafísica platônica, ao cogito cartesiano, à ideia hegeliana da autoconsciência, para fazer 
ver, por um lado, o caráter histórico, construtivo, inventivo, desses ideais a fim de 
desnaturalizá-los e, por outro lado, o fato de que esses ideais continuam a ser priorizados na 
educação e no currículo, pois ainda estão em nossos corpos e em nossa língua e nos forçam 
“a entender a pergunta educativa, a pergunta sobre a educação, numa única direção 
possível, através de uma flecha que sempre (e que só) indica a direção de nós mesmos” 
(SKLIAR, 2003, p. 23). 

Por meio disso, pretende-se criar, numa linguagem foucaultiana, “fraturas do presente” 
nos espaços educacionais, criar um vazio de significados que possibilitem mostrar o que 
esses ideais visibilizam e invisibilizam, convocam e silenciam nas propostas curriculares. 
Ou seja, abrir possibilidades de colocar sob suspeita as epistemologias que ainda partem de 
pressupostos metafísicos, para pensar a educação e o currículo e, desse modo, potencializar 
o devir1 educação, devir currículo, devir de subjetividades, pois se algo foi construído é 
porque nem sempre foi assim, e nada garante que assim permaneça.  
 
A invenção da razão universal e as implicações para o currículo 
 

Problematizar a ideia de uma razão universal precisa ser uma das prioridades para as 
teorias de currículo. Afinal, o currículo envolve questões de conhecimento e de verdade. 
Corazza e Tadeu (2003) dizem que questões sobre “o que deve ser ensinado” e “o que 
constitui conhecimento válido e verdadeiro” ainda são respondidas por teorias do 
conhecimento ou por epistemologias “que adotam [...] uma concepção do conhecimento 
como representação (‘verdadeira’), como correspondência ou adequação a alguma suposta 
e preexistente realidade, a alguma presumida coisa-em-si” (CORAZZA; TADEU, 2003, p. 
37). Essa concepção de conhecimento decorre da metafisica clássica e sustenta-se na ideia 
de um sujeito dotado de razão que possui a priori capacidade de conhecer, de representar a 



CURRÍCULO E EPISTEMOLOGIA: a des-criação da identidade/universalidade e a [...] 
 

 
681 

essência das coisas, as suas identidades essenciais. O currículo, nessa perspectiva, é força 
incansável na anulação da diferença.  

Paraíso (2015) considera que é preciso incansavelmente desfazer as formas – neste 
caso, razão, sujeito, verdade – que aniquilam as forças do currículo, pois “um currículo, 
livre das formas que aprisionam, trabalha com a diferença para encontrar os desejos dos 
diferentes, para enfatizar as suas dinâmicas, reforçá-las e problematizá-las” (PARAÍSO, 
2015, p. 55). No que segue, buscamos desfazer/desnaturalizar a ideia de uma razão 
universal – uma das formas que aprisionam o currículo – e pensamos que a maneira mais 
adequada para fazer isso é mostrar como ela foi construída. 

Por isso, falamos de uma invenção da razão que, conforme Chãtelet (1994), significa 
falar da filosofia clássica grega. Embora não possamos dizer que toda filosofia é grega, a 
filosofia como um “gênero cultural novo” surge na Grécia, que “viveu, por motivos 
contingentes, históricos, determinados acontecimentos que levaram os homens a produzir 
esse gênero original que não tinha equivalente na época” (CHÃTELET, 1994, p.15). Ainda 
conforme Chãtelet (1994), esse novo gênero cultural, mesmo se deparando com outros 
gêneros culturais, desenvolve-se de forma intensa e delineia toda a cultura ocidental.2  

As investigações filosóficas, desde o nascer da filosofia grega, têm como objetivo a 
busca da verdade a partir da tentativa de apreensão racional da estrutura ontológica 
subjacente à totalidade. A questão da verdade pauta o curso das principais formulações 
filosóficas e marca fortemente o próprio surgimento da filosofia enquanto proposta 
reflexiva. Nessa perspectiva, encontra-se a filosofia platônica, que inaugura a tradição 
metafísica3. A metafísica platônica introduz o dualismo na forma de pensar; com isso, o 
pensamento passa a desenvolver-se a partir da separação entre mundo inteligível e mundo 
sensível, entre corpo e alma. 

Partindo de uma concepção dualista de mundo e de homem, Platão (1996) pretende 
encontrar um elemento ideal ou incondicional que possa servir de fundamento último ou 
garantia no processo de busca do conhecimento verdadeiro. Segundo ele, a alma move a si 
mesma e é imortal, é o elemento incondicional capaz de possibilitar a ascensão do mundo 
sensível ao mundo inteligível ou das verdades eternas. Como ele mesmo afirma: "ora, se as 
coisas se passam, realmente, desse modo, se a alma é o que a si mesma se movimenta, 
necessariamente a alma não pode ser gerada e é imortal" (PLATÃO, 1996, p. l76). 

Nesse sentido, a tarefa primordial da razão (alma) é alcançar a verdade, mas para isso 
ela deve desvencilhar-se das armadilhas dos sentidos. 

 
Quem examinar as coisas apenas com o pensamento, sem pretender aumentar sua 
meditação com a vista, nem sustentar seu raciocínio por nenhum outro sentido 
corporal, aquele que se servir do pensamento sem nenhuma mistura procurará 
encontrar a essência pura e verdadeira sem o auxílio dos olhos ou dos ouvidos e, 
por assim dizê-lo completamente isolado do corpo, que apenas turba a alma e 
impede que encontre a verdade (PLATÃO, 1996, p. l27). 
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Isso significa que o corpo está na dimensão do sensível e por isso é o outro da alma, 
que é puramente racional. O corpo tende a tornar-se estranho à própria identidade de si. Ou 
seja, o corpo percebe a multiplicidade, a pluralidade da realidade, aquilo que é visível, e as 
coisas, "que se mantêm idênticas, não é possível captá-las jamais com outro meio, senão 
com o raciocínio da inteligência" (PLATÃO, 1996, p. l44). 

Na filosofia platônica, o corpo cria empecilhos para a alma alcançar a verdade. Então, 
para esse autor, só pela morte ou pelo autocontrole do eu racional a alma será purificada da 
“insensatez” do corpo e poderá acessar a verdade. Tudo o que escapa à unidade e à 
identidade, especialmente as sensações provocadas pelo corpo, coloca-se como estranho. 

Afastando o inteligível do sensível, as Ideias ou Formas platônicas transformam-se em 
tipos ideais que transcendem o plano mutável dos objetos físicos e “acabam caracterizando-
se como 'modelos' ou 'paradigmas' reais, eternos, sempre idênticos a si mesmos, perfeitos, 
dos quais as coisas materiais seriam apenas cópias imperfeitas e transitórias” (PESSANHA, 
1983, p. 15). Assim, firmada nos pressupostos da identidade e da unidade, a forma 
metafísica de pensar institui-se por um movimento de convergência de toda multiplicidade, 
diversidade ou complexidade, à maneira da semelhança e da unidade, apelando a um 
elemento último e incondicionado da realidade4. 

A razão, compreendida como única instância capaz de conhecimento e julgamento da 
vida, acarretou consequências para a educação e para o currículo. O fato de a busca da 
verdade estabelecer-se a partir da sobrevalorização do intelecto humano (idêntico) e do 
desprezo pelo sensível e corpóreo (múltiplo) adestrou nosso olhar para reconhecer o 
idêntico, o mesmo. Como consequência, ofuscou as possibilidades de lidar com o outro, o 
diferente. Quando temos dificuldades de lidar com o diferente, isso resulta no seu domínio, 
exclusão ou aniquilamento. O currículo, nessa perspectiva, constitui-se em um suposto 
encontro entre a verdade (coisa-em-si) e o sujeito (idêntico a si mesmo), ou seja, o 
conhecimento é apenas um objeto para um sujeito fonte e origem da ação. 

Como crítica a essa forma de pensar, Deleuze (1965) afirma que Sócrates dá início à 
decadência da filosofia e influencia Platão e toda a civilização ocidental. Para esse autor, se 
o que caracteriza a metafísica é a distinção de dois mundos, a oposição da essência e da 
aparência, do verdadeiro e do falso, do inteligível e do sensível, então, é preciso dizer que 
“Sócrates inventou a metafísica: ele faz da vida qualquer coisa que deva ser julgada, 
medida, limitada, e do pensamento, uma medida, um limite que exerce em nome dos 
valores superiores – o Divino, o Verdadeiro, o Belo, o Bom” (DELEUZE, 1965. p. 19). 

Deleuze (1988) chama atenção para o fato de a oposição platônica entre mundo 
inteligível e mundo sensível, ou entre o modelo e a cópia, ter reforçado a disparidade entre 
cópia e simulacro. Para o autor, o dualismo platônico existe em função da distinção entre a 
boa cópia – a cópia bem fundada, que é uma imagem dotada de semelhança – e a má cópia 
– o simulacro, que é uma imagem sem semelhança. Diferentemente do platonismo, o 
simulacro, para Deleuze (1988), não é uma imagem sem semelhança, mas um sistema que 
afirma a divergência e o descentramento; sendo assim, a única unidade, a única 
convergência “de todas as séries é um caos informal que compreende todas elas; nenhuma 
série goza de um privilégio sobre a outra, nenhuma possui a identidade de um modelo, 
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nenhuma possui a semelhança de uma cópia” (DELEUZE, 1988, p. 437). Nesse sentido, o 
simulacro não representa um declínio da coisa em si, uma cópia, uma representação, uma 
identificação diminuída de uma identidade plena. O que afirma Deleuze (1988) é a 
inexistência dessa identidade plena como condição para as cópias, e ele nega a primazia do 
modelo sobre a imagem, do original sobre a cópia.  

A partir do conceito de simulacro, a intenção de Deleuze é promover uma filosofia da 
multiplicidade. Pretende romper com o platonismo, contrapondo-se à filosofia da 
representação – sustentada na ideia de que cabe à razão transformar em unidade a 
multiplicidade que caracteriza os sentidos – com a ideia de simulacro, ou seja, a valorização 
da multiplicidade5.  Os simulacros que perturbam a unidade e a identidade de que fala 
Deleuze (1988) estiveram/estão presentes nas instituições educacionais. São todos aqueles 
sujeitos que, em algum momento, ao andarem pela instituição, pelos corredores, nos pátios 
e salas, trilham outros caminhos que não os preestabelecidos. Seus movimentos, 
comportamentos, ações e reações tensionam constantemente o modelo identitário – de 
razão, de sujeito, de verdade, de currículo –, pois criam outras coisas, não uma cópia 
degradada, mas uma potência positiva, ao negarem tanto o modelo quanto a cópia. Por isso, 
a vontade platônica sempre foi exorcizar o simulacro para manter a submissão da diferença. 

Nietzsche (2013) também direciona sua crítica a Platão e ressalta a influência platônica 
e as consequências para a posteridade. O ocidente, segundo ele, sofreu uma espécie de 
decadência ao estabelecer a supremacia do saber, da ciência, em detrimento de outras 
dimensões da vida; ele afirma que "[...] o pior, mais persistente e perigoso dos erros até 
hoje foi um erro de dogmático: a invenção platônica do puro espírito e do bem em si" 
(NIETZSCHE, 2013, p.8).  

A filosofia de Nietzsche, como ele mesmo a denominou, é um “platonismo invertido”. 
Temos, de um lado, Platão, que criou uma imagem do filósofo como ser das ascensões, 
como um ser que sai da caverna, ser das alturas que, quanto mais se eleva, mais se purifica. 
Machado (2009) diz que, “segundo essa orientação, a operação filosófica é ascensão, 
conversão, movimento de volta ao princípio do alto, que é princípio do Bem e da Verdade, 
princípio metafísico e epistemológico” (MACHADO, 2009, p. 34). De outro lado, temos 
Nietzsche, filósofo da profundidade – mas não da profundidade da consciência, pura, ideal, 
mas da profundidade como sendo apenas uma dobra da superfície – como aquele que mais 
incisivamente desconfiou dessa orientação platônica pelo inteligível, em direção a um 
modelo de identidade; foi ele quem levou mais longe a crítica da identidade. Ao duvidar 
dos princípios filosóficos estabelecidos por Platão, Nietzsche questiona se aquilo que 
significa a realização da filosofia – nesse caso, também, da educação e do currículo – não 
seria, na verdade, sua degeneração. 

Do mesmo modo, Foucault (2000a) ressalta a necessidade de atentar para a infinidade 
de detalhes da sensibilidade, em vez de buscar as formas puras expressas numa única ideia. 
Diz ser necessário converter o platonismo a fim de incliná-lo para o real, para o mundo e 
para o tempo. 
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Subverter o platonismo é tomá-lo do alto e apreendê-lo novamente na sua origem. 
Perverter o platonismo é espreitá-lo até em seu mínimo detalhe, é descer até esse 
cabelo, até essa sujeira debaixo da unha que não merece de forma alguma a honra 
de uma idéia; é descobrir através disso o descentramento que ele operou para se 
recentrar em torno do Modelo, do Idêntico e do Mesmo; é se descentrar em relação 
a ele para fazer agir as superfícies próximas (FOUCAULT, 2000a, p.232). 
 

Ao tecer sua crítica ao platonismo, Foucault (2000a) interroga os modos de 
compreender e apreender a vida ligada à suposição de uma essência dada nas coisas, de 
uma identidade fixa, de um universalismo, de uma ideia de progresso humano, de um 
sujeito do conhecimento dotado de razão – ideias ainda muito presentes na educação 
contemporânea e no currículo. Foucault (2000a) também rejeita a unicidade dos conceitos, 
das teorias, assim como recusa a ideia de uma unidade subjetiva, de um sujeito fundante – 
do ser, do conhecer, do agir. Chama atenção para a necessidade de produzir uma filosofia 
do múltiplo, e não do uno, do concreto cotidiano, e não do abstrato, que possibilite 
diferentes instaurações, criações, modificações. 

O modelo platônico de racionalidade, criticado por Foucault (2000a), Deleuze (1988; 
1965) e Nietzsche (2013), serviu como uma poderosa arma de formatação e colonização do 
pensamento ocidental, inclusive da educação e do currículo. Segundo Skliar (2003), o que 
está na base desse modelo de racionalidade é a centralidade da mesmidade, cujo intuito é 
manter toda diferença na periferia, nas bordas, nas franjas; mantê-la nos lugares marginais, 
excluí-la, expulsá-la. Nessa perspectiva, a única razão da existência da “periferia, das 
bordas, do marginal, do excluído, [...] deveria ser esforçar-se para entrar, para estar 
incluído, para estar no centro, para ocupá-lo e assim ser, finalmente, como os demais” 
(SKLIAR, 2003, p. 99). Nesse caso, a representação6 do outro é construída a partir da 
mesmidade e para a mesmidade. O outro, produzido e inventado pelo pensamento racional 
universal, “deve sempre coincidir com o que inventamos e esperamos dele e, se esta 
coincidência não ocorre [...] a invenção e a espera se tornam mais destrutivas, mais 
violentas e, finalmente mais genocidas” (SKLIAR, 2003, p. 114).  

Deleuze (1988) diz que o modelo representacional – da forma como foi compreendido 
pela tradição filosófica ocidental – aprisiona o pensamento, limita o pensamento, na medida 
em que aposta num sujeito com capacidade de construir um significado e um sentido último 
para as coisas – conhecimento científico com validade universal. Nessa forma de pensar, 
temos, de um lado, o sujeito epistêmico e, do outro lado, o objeto a ser conhecido. É como 
se sujeito e objeto preexistissem ao ato de conhecer. Por isso, para o autor, o pensamento 
representacional é impotente para pensar a diferença, “é sempre em relação a uma 
identidade concebida, a uma analogia julgada, a uma oposição imaginada, a uma similitude 
percebida que a diferença se torna objeto de representação” (DELEUZE, 1988, p.136). 
Deleuze (1988) investe numa crítica ao pensamento como representação e propõe 
possibilidades de construção de um pensamento fora do âmbito da representação, o que 
denomina de “pensamento sem imagem” ou “pensamento não-representacional”. 
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Em Diferença e Repetição, Deleuze (1988) caracteriza o pensamento no âmbito da 
filosofia da representação como uma imagem dogmática do pensamento, uma imagem que 
é a do Mesmo e do Semelhante, “que trai profundamente o que significa pensar, alienando 
as duas potências da diferença e da repetição, do começo e do recomeço filosóficos”7 
(DELEUZE, 1988, p.273). Por outro lado, “o pensamento que nasce no pensamento, o ato 
de pensar engendrado em sua genitalidade, nem dado no inatismo nem suposto na 
reminiscência, é o pensamento sem imagem” (DELEUZE, 1988, p. 273). É o pensamento 
sem imagem que possibilita pensar a diferença – não mais a diferença representada ou 
relacionada ao idêntico, mas a diferença em si mesma. 

Cabe ressaltar, ainda, que o que está na base do pensamento representacional da 
tradição filosófica ocidental não são questões estritamente teórico-contemplativas, e sim 
questões político-sociais, pois, a rigor, em sua origem platônica, o pensamento 
representacional já colocava claramente sua intenção de selecionar pessoas que pudessem 
assumir os diversos papéis sociais. Afinal, um dos principais objetivos de Platão, com a 
distinção entre modelo e cópia, é produzir um critério de seleção entre cópias. Conforme 
Bomfim e Mangueira (2012): 

 
[...] a escolha dos verdadeiros pretendentes – o verdadeiro político, guerreiro, etc... 
– pretendentes estes que devem ser comparados a um modelo primeiro, original, ao 
verdadeiro modelo, a essência. A cópia ou o pretendente só será dito bom na 
medida em que conseguir reproduzir este modelo ou, em outras palavras, reproduzir 
a essência da coisa representada. Não sendo assim estaríamos frente a diversos 
falsos pretendentes, diante de erros. Percebe-se que a imagem representacional do 
pensamento carrega objetivos claramente sociais e morais (BOMFIM; 
MANGUEIRA, 2012, p. 16). 

 
O pensamento pautado pelo modelo representacional da tradição filosófica ocidental 

crê na possibilidade de um sujeito que possui a priori capacidade de conhecer, de 
representar as identidades essenciais das coisas. Esse sujeito conhecedor, ao ser 
naturalizado, garante o exercício natural do pensamento e faz coincidirem pensamento e 
verdade. Eis o primado da identidade – aquilo que caracteriza propriamente o pensamento 
representacional. 

Um dos grandes desafios postos por Deleuze, para a educação e para o currículo, 
consiste nas perguntas: o que significa pensar? Em que consiste um pensamento sem 
imagem? Como pensar fora do modelo da representação? Como pensar a educação e o 
currículo fora do modelo da representação – educação e currículo “sem imagem de 
pensamento”? 

Em suma, a maneira grega de pensar, caracterizada, conforme Chãtelet (1994), pela 
pretensão de construir um discurso universal, capaz de julgar todos os outros discursos e, 
consequentemente, todas as condutas, estabelece os rumos da filosofia ocidental e 
influencia diretamente o projeto moderno e contemporâneo de educação. Por isso, vemos as 
relações de poder da metafísica ocidental produzindo efeitos ainda hoje no currículo. Nesse 
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contexto, a razão, o sujeito, a verdade, ainda são, em muitos momentos, concebidos a partir 
de uma suposta universalidade, unidade e identidade.  
 
Da unidade da razão à centralidade do sujeito: implicações para o currículo 

 
Tanto na filosofia platônica quanto na filosofia moderna, a realidade é compreendida a 

partir de um princípio universal, de um ser dado, uno e idêntico, por meio do qual seria 
possível pensar a origem de tudo o que existe. No entanto, se no dogmatismo metafísico 
grego, a verdade manifestava-se fora do âmbito do sujeito e este poderia acercar-se dela 
pelo filosofar, a epistemologia moderna inverte a perspectiva: agora é o sujeito que, 
mediante seu intelecto, descobre as verdades. A partir de então, “se tornou tradição 
caracterizar a filosofia moderna como uma filosofia do sujeito e a afirmação do homem 
como sujeito delimita uma nova era filosófica" (VINCENTI, 1994, p.7). 

Nesse sentido, pode-se dizer que, assim como a teoria curricular problematiza questões 
que envolvem conhecimento, verdade e modelo de racionalidade, também precisa 
problematizar as concepções de sujeito e subjetivação. Corazza e Tadeu (2003) dizem que, 
quando nos concentramos no conhecimento ou na transmissão cognitiva, tendemos “a 
esquecer que todo currículo ‘quer’ modificar alguma coisa em alguém, o que supõe, por sua 
vez, alguma concepção do que é esse ‘alguém’ que deve ser modificado” (CORAZZA; 
TADEU, 2003, p. 38). Ou seja, qualquer currículo carrega sempre alguma noção de 
subjetivação e de sujeito. 

Entre as concepções de sujeito que mais marcaram a educação e o currículo na 
modernidade, está o cogito cartesiano, um “eu” unificado e coerente, fixo e permanente, 
origem e causa da ação. Esse sujeito, ao ser apresentado por Descartes como “evidente”, 
como uma “certeza imediata”, como a-histórico, é incorporado e naturalizado nas propostas 
modernas de educação e está implicado na educação contemporânea e no currículo. Nas 
instituições educacionais, de alguma maneira, os processos educativos ainda partem da 
ideia de um sujeito essencial, cuja realização é o objetivo primeiro.  

Quando fixamos uma ideia de “eu” no currículo, é quando, nas palavras de Deleuze 
(2013), a “besteira”8 se forma; ou, conforme Paraíso (2015), é quando damos uma forma ao 
currículo que o aprisiona. Schérer (2005) fala da “necessidade de escapar dessa fixação 
primeira sobre o eu, dessa tentação de uma subjetividade partilhada de maneira 
demasiadamente universal, aquela em que a busca sem saída da identidade e a generalidade 
vazia se confundem” (SCHÉRER, 2005, p. 1186). Atravessar essa subjetividade 
fundamentada no “eu”, movimentar-se do ser substancial para os devires – múltiplos, 
singulares – é uma forma de “incomodar a besteira” ou de “deformar o currículo” – um dos 
grandes desafios das instituições educacionais. Com esse intuito, queremos mostrar como é 
construída essa ideia de sujeito essencial, ou seja, mostrar o caráter histórico, contextual, do 
sujeito cartesiano.   

René Descartes, importante pensador racionalista do século XVII, expressa de forma 
contundente a noção de sujeito que se estabelece a partir da modernidade. O sujeito adquire 
um elevado grau de soberania, "o eu passa a ser considerado como único responsável pelo 
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direcionamento, tanto do pensamento, como das ações práticas dos indivíduos" (RIBEIRO, 
1995, p.9)9. O tempo em que Descartes viveu caracteriza-se pela busca da eliminação das 
dúvidas e incertezas e pela aceitação do caminho das certezas universais, que ele se propõe 
a encontrar adotando o modelo matemático. A pretensão cartesiana é defender um novo 
modelo de ciência, inaugurado por Copérnico (1473-1543), Kepler (1571-1630) e Galileu 
(1564-1642), e ir contra a concepção escolástica de inspiração aristotélica, em vigor ao 
final da Idade Média. A defesa desse novo modelo depende da possibilidade de mostrar que 
a nova ciência se encontra no caminho certo, ao passo que a ciência antiga e medieval havia 
adotado concepções falsas e errôneas. Conforme Gallo (2006), "o projeto moderno 
constitui-se em torno da construção de um método 'universal' para a produção do 
conhecimento" (GALLO, 2006, p.556); este era o propósito de Descartes com a defesa da 
universalização do método matemático. 

Dessa maneira, Descartes assume a missão de fundamentar a ciência, demonstrando 
que o homem pode conhecer o real de modo verdadeiro e definitivo, e faz isso partindo 
"das idéias para as coisas e não das coisas para as idéias e estabelece a prioridade da 
metafísica enquanto fundamento último da ciência" (SANTOS, 1988, p. 50). O método que 
formula deve, portanto, fundamentar-se em critérios seguros. Descartes propõe encontrar 
uma certeza fundamental que resista às dúvidas céticas e sirva de base e fundamento para a 
nova teoria científica que pretende construir. 

Constatando que a autoridade externa, institucional, da Igreja e do saber dos sentidos é 
incerta, tendo perdido sua credibilidade, Descartes propõe como alternativa possível a 
interioridade, a própria razão humana, que o homem possui em si mesmo, sua 
racionalidade. A racionalidade pertence à natureza humana, e, portanto, o homem traz 
dentro de si a possibilidade do conhecimento. É nisso que consiste o significado do 
subjetivismo10 na filosofia cartesiana, "a busca no indivíduo, no sujeito pensante, da fonte 
do conhecimento" (MARCONDES, 1998, p. l69). 

A expressão cartesiana ''Penso, logo, existo" representa a conclusão do argumento do 
cogito; pretende fornecer os fundamentos do conhecimento e da nova ciência e, ao mesmo 
tempo, refutar o ceticismo. A etapa inicial da argumentação consiste na formulação de uma 
dúvida metódica. Esta coloca em questão todo o conhecimento adquirido, toda a ciência 
clássica, todas as crenças e opiniões. Conforme afirma Descartes (1996), "considerar-me-ei 
a mim mesmo absolutamente desprovido, de mãos, de olhos, de carne, de sangue, 
desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas" 
(DESCARTES, 1996, p.262). 

A partir desse raciocínio, abre-se o caminho para a primeira certeza, pois até mesmo 
para que o “deus enganador” possa enganar-me sobre todas as coisas, é preciso que eu 
exista "e, por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto 
eu pensar ser alguma coisa" (DESCARTES, 1996, p.266). Portanto, até mesmo para 
duvidar é preciso que eu pense; logo, o pensamento é ele mesmo imune à dúvida. Enfim, 
Descartes conclui que essa proposição "eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira 
todas as vezes que eu a enuncie ou a conceba em meu espírito" (DESCARTES, 1996, p, 
267) – e assim chega à primeira certeza, a verdade necessária do cogito. 
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Contudo, o cogito revela apenas a existência do pensamento puro. Sempre que 
quisermos ir além desse pensamento puro, encontraremos a dúvida. Eis o sentido do 
solipsismo cartesiano, o isolamento do eu em relação a tudo mais: do mundo exterior e do 
próprio corpo, que também é um elemento externo. Aprisionado no solipsismo, a 
dificuldade está em compreender a relação entre o pensamento e o mundo, entre o sujeito 
que pensa e o objeto a ser conhecido, o que reforça o dualismo em sua filosofia. 

Mas o que Descartes pretende é encontrar um fundamento para a nova ciência. Para 
isso, precisa superar esse idealismo extremo que o colocou diante de uma única realidade 
certa. Diante desse impasse, Descartes (1996) recorre à existência de Deus para garantir a 
correspondência entre o pensamento e o real no processo de conhecimento. Assim, "a 
existência e a inteligibilidade do mundo externo são garantidas pela existência de Deus, 
sendo o conhecimento a representação verdadeira, a correspondência entre a idéia e o 
objeto externo" (MARCONDES, 1998, p. 177). 

Nesses termos, a marca da filosofia moderna passa a ser o cogito cartesiano, o que 
significa que estão no sujeito os novos fundamentos da ciência. Desde então, a realidade 
corresponde às ideias claras e distintas que o sujeito articula, ou seja, o mundo torna-se 
apenas nossa representação, "mundo-visão, visão de um sujeito solitário, ausente deste 
universo apenas contemplado" (TERNES, 2000, p.60). Em outras palavras, na 
epistemologia cartesiana, o conhecimento do mundo depende exclusivamente da 
capacidade imanente do próprio homem. Esse processo sustenta-se no antropocentrismo e 
inaugura o paradigma da consciência humana.  

Rose (2001) diz que a crença nessa ideia de sujeito esteve na base de nossas filosofias e 
nossas éticas durante tanto tempo que acabamos por acreditar na sua veracidade. Em 
decorrência, o campo educacional tem se nutrido da ideia cartesiana de sujeito e ao mesmo 
tempo a tem produzido. Adotando metanarrativas do sujeito epistêmico, a educação e o 
currículo têm se mostrado um campo fértil de manutenção dos mais diversos 
essencialismos. Conforme Silva (2011), utopias, universalismos, narrativas mestras, 
vanguardismos, são o campo em que a educação moderna se movimenta. 

Ao preconizar um sujeito abstrato e universal passível de generalização, o currículo 
opera com uma forma de pensamento que essencializa a identidade e a diferença. Corazza e 
Tadeu (2003) dizem que, ao privilegiarem o sujeito autocentrado, as teorias curriculares 
têm produzido um pensamento em que não há espaço “para o desencontro, a divergência, a 
distância entre o ser pensado e o ser que pensa” (CORAZZA; TADEU, 2003, p.43). Para os 
autores, com o sujeito cartesiano, a diferença é “devorada” pela identidade, subalternizando 
tudo o que não é idêntico a si mesmo.  

É importante pensar mecanismos que nos auxiliem a entender que “a identidade e a 
diferença não são entidades preexistentes, que estão aí desde sempre ou que passaram a 
estar aí a partir de algum momento fundador” (SILVA, 2004, p. 96), como nos fez crer a 
filosofia de Descartes. A identidade e a diferença não são elementos passivos da cultura, 
tendo que ser constantemente criadas e recriadas. Desse modo, ao contarmos a história do 
sujeito, sua genealogia, temos a possibilidade de mostrar que esse sujeito – com uma 
identidade fixa, universal, a-histórica – é produzido quando construímos uma idealização 
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do humano e, portanto, nada possui de essencial.  Doel (2001) diz que o sujeito “deveria ser 
registrado em termos de sua inscrição genealógica no interior de diferentes aparatos sociais, 
de acordo com sua evolução e mutação no interior de uma sucessão de contextos 
permeáveis e cambiantes” (DOEL, 2001, p.79). Da mesma forma, Foucault (1999) ressalta 
que a ideia moderna de homem não passa de “uma invenção cuja recente data a arqueologia 
de nosso pensamento mostra facilmente. E talvez o fim próximo” (FOUCAULT, 1999, 
p.536). O autor aponta possibilidades da morte desse sujeito ao declarar que não passa de 
uma invenção recente das ciências humanas. Se essas ciências viessem a desvanecer-se, 
“então se pode apostar que o homem se desvaneceria, como na orla do mar, um rosto de 
areia” (FOUCAULT, 1999, p.536). 

A análise que Foucault faz do sujeito moderno possibilita à educação e ao currículo 
desconstruir a noção de sujeito como um dado preexistente na história, como uma essência 
eterna e possuidora de sentido que ainda persiste nessas instituições, e voltar-se para os 
contextos sociais e educacionais, analisando as práticas discursivas e não-discursivas 
presentes nos ambientes escolares e sua relação com os novos dispositivos de produção de 
identidades e diferenças.  

Os dispositivos pelos quais somos constituídos como sujeitos, ou pelos quais 
construímos as identidades e diferenças, são compreendidos, na perspectiva foucaultiana, 
como uma rede de relações que podem ser estabelecidas “entre elementos heterogêneos: 
discursos, instituições, arquitetura, regramentos, leis, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, o dito e o não dito” (CASTRO, 
2009, p.124). Esses dispositivos estão envoltos em relações de poder e saber e incidem 
sobre a constituição dos sujeitos para que sejam objetos dóceis e úteis e para que se tornem 
sujeitos presos a uma identidade determinada. No caso, compreender que o sujeito é 
constituído e não dado a priori permite-nos pensar estratégias de resistência a esses 
dispositivos para subverter, desestabilizar, desconstruir as identidades hegemônicas e 
produzir diferenças. 

Porém, para isso, é preciso abandonar a universalidade, estabilidade, unidade, 
totalidade, individualidade e interioridade do sujeito das propostas modernas de educação, 
pois, conforme Rose (2001), “os humanos nunca existiram, nunca puderam existir, nessa 
forma coerente e unificada – a ontologia humana é necessariamente a ontologia de uma 
criatura despedaçada no seu próprio núcleo” (ROSE, 2001, p.139). Trata-se de 
compreender as identidades e diferenças como produção histórica. Os processos de 
constituição dos sujeitos não implicam a realização de uma essência humana preexistente à 
cultura. Em vez disso, diz Deleuze (1992), implicam compreender o sujeito como “grãos 
dançantes na poeira do visível, e lugares móveis num murmúrio anônimo” (DELEUZE, 
1992, p.134), pois o sujeito é sempre uma derivada, “ele nasce e se esvai na espessura do 
que se diz, do que se vê” (DELEUZE, 1992, p.134).  

Uma das contribuições de Foucault (2000c) e Deleuze (1992) é ter mostrado que os 
processos de formação de subjetividades são muito mais complexos do que nos levam a 
crer as teorizações curriculares tradicionais e críticas. Aqueles estudos, diz Paraíso (2004), 
têm se colocado contra a fixidez de significados, de narrativas, de valores, de 
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subjetividades, de verdades, que ainda persistem nos contextos educacionais. Têm alertado 
que, embora a fixação da identidade seja uma tendência ainda presente na 
contemporaneidade, ao mesmo tempo, é uma impossibilidade. A identidade e a diferença, 
diz Silva (2000), possuem um caráter indeterminado e instável quanto à linguagem, da qual 
dependem. 

 
 
O pensamento hegeliano: a negação do Outro na educação e no currículo 
pelo Eu 

 
A metafísica tradicional tem estabelecido, em certa medida, os modelos ontológicos, 

epistemológicos, antropológicos e éticos aos sistemas educacionais, em especial, ao 
currículo. Esse sistema de pensamento sustenta-se até o momento em que os elementos 
históricos se apresentam em intensidade capaz de exigir uma nova forma de explicação, a 
qual transcende os elementos puramente cognoscíveis e racionais. Conforme Hall (2005), 
no século XVIII, ainda era possível pensar a vida moderna e seus processos como centrados 
no indivíduo, ou seja, no “sujeito-da-razão”. Contudo, “à medida que as sociedades 
modernas se tornavam mais complexas, elas adquiriam uma forma mais coletiva e social 
[...], emergiu, então, uma concepção mais social de sujeito” (HALL, 2005, p.29 e 30). 
Assim, “o indivíduo passou a ser visto como mais localizado e ‘definido’ no interior dessas 
grandes estruturas e formações sustentadoras da sociedade moderna” (HALL, 2005, p.29 e 
30). 

É nesse contexto que Hegel (1992), na Fenomenologia do Espírito, ao formular a 
concepção do processo de formação da consciência, incorpora os conteúdos advindos da 
história. No século XIX, o filósofo propõe apresentar o progresso do espírito humano em 
direção à autoconsciência e ao saber absoluto e o faz introduzindo a ideia de 
reconhecimento. Concebe a consciência de si como dependente da experiência de 
reconhecimento social, ou seja, a constituição da subjetividade como autoconsciência só é 
possível na relação com o outro, numa luta por reconhecimento.  

A fenomenologia hegeliana pode ser entendida como um estudo das sucessivas formas 
da consciência em direção ao saber absoluto. Salih (2012) diz que “o conhecimento 
absoluto só é alcançado quando a mente compreende o fato de que a realidade não é 
independente dela, e que aquilo que ela está se esforçando por conhecer é, na verdade, a si 
mesma” (SALIH, 2012, p. 35). Então, o movimento progressivo da consciência em direção 
ao autoconhecimento, ao conhecimento de si mesma, dá-se por meio do movimento 
dialético11, que, no contexto da fenomenologia hegeliana12, consiste em uma “progressão 
que vai da crença, passando pelo erro, pelo reconhecimento e pela fase de aquisição de 
experiência, chegando finalmente ao saber absoluto” (SALIH, 2012, p. 37).  

Hegel (1992) apresenta a dialética do “senhor” e do “escravo” como o movimento da 
“consciência-de-si” em direção ao autoconhecimento. Ele escreve que “a consciência-de-si 
é em si e para si quando e porque é em si e para si para uma Outra; quer dizer, só é como 
algo reconhecido” (HEGEL, 1992, p. 126). Em outras palavras, o esforço hegeliano permite 
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pensar a subjetividade na relação com o que está fora da consciência, na relação com o 
outro, numa luta por reconhecimento.  

 
Para a consciência-de-si há uma outra consciência-de-si [ou seja]: ela veio para fora 
de si. Isso tem dupla significação: primeiro, ela se perdeu a si mesma, pois se acha 
numa outra essência. Segundo, com isso ela suprassumiu o Outro, pois não vê o 
Outro como essência, mas é a si mesma que vê no Outro. [...] A consciência-de-si 
tem de suprassumir esse seu-ser-Outro (HEGEL, 1992, p. 126). 

 
O “eu” só pode conhecer a si mesmo mediante o conhecimento e reconhecimento de 

um “outro”, “mas no processo de reconhecer a si mesmo e constituir sua própria 
autoconsciência, ele deve superar ou aniquilar o Outro, caso contrário ele coloca em risco 
sua própria existência” (SALIH, 2012, p.41). Ambas as consciências – do senhor e do 
escravo – precisam submeter-se uma à outra, pôr-se à prova por meio de uma luta de vida 
ou morte, pois “um indivíduo que não arriscou a vida poderá ser reconhecido como uma 
pessoa, porém não atingiu a verdade deste reconhecimento enquanto reconhecimento de 
uma consciência-de-si independente” (HEGEL, 1992, p. 128).  O senhor compreende que 
depende de ser reconhecido pelo escravo – que uma consciência de si precisa de outra 
consciência fora de si. Ao precisar da mediação do escravo para ser reconhecido, o senhor 
acaba dependente do escravo. Já o escravo experimenta a angústia da dominação do senhor, 
o medo da morte. Conforme Hermann,  

 
A manutenção do domínio passa pela relação de dependência e o reconhecimento 
necessita de um outro, de outra consciência. O movimento dessas duas consciências 
é um agir de duplo sentido, não é só um “agir sobre si mesmo” e “sobre o Outro”, 
mas é o agir “tanto de um quanto de Outro”. Pela mediação estabelece-se o 
reconhecimento; portanto, a consciência de si surge de uma complexa relação social 
(HERMANN, 2011, p. 142). 

 
Embora Hegel (1992), com a dialética do senhor e do escravo, tenha introduzido a 

ideia de reconhecimento do outro, esse reconhecimento exige a superação do outro, do 
estranho – exige sua negação. Isso mostra que, na estrutura dialética de Hegel, “a existência 
do outro estaria relacionada apenas com o movimento da consciência para reconhecer a si 
mesma, o que resultaria num processo de aniquilamento do outro ou, pelo menos, de 
assimilação do outro a partir de nossos esquemas conceituais” (HERMANN, 2011, p. 142). 
Desse modo, a alteridade seria um meio de o sujeito reconhecer-se como consciência de si. 
Ou ainda, “o outro, a diferença e a particularidade são concebidos como totalização, ou 
seja, momentos do universal” (HERMANN, 2011, p.142).  

Na mesma perspectiva, Peters (2000) refere-se à modernidade de Hegel como centrada 
no desenvolvimento da ideia de um Eu que é definido como a negação do Outro. Também 
Derrida (1991) diz que o sujeito hegeliano – coerente, idêntico a si mesmo, em busca do 
saber absoluto – representa “o acabamento da metafísica, seu fim e seu cumprimento” 
(DERRIDA, 1991, p. 109). Como crítica à dialética hegeliana, este autor, influenciado pelo 
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linguista Ferdinand de Saussure e pela “virada linguística”, diz que, se na linguagem há 
sempre diferença13 sem que haja possibilidade de fixar um significado de forma final, 
então, a pretensão do sujeito hegeliano de chegar ao absoluto é uma impossibilidade. Da 
mesma forma, Hall (2005) diz que: 

 
Nossas afirmações são baseadas em proposições e premissas das quais nós não 
temos consciência, mas que são, por assim dizer, conduzidas na corrente sanguínea 
de nossa língua. Tudo o que dizemos tem um antes e um depois – uma margem na 
qual outras pessoas podem escrever. O significado é inerentemente instável: ele 
procura o fechamento (a identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela 
diferença). Ele está constantemente escapulindo de nós (HALL, 2005, p. 41). 

 
Nesse movimento, tanto o sujeito quanto a linguagem deixam de ser vistos como fixos, 

estáveis, absolutos, centrados. Foi então o momento, segundo Derrida (1995), em que, na 
ausência do centro ou de origem, tudo se torna discurso, e ele esclarece que por discurso 
entende um “sistema no qual o significado central, originário ou transcendental, nunca está 
absolutamente presente fora de um sistema de diferença” (DERRIDA, 1995, p. 232). 

Também para Deleuze (1988), a perspectiva hegeliana da diferença está subordinada 
ao idêntico; o que prevalece é o primado da identidade, característica fundamental da 
filosofia da representação moderna. Ele salienta que os novos contextos se caracterizam 
pelo questionamento e refutação do primado da representação e de sua lógica identitária e 
que novos sentidos são produzidos e tendem a valorizar os simulacros, que representam 
uma afronta às identidades hegemônicas. Com a crítica à dialética hegeliana, Deleuze 
(1988) quer mostrar “que as identidades são apenas simuladas, produzidas como um efeito 
óptico por um jogo mais profundo, que é o da diferença e da repetição” (DELEUZE, 1988, 
p.8). Quer “pensar a diferença em si mesma e a relação do diferente, independentemente 
das formas da representação que as conduzem ao Mesmo e as fazem passar pelo negativo” 
(DELEUZE, 1988, p. 8). Sua filosofia consiste em tirar a diferença de seu estado de 
submissão à identidade, pois de Platão a Hegel a diferença sempre foi “maldita” – para 
Platão, por ser simulacro, cópia que se afasta do modelo ideal; para Hegel, por ser um 
elemento negativo que só se realiza na contradição dialética. 

Nietzsche também contraria a dialética hegeliana. O abismo que separa a negação 
dialética e a afirmação dionisíaca está relacionado ao fato de que “em Hegel a reconciliação 
das oposições implicaria a supressão da diferença; em Nietzsche a filosofia pluralista 
exigiria justamente a afirmação dela e, por isso, teria na dialética o seu ‘mais feroz’, o seu 
único inimigo profundo” (MARTON, 2000, p.236). No entender de Deleuze (1976), 
Nietzsche substitui a negação, contradição e oposição pela diferença. Diz que, em 
Nietzsche, na relação de uma força com outra, “a força que se faz obedecer não nega a 
outra ou aquilo que ela não é, ela afirma sua própria diferença e se regozija com esta 
diferença” (DELEUZE, 1976, p. 7). Em outras palavras, “a relação essencial de uma força 
com outra nunca é concebida como um elemento negativo na essência” (DELEUZE, 1976, 
p. 7). Oposição e contradição são substituídas pela afirmação da diferença. 
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Na obra Nietzsche e a filosofia, Deleuze (1976) afirma que, para Nietzsche, a 
mesmidade e a semelhança são ideias criadas por uma racionalidade que toma o diferente 
pelo igual ou similar. Esses autores afastam-se das teorias que se sustentam em princípios 
identitários; em vez disso, concebem a diferença como princípio de toda a natureza. Em 
outras palavras, tanto Nietzsche quanto Deleuze pretendem pensar a diferença dissociada da 
representação que a liga à identidade e à semelhança. 

Teóricos como Nietzsche (2013), Deleuze (1988) e Derrida (1995) fazem-nos ver que, 
quando a dialética hegeliana – que reconhece a existência do outro apenas relacionada com 
o movimento da consciência para reconhecer a si mesma – é incorporada nos sistemas 
educacionais e no currículo, tem reforçado o pensamento identitário da modernidade e 
provocado processos de assimilação da diferença pela identidade ou, até mesmo, processos 
de exclusão e aniquilação da alteridade. A dialética de Hegel consolida a identidade como 
norma na educação moderna e produz efeitos ainda hoje nos processos educacionais e no 
currículo. 

Em decorrência disso, a educação e o currículo estiveram/estão atrelados à ideia de um 
sujeito racional, centrado, unitário; com isso, a tarefa da educação consiste na construção da 
autonomia, da emancipação do sujeito. Conforme Silva (1995): 

 
O sujeito moderno é considerado como uma essência que preexiste à sua 
constituição na linguagem e no social. Ele é racional e calculista, isto é, sua ação se 
baseia na consideração consciente de hipóteses e cursos de ação alternativos. Ele é 
visto como capaz de autonomia e independência – se convenientemente educado – 
em relação à sociedade. Sua consciência é dotada de um centro, origem e fonte 
única de todas as suas ações. Além disso, essa consciência é unitária e não dividida, 
partida ou fragmentada. Ele é auto-idêntico, tendo como referência única apenas a 
si mesmo (SILVA, 1995, p. 248). 

 
Importa analisar que esse sujeito, cuja única referência é a si mesmo, ao ser 

incorporado nos discursos educacionais e naturalizado, coloca o “outro” sempre como um 
problema, alguém que deve ser superado. Por isso, questões que envolvem identidades e 
diferenças, que envolvem o outro, precisam ser tematizadas e consideradas como 
problemas sociais e pedagógico-educacionais. Problema social “porque, em um mundo 
heterogêneo, o encontro com o outro, com o estranho, com o diferente é inevitável” 
(SILVA, 2004, p. 97), e problema pedagógico-educacional “porque a questão do outro e da 
diferença não pode deixar de ser matéria de preocupação pedagógica e curricular” (SILVA, 
2000, p. 97), principalmente se considerarmos as mudanças contextuais da atualidade. 

Na contemporaneidade, as perspectivas universalistas que buscam a unidade e 
silenciam a diferença, que estabelecem uma ordem fixa para as coisas, estão sendo 
questionadas por diversos grupos socioculturais e têm aberto espaços para outros sistemas 
de sentido. Em vez de metanarrativas – universais, coerentes, verdadeiras –, surgem 
micronarrativas – dispersas, fragmentadas, possibilitando a voz da diferença. Nesse 
contexto, em que a identidade se torna cada vez mais descentrada, “o outro já não parece 



 
SIRLEY LIZOTT TEDESCHI E RUTH PAVAN 
 
 

 
694 

ser somente um fora permanente, ou uma promessa integradora, ou seu regresso a nossa 
hospedagem, ou sua estrangeirice, ou seu andar errante e/ou vagabundo – sua irrupção 
confunde o espaço da mesmidade” (SKLIAR, 2003, p.98). O outro já não pode ser 
reprimido, pois “o reprimido tende a voltar – reforçado e multiplicado” (SILVA, 2004, p. 
97). 

Um dos grandes desafios da educação e do currículo é abrir-se para a discussão de 
como as identidades e diferenças são produzidas, pois, ao conceberem o sujeito uno e 
idêntico e ao naturalizarem-no, a educação e o currículo negligenciam sua produção social 
e histórica. Trata-se de fazer ver que aquilo que se coloca como essência e 
fundamentalmente humano não é mais do que o produto das condições de sua constituição, 
já que o sujeito moderno só existe como constituído pelo discurso, pela linguagem.  

Um currículo pensado a partir da diferença necessita destituir o modelo filosófico da 
representação e da identidade – seja em sua vertente platônica, cartesiana ou hegeliana – 
com o intuito de rejeitar a identidade como parâmetro educativo e ressaltar a diferença 
como proposta educativa. Nesse sentido, Deleuze (1988), ao questionar os pressupostos da 
identidade e ao desenvolver um pensamento dirigido pela questão da diferença – que já não 
procede por fundamentação ou representação –, tem muito a contribuir com a teorização 
curricular, rompendo com uma imagem “dogmática de pensamento” que caracterizou esse 
campo. 
 
Algumas considerações 
 

Vimos como o pensamento da unidade e identidade, do centramento do sujeito, 
presente nas teorias platônica, cartesiana e hegeliana, é uma construção histórica, ligada a 
contextos específicos; portanto, nada possui de universal, natural e absoluto. Vimos 
também como essa forma de pensar marca profundamente a modernidade e influencia a 
educação contemporânea e o currículo.  

Assumindo a epistemologia ocidental, predominantemente identitária, a educação e o 
currículo, em certa medida, ainda apostam na existência de princípios universais capazes de 
garantir o acesso às verdades essenciais, apostam nas grandes narrativas com explicações 
totalizantes sobre a vida e a sociedade e, principalmente, apostam na existência de um 
sujeito uno e idêntico. Mais que se apoiar nesses princípios, as instituições educacionais – 
entre outras – são encarregadas de transmiti-los, universalizá-los e naturalizá-los.  

No entanto, também vemos ruir, nos debates contemporâneos, esses ideais 
(metafísicos) em que a diferença é sempre assimilada nos padrões unitários e universais ou 
segregada como uma anomalia fora dos padrões hegemônicos. Com teóricos como 
Foucault, Deleuze e Derrida, entre outros, a verdade passa a ser contingente e dependente 
do contexto no qual é produzida. As explicações totais e universais são questionadas por 
invisibilizarem a vontade de poder que ordena, controla, classifica e exclui. O sujeito é, 
talvez, o mais contestado e afeta profundamente a educação e o currículo, pois “repousa[m] 
precisamente no pressuposto da existência de um sujeito unitário e centrado e na finalidade 
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da educação como a construção de sua autonomia, independência e emancipação” (SILVA, 
1995, p.248). 

Neste artigo, vimos duas possibilidades de pensar: a partir da unidade, identidade e 
universalidade – predominante na filosofia ocidental – e a partir da multiplicidade e da 
diferença. Acreditamos que pensar a partir da multiplicidade e da diferença potencializa um 
conjunto de forças capazes de desfazer um currículo que totaliza e unifica para abrir outras 
possibilidades de criação. Com base em Agamben, Pelbart (2016) diz que criar é resistir e 
que “essa criação equivalente à resistência deve ser entendida como o ato de des-criação da 
realidade” (PELBART, 2016, p. 339). Então, des-criar/criar incessantemente possibilidades 
de pensar/praticar a educação e o currículo é uma forma de resistência às tentativas de 
totalização e unificação que ainda persistem nesse campo. 

 
 
                                                            
Notas: 
1 Utilizamos o conceito de devir conforme apresentado por Deleuze e Parnet (1998) na obra Diálogos. Nesta 
obra os autores dizem que “devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, seja ele de 
justiça ou de verdade. [...] Os devires não são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla 
captura, de evolução não paralela, núpcias entre dois reinos” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 10). 
2  Conforme Chãtelet (1994), a ideia de uma razão universal surge em torno do século V a.C, época da 
democracia grega. Chãtelet afirma que Platão estava descontente com a democracia ao constatar “que a 
democracia se engana, que os profissionais também se enganam. Ele [Platão] toma por empréstimo aos 
democratas a idéia de maioria, desenvolvendo-a de maneira extrema. Da maioria ele faz a universalidade. À 
idéia de competência, toma por empréstimo a técnica do diálogo e, reunindo esses dois aspectos deseja poder 
instituir uma forma de competência universal, que seria a competência da razão” (CHÃTELET, 1994, p.33). 
3 Mora (1991), no verbete Metafísica, escreve que, “segundo o próprio Aristóteles, há uma ciência que estuda 
o ser enquanto ser. Essa ciência investiga os primeiros princípios e as primeiras causas. Merece por isso, ser 
chamada filosofia primeira, diferente de qualquer filosofia segunda” (MORA,1991, p. 260).  
4 Uma referência feita por Derrida ao posicionamento de Sócrates diante da resposta à pergunta o que é 
ciência? é bastante ilustrativa para mostrar a busca da identidade na filosofia socrático-platônica. Nas palavras 
de Derrida: “Sócrates pergunta o que é ciência. A resposta que lhe é dada é: existe esta ciência e depois aquela 
e depois aquela outra. Sócrates insiste em ter uma resposta pobre que, interrompendo abruptamente a 
enumeração empírica, lhe diga em que, nessa enumeração, consiste a cientificidade da ciência, e por que se 
chama de ciências essas diferentes ciências” (DERRIDA, 2001, p. 65). 
5 Machado (2009) diz que “a glorificação deleuziana dos simulacros, que define seu antiplatonismo, consiste 
em considerá-los não como simples imitações, como uma cópia de cópia, uma semelhança infinitamente 
diminuída, um ícone degradado, mas como uma maquinaria, uma máquina dionisíaca, uma potência positiva, 
‘potência primeira’ que, quando não é mais recalcada pela ideia, é a própria coisa; pois, se no platonismo a 
ideia é a coisa, na subversão do platonismo cada coisa é elevada ao estado de simulacro” (MACHADO, 2009, 
p. 48). Para esse autor, ao subverter o platonismo, a intenção de Deleuze “é abolir as noções de original e 
derivado, de modelo e cópia, e a relação de semelhança estabelecida entre esses termos, na medida em que tal 
tipo de pensamento reduz a diferença à identidade” (MACHADO, 2009, p. 49). 
6 Representação, conforme a tradição filosófica ocidental, é entendida como a crença de que o homem possui 
as mais variadas ideias e de que estas representam a verdadeira ordem do mundo. Conforme Silva (1993), 
“para uma teoria realista do conhecimento [...] a representação é apenas o reflexo de objetos particulares ou 
então a transfiguração abstrata da ordenação do mundo material [...]. Em Descartes o que ocorre é o inverso: 
tudo o que temos primeiro são representações das quais se trata de atestar a realidade” (SILVA, 1993, p.10). 
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7 Gallo (2010) comenta essa passagem: “Deleuze afirma que o pensamento parte sempre de pressupostos, o 
que faz com que o começo seja sempre um recomeço. Isso faz com que, no pensamento, o começo, que seria 
a afirmação de uma diferença, é já uma repetição, na medida em que não se começa originariamente, mas sim 
se retoma pressupostos. É o que Deleuze denomina na imagem de pensamento” (GALLO, 2010, p.52). 
8 Deleuze (2013) diz que Foucault “preenchia a função da filosofia definida por Nietzsche, ‘incomodar a 
besteira’. Nele o pensamento é como um mergulho que traz sempre algo à luz. É um pensamento que faz 
dobras, e de repente se distende como uma mola” (DELEUZE, 2013, p. 193). 
9 Mesmo Descartes defendendo a ideia de que uma consciência autônoma se mantém na metafísica, "sua 
reflexão busca o fundamento último da verdade, e este não pode ser encontrado nas vivências e reflexões de 
sujeitos particulares" (RIBEIRO, 1995, p. 9). 
10 De acordo com Franklin Leopoldo e Silva (1993), subjetivismo “quer dizer apenas primado da 
subjetividade, precedência do sujeito no processo de conhecimento, e essa é seguramente, a grande 
modificação introduzida por Descartes na filosofia. Significa ela que o pensamento, metodicamente 
conduzido, encontra primeiramente em si os critérios que permitirão estabelecer algo como verdadeiro” 
(SILVA, 1993, p. 12). 
11 Em relação à Dialética hegeliana, Salih assim se manifesta: “na dialética, método de investigação filosófica 
geralmente associado a Hegel (embora ele não tenha sido o primeiro a formulá-lo), propõe-se uma tese que é 
depois negada por sua antítese e resolvida numa síntese. Essa síntese ou resolução não é, entretanto final, mas 
serve de base para a próxima tese, a qual mais uma vez leva à antítese e à síntese até que todo o processo 
inicie novamente” (SALIH, 2012, p. 12). 
12 Salih (2012) assim se refere à fenomenologia: “a fenomenologia pode ser descrita de forma muito geral 
como o estudo do modo como as coisas se nos apresentam e da natureza da percepção” (SALIH, 2012, p. 35). 
13 Derrida (1991) diz que “a différance não é, não existe, não é um ente presente (on), qualquer que ele seja; e 
seremos levados a acentuar o que ela não é, isso é, tudo; e que, portanto, ela não tem nem existência nem 
essência. Não depende de nenhuma categoria do ente, seja ele presente ou ausente” (DERRIDA, 1991, p. 37). 
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