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RESUMO 
 
 

Essa pesquisa se movimenta a pensar currículo a partir de uma perspectiva discursiva. Sob a 

tutela da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe se propõe a elucidar a 

produção de sentidos e as disputas por significação em torno do “currículo para as relações 

étnico-raciais” no GT 12 da ANPEd a partir da criação da lei 10.639/03 que cria essa política 

curricular para o ensino no país. O recorte temporal analisado é 2003 a 2018, espaço-tempo 

em que foram criadas as leis 10.639/03 e a Base Nacional Comum Curricular, 

respectivamente. Dessa maneira vai se esboçando dentro da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9.394/96) um antagonismo que coloca em oposição sentidos e discursos 

pela “diversidade étnico-racial” em oposição a sentidos e discursos pela “unidade” que por 

sua vez, evocam sentidos de “nacional”, “comum”, “brasilidade”. A categoria discurso se 

apresenta como uma ferramenta potente para se investigar esses processos que envolvem 

significações, fixações de sentidos, sedimentações e estabelecimento de princípios fundantes 

que tencionam, em certa medida, neutralizar as diferenças. Por se tratar de um estudo de 

orientação pós-estrutural e pós-fundacional, colocamos em suspeição todo e qualquer projeto 

curricular político-educacional pretenso a se instituir como fundamento último, de maneira a 

se tornar único centro de poder. O poder é constitutivo das relações sociais atravessadas pela 

dimensão da política. Significa dizer que todos esses projetos são atravessados por relações de 

poder que os significam com o intento de dominar a discursividade representada pela 

diferença. A presença da diferença é o que faz emergir discursos e essa presença precisa ser 

pensada por uma óptica de positividade uma vez que, sem ela não haveria rotatividade de 

opiniões no mundo. Nossas conclusões contingenciais nos levaram a perceber que as políticas 

curriculares não são princípios “essencializados” e atemporais que detém a verdade sobre seu 

campo, antes, se mostram como tentativas particularizadas (em disputa) de ordenamento desse 

campo e, dessa maneira estarão sempre fadadas à incompletude e ao fracasso. Não por serem 

incapazes e deficientes nessa função de ordenamento, mas pela impossibilidade ôntica do 

próprio social, que não pode ser interpretado por uma lógica racional. A diversidade étnico-

racial é, assim, percebida como um lócus de disputa dentro da LDB que possibilita a inserção 

de outras diferenças como é o caso da inclusão da temática indígena por meio da lei 

11.645/08. Apesar dessa inclusão de uma parte da diversidade, outros sentidos estão sendo 

ininterruptamente produzidos como pudemos observar por meio das produções do GT 12 da 

ANPEd e trazem o gênero, a cultura, a colonialidade, a interculturalidade, a ética, etc. como 

determinantes que atravessam a questão racial, criando diferentes posições de sujeitos frente 

ao sistema hegemônico. Destituída da sua função de estabelecer fundamentos últimos, a 

política curricular para a diversidade étnica e racial passa a ser considerada na multiplicidade 

de suas formas e significações que confronta todo o tempo com a nossa insistência em 

instituir caminhos, meios e resultados. Insistimos em instituir aquilo que não pode ser 

instituído, mas não por deficiência das políticas e sim, porque o lugar do fundamento, outrora 

ocupado pelas teorias que tentaram estabelecer verdades absolutas, é vazio. A constatação 

desse vazio não deve trazer desestímulo e sim, impulsionar a geração de discursos produtores 

de outros sentidos, que se arrisquem a significar esse horizonte da totalização, mesmo que 

seja por meio de totalizações parciais, contingentes, fluídas e precárias. Estas significações 

precisam existir como proteção contra os autoritarismos e fundamentalismos que se orientam 

pela ideologia de um pensamento único. A aceitação da diferença e dos antagonismos dessa 

maneira vai se configurando como condição sine qua non para a existência democrática.  

 

Palavras-chave: Discurso. Políticas de currículo. Luta por significação. Relações étnico-

raciais  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research is direct to think curriculum from a discursive perspective. Under the authority 

of the Discourse Theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe it is proposed to elucidate the 

production of meanings and the disputes for meaning around the "curriculum for ethnic-racial 

relations" in GT 12 of the ANPed since the creation of law 10.639 / 03 that creates this 

curricular policy for teaching in the country. The time cut analyzed is 2003 to 2018, space-

time in which were created Law 10.639 / 03 and the National Curricular Common Base, 

respectively. In this way, it is outlined inside of the Law on the Guidelines and Bases of 

National Education (9.394 / 96) an antagonism that opposes senses and discourses by "ethnic-

racial diversity" in opposition to senses and discourses by the "unit", which in turn, evoke 

meanings of "national", "common", "Brazilianness". The discourse category presents itself as 

a powerful tool to investigate these processes involving significance, fixations of meanings, 

sediments and establishment of founding principles that intend, to a certain extent, to 

neutralize the differences. Because it is a study of poststructural and post foundational 

orientation, we put in suspicion any and all political-educational curricular project that is 

supposed to be instituted as the ultimate foundation, in order to become the sole center of 

power. Power is constitutive of social relations traversed by the dimension of politics. It 

means to say that all these projects are crossed by relations of power that signify them in the 

attempt to dominate the discursiveness represented by difference. The presence of difference 

is what makes discourses emerge and this presence needs to be thought of by an optician of 

positivity since, without it, there would be no rotation of opinions in the world. Our 

contingency conclusions have led us to realize that curricular policies are not "essential" and 

timeless principles that hold the truth about their field, rather, they are shown as particularized 

(contested) attempts to organize that field, and thus will always be doomed to incompleteness 

and failure. Not because they are incapable and deficient in this ordering function but because 

of the ontic impossibility of the social itself, which cannot be interpreted by a rational logic. 

The ethnic-racial diversity is, thus, perceived as a locus of dispute within the educational 

guidelines that allows the insertion of other differences as it is the case of the inclusion of the 

indigenous theme by means of Law 11.645 / 08. Despite this inclusion of part of the diversity, 

other senses are being continuously produced as we could observe through the productions of 

GT 12 of the ANPEd and bring gender, culture, coloniality, interculturality, ethics, etc. as 

determinants that cross the racial question, creating different positions of subjects before the 

hegemonic system. Deprived of its function of establishing last foundations, the curricular 

policy for ethnic and racial diversity is now considered in the multiplicity of its forms and 

meanings that it confronts all the time with our insistence on establishing paths, means and 

results.We insist on instituting what cannot be instituted, but not because of policy 

deficiencies, but because the place of the foundation, once occupied by theories that tried to 

establish absolute truths, is empty. Thefinding of this emptiness should not bring 

discouragement, but rather stimulate the generation of discourses that produce other senses, to 

take a chance to signify this horizon of totalization, even if it is through partial, contingent, 

fluid and precarious totalizations. Thesesignificances must exist as protection against 

authoritarianisms and fundamentalisms that are guided by the ideology of a single thought. 

The acceptance of difference and antagonisms in this way is becoming a sine qua non 

condition for democratic existence. 

 

Keywords: Discourse. Curriculum policies. Struggle for significance. Ethnic-racial relations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa buscou se inserir no campo dos estudos sobre política curricular, mais 

precisamente no campo produtor dessas políticas, para discutir a luta política pela significação 

em torno do currículo para a educação das relações étnico-raciais no GT1 de Currículo da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)2a partir da lei 

10.639/03, que cria essa política curricular, determinando a inserção da história e da cultura 

africana e afro-brasileira nos currículos escolares do país. Nosso intento apoia-se na 

concepção de currículo como prática de significação por fixação de sentido e das políticas 

curriculares como disputas pela significação do que vem a ser esse currículo (LOPES, 2015), 

interpretando as determinações hegemônicas curriculares como discursos particularizados que 

em um determinado contexto e momento conseguiram se universalizar.  

 Tenciona-se argumentar a partir das produções sobre relações étnico-raciais dispostas 

no GT 12, de Currículo, da ANPEd, cujas demandas, embora diferenciais, se confluem na 

reivindicação por um currículo que atenda de forma sempre mais ampliada à diversidade 

étnico-racial e que nesse lugar se contrapõe antagonicamente aos sentidos de “comum”e 

“nacional” dispostos na LDB 9.394/96, no Plano Nacional de Educação e recentemente 

                                                           
1O GT de Currículo da ANPEd reúne pesquisadores vinculados a universidades e instituições de pesquisa 

brasileiras e latino-americanas que vêm se dedicando ao estudo de questões concernentes ao campo do currículo. 

O grupo vem discutindo, a partir e através de múltiplos referenciais teórico-epistemológicos e metodológicos, 

essas questões, entendendo currículo, no mais amplo sentido do termo. Esse trabalho dos pesquisadores do GT, 

em seus grupos de pesquisa de origem e em eventos da área, tem sido divulgado por meio de publicações e da 

organização e participação em eventos, nacionais e internacionais os mais diversos (ANPED, 2018- online). 

 

 
2A ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - é uma entidade sem fins 

lucrativos que congrega programas de pós-graduação stricto sensu em educação, professores e estudantes 

vinculados a estes programas e demais pesquisadores da área. Ela tem por finalidade o desenvolvimento da 

ciência, da educação e da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da liberdade e da justiça 

social. [...] Dentre seus objetivos destacam-se: fortalecer e promover o desenvolvimento do ensino de pós-

graduação e da pesquisa em educação, procurando contribuir para sua consolidação e aperfeiçoamento, além do 

estímulo a experiências novas na área; incentivar a pesquisa educacional e os temas a ela relacionados; promover 

a participação das comunidades acadêmica e científica na formulação e desenvolvimento da política educacional 

do País, especialmente no tocante à pós-graduação [...] Fundada em 16 de Março de 1978, a ANPEd atua de 

forma decisiva e comprometida nas principais lutas pela universalização e desenvolvimento da educação no 

Brasil. Ao longo de sua trajetória, a Associação construiu e consolidou uma prática acadêmico-científica 

destacada e, nesse percurso, contribuiu para fomentar a investigação e para fortalecer a formação pós-graduada 

em educação, promovendo o debate entre seus pesquisadores, bem como o apoio aos programas de pós-

graduação. As reuniões nacionais e regionais da Associação também construíram um espaço permanente de 

debate e aperfeiçoamento para professores, pesquisadores, estudantes e gestores da área. Nesse percurso, a 

ANPEd tem se projetado no país e fora dele como um importante espaço de debate das questões científicas e 

políticas da área, além da relevante produção científica de seus membros, constituindo-se em referência na 

produção e divulgação do conhecimento em educação (ANPED, 2018, online).  
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reforçada por meio da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Isso posto, salientamos 

que esta pesquisa está inserida na linha Currículo, Práticas Educativas e Diferença, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGeD) da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB). 

Objetivamos investigar a produção de sentidos sobre o currículo para a diversidade 

étnico-racial no GT de Currículo da ANPEd  de forma a identificar a produção de sentidos 

emergentes que se inserem na luta pela diversidade racial e étnica, identificando para isso, as 

demandas, os antagonismos e as práticas articulatórias que permeiam esse processo de luta 

hegemônica por significação dessa política. Por esse caminho, visando acessar o processo de 

formação das hegemonias. 

Comprometidos com a interpretação pós-estruturalista3, antiessencialista e pós-

fundacional4 acerca do social e da política, existiu desde os primeiros passos da pesquisa um 

desejo por ir além do que está posto sobre a educação das relações étnico-raciais no âmbito da 

prática docente. De forma a construir um estudo “descentrado” em currículo, optamos pela 

investigação do que se é produzido sobre essa temática e assim, acessar os sentidos 

produzidos pelos discursos dos pesquisadores que disputam essa educação para a diversidade 

racial ao mesmo tempo em que produzem novas significações para essa política, por entender 

que produzir currículo constitui-se como tentativas discursivo-articulatórias de intervenção 

política, de dominação, de “centramento”, de instituir fundamentos e princípios, de legitimar 

discursos, e por isso envolve relações e atos de poder. Currículo é controle, é formação de 

comportamento, de mentalidades, de sociedade, de indivíduos, sobretudo, currículo é disputa, 

é conflito, é negociação.  

Tencionamos contrapor essas duas vertentes discursivas de currículo dispostas na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96): Currículo para a diversidade 

aqui representado pela lei 10.639/03 e pelos discursos que significam essa diversidade no GT 

12 da ANPEd, e o currículo “comum”,  “nacional”,  representado pelos discursos do Plano 

                                                           
3 “O pós-estruturalismo [...] questiona o cientificismo nas ciências humanas, sua pretensão de construir 

fundamentos epistemológicos e identificar estruturas universais comuns a todas as culturas e à mente humana em 

geral” (LOPES, 2005, p. 53). 

 
4 “O pós-fundacionalismo consiste numa constante interrogação crítica em direção aos projetos teóricos que 

visam se estruturar a partir de um fundamento último, como se tal fundamento fosse subjacente às próprias 

práticas políticas stricto sensu como, por exemplo, o essencialismo econômico em última instância presente na 

tradição marxista” (LACLAU e MOUFFE, 1985 apud MENDONÇA, 2014, p. 136) 
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Nacional de Educação (PNE) e da Base Nacional Comum Curricular, além de já estarem 

inscritos no próprio texto inicial da LDB. Intentamos marcar o caminho da construção de 

sentidos do que se convencionou nomear os significantes “comum” e “diverso” e a luta por 

significação empreendida por esses discursos antagônicos para significar a educação nacional. 

A versão da BNCC a qual nos referimos aqui é a homologada pelo MEC em 20 de 

dezembro de 2017, destinada a orientar os currículos da educação básica no país.  

Interpretar currículo por meio da dimensão discursiva permite refutar/questionar 

discursos curriculares pretensos a se tornarem absolutos, fundantes, ordenadores únicos, que 

possam ter sido “definidos cientificamente ou por qualquer outra razão fora do jogo político 

educacional” (LOPES, 2015, p. 445). Antes, leva a entender que políticas curriculares são 

construídas socialmente, via atos de poder e são constituídas por discursos em concorrência 

que pretendem a universalização. Assim, um discurso curricular hegemônico é, antes de tudo, 

uma noção particular de currículo que conseguiu se hegemonizar, se tornar universal em um 

determinado contexto em que os atos de poder são constitutivos das lutas empreendidas entre 

os discursos para dominar essa significação mesmo que esta seja sempre impossível, precária, 

contingente e fugidia. As incursões por significação alavancam as disputas entre os discursos 

num espaço sempre conflituoso, marcado por antagonismos. 

Isso posto, nos apoiamos na Teoria do Discurso (TD) de Ernesto Laclau e Chantal 

Mouffe, e em sua principal interlocutora na área de currículo, Alice Casimiro Lopes (2011; 

2013; 2015; 2017), por meio de suas destacadas produções. 

A fim de se atender aos objetivos dessa pesquisa, essa dissertação está estruturada em 

quatro capítulos que alicerçam teoricamente o movimento do estudo. 

No CAPÍTULO I estão expostos os aspectos metodológicos e investigativos, a 

apresentação da pesquisa, sua natureza e abordagem, a apresentação do aporte teórico e das 

categorias analíticas centrais necessárias para o desenvolvimento desse trabalho e 

problematização dos objetivos aqui expostos considerando que no campo discursivo e de 

produção de sentidos, essa pesquisa se inclui na disputa gerando outras significações, pois 

quem faz pesquisa também está disputando sentidos.  

É apresentado nesse primeiro capítulo o objeto de pesquisa que surge mediante a 

criação da lei 10.639/03, que insere a obrigatoriedade de se incluir nos currículos escolares o 

ensino da história e cultura africanas e afro-brasileira, o que nos estimulou a pensar essa 

proposta dentro de uma perspectiva pós-estruturalista, interpretando os sentidos produzidos 
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sobre a mesma, bem como a não suspensão desses sentidos, apesar da criação da norma, e os 

processos articulatórios que envolveram sua criação. 

São apresentados também o nosso objeto de pesquisa, o campo empírico e a 

justificativa. Nesse sentido, são apresentadas algumas informações sobre a história do GT 12 

de Currículo da ANPEd e sua contribuição na produção científica curricular nacional. 

Também é tratado nesse capítulo o recorte temporal e as motivações por sua escolha. 

É nessa parte inicial do trabalho que são apresentados os instrumentos e os 

procedimentos para tratamento das informações coletadas via interpretação das mesmas. 

 No CAPÍTULO II, uma revisão de literatura mostra como uma teoria pensada para a 

ciência política e interpretação de fenômenos políticos pode ser usada como potente 

ferramenta na interpretação do campo do currículo no âmbito das formações das políticas 

curriculares. Tal exame leva-nos a pensar a natureza do político e como esse é percebido 

nessa proposta desfundamentadora e desconstrutivista de Laclau e Mouffe. 

 No CAPÍTULO III nos propusemos a pensar o deslizamento de sentidos de 

“diverso”, “comum” e “nacional” na LDB e como esses sentidos foram produzidos pela lei 

10.639/03, pelo Plano Nacional de Educação e pela Base Nacional Comum Curricular desde 

2003, quando é criada a política curricular para a educação das relações étnico-raciais no país. 

Tencionamos evidenciar a existência de uma luta política por significação travada por esses 

sentidos em disputa no interior da LDB. Nesse intento, demarcamos o antagonismo que faz 

surgir esses sentidos. 

 Propusemo-nos a pensar a lei 10.639/03 como resultado de uma luta política, 

considerando esta como o efeito de práticas articulatórias entre discursos produtores de 

sentidos de pelo menos três campos e/ou espaços político-sociais: as Ciências Sociais, o 

Movimento Negro Brasileiro e suas ramificações e, por fim, o campo educacional. Nessa 

proposta, traçamos uma linha histórica dos antecedentes discursivos que culminaram na 

criação da lei.  

 Com o propósito de identificar as demandas desses diferentes campos que se 

articularam discursivamente gerando a lei supracitada, engendramos a pesquisa às origens da 

temática racial dentro das Ciências Sociais, tendo sido esse campo o primeiro, registrado, a se 

debruçar sobre o “negro” por meio inicialmente, dos seus estudos sobre “raça” e 

“mestiçagem”. De igual maneira, empenhamos nossos esforços para conhecermos o 

tratamento dado a essa temática dentro do Movimento Negro e as demandas geradas nesse/por 

esse espaço e que mais tarde, seriam articuladas, juntamente com as das Ciências Sociais, ao 

campo educacional. Essa articulação foi possível porque um ponto nodal unia essas 
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demandas, até então tão diferentes em suas naturezas. Esse ponto de inflexão foi o direito à 

educação. 

 No CAPÍTULO IV são apresentados a análise e os resultados contingenciais da 

pesquisa.  

 Por fim, apresentamos as considerações, reconhecendo que toda tentativa de 

significação sempre será uma tentativa fracassada, dada a impossibilidade de fechar a 

“verdade” sobre algo. Porém, as significações mesmo que parciais precisam existir para que a 

democracia se mantenha viva. 
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CAPÍTULO I - O CAMINHO DA PESQUISA 

1.1 Apresentação da pesquisa 

 

Defendo uma teoria de currículo que não se vê como 

produtora da racionalidade que constitui a norma a ser 

seguida para guiar a política, as escolhas de conteúdos 

curriculares e de políticas de identidade nas escolas. 

Trata-se de des-sedimentar certezas, reativar 

possibilidades desconsideradas. Por meio dessa teoria, 

tenciono operar discursivamente com o enunciado de 

um currículo elusivo, como já sugerido, em outras bases 

teóricas, por antigas críticas de reconceptualistas à 

pretensão de se definir uma vez por todas o que vem a 

ser currículo (LOPES, 2015, p.120). 

O discurso acima traz o sentido que atravessa essa pesquisa, que é pensar currículo de 

outro lugar, para além dos enfoques racionalistas, positivistas, que tendem a construir 

fundamentos, determinismos, padrões, princípios que encarnam o universal e o absoluto e que 

desconsideram a existência de um jogo político no campo educacional curricular. Permite-

nos, grosso modo, pensar o currículo politicamente.  

Política na perspectiva discursiva, com a qual operamos, não diz respeito somente 

àquela política distante, que envolve as esferas estatais e institucionais. Antes,incorpora-a às 

nossas ações cotidianas e às nossas decisões e disputas pela significação do mundo sendo esse 

poder de decisão constitutivo dos próprios sujeitos. Essas decisões se dão sempre em meio à 

imprevisibilidade e à indeterminação e se configuram como a tentativa de se estabilizar algo 

ao mesmo tempo em que possibilita romper com outras sedimentações e estabilidades 

(LOPES, 2014), pois “quando há previsibilidade, racionalidade e cálculo, não há decisão 

política. Política envolve decisões em terrenos indecidíveis” (LOPES; BORGES, 2017, p. 

570). E se política envolve significar o mundo, estamos envolvidos nela e por ela “todo o 

tempo e em todos os espaços” (LOPES, 2014, p. 52).  

Ao buscar a des-sedimentação das certezas construídas discursivamente nesse campo, 

esse discurso concebe a impossibilidade e a instabilidade de qualquer tentativa de construção 

de centros uma vez que, estes são sempre fugidios, efêmeros, e assim o são porque estão 

sujeitos à disputa política, à incerteza e operam no terreno da contingência, da precariedade e 

da indecidibilidade, ou seja, na ordem dos acontecimentos. 

Vinculando essa interpretação à política de currículo, este deixa de ser concebido 

como ordem racionalmente instituída e passa a ser interpretado como construção discursiva, 

que se dá a partir de decisões políticas que geram discursos pretensos a significar o campo ou 
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determinada política. Em outras palavras, cabe dizer que toda política curricular hegemônica é 

uma noção particularizada de currículo, que por meio de intensa disputa com outros discursos, 

se instituiu como hegemônica. Embora hegemônica, em uma determinada época, não significa 

que o será para “todo o sempre”. E se depender da lógica exposta pela Teoria do Discurso, 

esse “para sempre” nunca existirá, uma vez que ainda que fosse possível essa eternização, ela 

só seria possível e se estabeleceria se não houvesse outro elemento que a destituísse de 

eternidade, ameaçando seu domínio. Para que isso fosse possível teríamos que operar com a 

lógica de “pensamento único” que estabeleceria por sua vez uma ordem totalitária, 

homogeneizante, com a suspensão ou aniquilamento das diferenças. 

 Nesse sentido, me parece pertinente ressaltar que operamos com a admissão de um 

social aberto, não suturado, impossível, e que somente por esse motivo é que outros discursos 

são e precisam ser continuamente gerados tais como este, apresentado por via dessa pesquisa, 

que não se trata da instauração de um fundamento ou manual propositivo – antes, os 

questionam e o faz com quaisquer tentativas de impô-los - mas, espera cooperar para o 

embate, contestação, questionamento, estando ela mesma a produzir outros sentidos para o 

campo curricular por meio da disputa discursiva por significação. Dessa forma, esse capítulo 

oferece as condições para pensarmos a dinâmica metodológica com a qual operamos. 

Nessa perspectiva, inserida na linha de pesquisa “Currículo, Práticas Educativas e 

Diferença”, e se vinculando a ela por voltar à discussão para o contexto de produção de 

políticas curriculares interpretando-o como contexto produtor de discursos políticos que por 

vezes, determinam o que é currículo nas políticas educacionais, essa pesquisa enfoca currículo 

a partir de uma perspectiva discursiva, sendo que discurso não se reduz à linguagem, mas 

abrange fala, escrita, prática, ação, prática de significação (LOPES, 2015). Desse modo, o 

currículo é entendido como construção discursiva que se dá mediante a produção de sentidos 

que disputam e negociam o fechamento da sua significação. Uma construção discursiva vai se 

formando por meio de negociações, em meio às disputas, em um intenso processo de 

articulação. O campo onde habitam os discursos é marcado pela presença de antagonismos, 

condição essencial para o processo de identificações políticas e das formações identitárias. 

Em último plano, todos esses elementos formam, conduzem e possibilitam as lutas por 

significação e por hegemonia. 

Nesse encadeamento, rechaçando um fundamento final, essencial, fixo, determinado, a 

partir de uma perspectiva pós-estruturalista, antiessencialista e pós-fundacional, essa pesquisa 

se inserta nos estudos sobre raça e etnia em educação, se debruçando sobre o currículo para a 
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educação das relações raciais5, percebendo-o como construção híbrida, discursiva e 

articulatória uma vez que é resultante de prática articulatória, ao mesmo tempo em que se 

admite a centralidade dessa política curricular para se pensar a diversidade racial e étnica a 

partir de outras e infinitas lógicas que operam por meio do sexo, da cultura, da religião, do 

gênero, etc. Por meio da interpretação dessa política pelas lentes da Teoria do Discurso é 

possível desconstruir as lógicas de absolutez que pregam a existência de fundamentos únicos 

e últimos para orientar a prática. Por meio da desestabilização de verdades também temos a 

oportunidade de despir o campo da educação com os discursos messiânicos de salvacionismos 

e das sedimentações acerca de sujeito, identidade, currículo para as relações raciais, raça, 

emancipação, resistência, negritude, branquitude, tolerância, geralmente trazidos à baila 

quando se pensa educação racial. Trabalhar a partir dessa perspectiva teórica pode contribuir 

para “bloquear a possibilidade de um fundamento como a razão correta e definitiva para 

organizarmos um currículo de determinada maneira” (LOPES, 2014, p.49). 

Intencionando ir além das produções sobre a efetivação dessa política curricular nas 

escolas, nos aportamos no processo de formação/produção dessa política para que, por esse 

caminho, pudéssemos ter acesso às informações que importavam aos nossos objetivos de 

elucidar a luta por significação e a disputa entre os discursos que buscam significar a 

diversidade étnico-racial no currículo.  

Sucintamente, por essa óptica, a política curricular para as relações raciais que 

contempla o segmento negro, expressa sob a forma da lei 10.639/036 é interpretada como um 

híbrido resultante de demandas particularizadas geradas nos campos das Ciências Sociais, do 

Movimento Negro Brasileiro e no educacional. Cada qual com suas 

solicitações/reivindicações trouxeram, naquele contexto de criação da lei, suas demandas que 

produziram sentidos para “o modelo curricular” a se educar as relações raciais nas escolas 

brasileiras. Apesar da determinação legal, no ano de 2003, a produção de sentidos para a 

                                                           
5 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), as relações étnico-raciais podem ser 

compreendidas como o processo educativo que visa a reeducação das relações entre “negros” e “brancos” 

(BRASIL, 2004).   

 
6A lei 10.639/03 que resultou do projeto de lei n° 259 de 1999, que altera os artigos 26 e 79 da Lei 9.394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inserindo a obrigatoriedade da inclusão de História e Cultura Africana 

e afro-brasileira em todo o ensino nacional, público e privado; é de autoria dos deputados federais Esther Grossi 

(educadora e membro do Partido dos Trabalhadores – PT /Rio Grande do Sul), e Bem-Hur Ferreira (membro do 

movimento negro do Rio Grande do Sul e do Partido dos Trabalhadores), tendo sido sancionada pelo então 

presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, em 9 de janeiro de 2003 (DIAS, 2005). 

 

Foi reiterada em 2008 pela lei 11.645 que acrescenta a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena. 
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diversidade étnica e racial continua aberta, sendo uma prova disso os sentidos produzidos 

pelos discursos por meio das produções do GT 12, e serve para mostrar que outras 

significações estão sempre sendo produzidas pelas diferenças que não foram ou não puderam 

ser incluídas na política. Exemplo dessas diferenças não incluídas são os indígenas, que 

conquistaram a inserção de sua história e de sua cultura no texto da LDB cinco anos após a 

inserção da questão negra, e essa conquista se deu por meio de uma intensa luta e pressão dos 

movimentos indígenas ao Estado, que fez com que o governo brasileiro decidisse pela 

inclusão. 

Pelo exposto, acreditamos no potencial cooperativo dessa investigação nos planos 

social e acadêmico primeiramente para se pensar e questionar os discursos sedimentados 

acerca de empoderamento, negritude, emancipação, pertencimento, currículo, relações étnico-

raciais, conhecimento, cultura. Enfim, essa pesquisa se apresenta como possibilidade para se 

pensar os sentidos produzidos sobre esses significantes, comumente referidos na literatura 

racial no Brasil. Dessa maneira, é possível construir outros conhecimentos que transcendam 

às determinações pré-fixadas, às sedimentações, às repetições e aos “lugares comuns” 

existentes nessa área de produção.Num segundo aspecto, quanto à relevância no campo 

acadêmico-científico, possibilita interpretar as políticas curriculares e dentre elas, o objeto de 

estudo dessa pesquisa - o currículo para as relações étnico-raciais – de outro lugar, ou seja, 

permite pensar esse currículo dentro da lógica das disputas, dos jogos políticos. Essa 

investigação ainda dessacraliza o campo e o remonta com política, disputas, relações de 

poder, transitoriedade, opacidade, incompletude, incoerência, inconsistência, impossibilidade, 

contingência, etc., ao mesmo tempo em que propõe a inscrição de novos discursos geradores 

de alternativas curriculares livres de quaisquer determinismos e garantias e que, se forme 

mediante o comprometimento, a aposta, o arriscar-se, o lançar-se no terreno da 

indecidibilidade. 

Diante dos pressupostos até aqui arrolados, entendendo o estudo e trabalho teórico 

como canais para se acessar as possíveis respostas aos objetivos propostos e para apresentar 

outras formas de compreensão “para além do que já se encontra estabilizado” (LOPES, 2015, 

p. 450), entendendo para isso, a importância de um delineamento metodológico em uma 

pesquisa. Esse capítulo apresenta o itinerário percorrido por/para esse estudo como: 

identificação com o objeto de pesquisa, a natureza e abordagem da pesquisa, a apresentação 

do aporte teórico metodológico e as categorias analíticas utilizadas na interpretação dos 

discursos; o campo empírico e o recorte temporal. Na finalização desse capítulo, tratamos dos 

instrumentos e procedimentos para investigação. Assumimos os riscos de nos engendrarmos 
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pelos caminhos da desconstrução e da desfundamentação, reconhecendo que esses caminhos 

poderão nos levar a lugares vazios, derrocados, instáveis, polifônicos. Mas entendemos que a 

construção/formação de outros discursos é sempre necessária como forma de garantir a 

pluralidade participativa na construção democrática.  

Entendemos que pesquisa científica também se constitui discurso e como tal, se insere 

no interior da disputa política por significação, configurando-se como investida em produzir 

sentidos acerca das políticas de currículo.  

1.1.2 Identificação com o objeto de pesquisa 

 

Optei por estudar a temática étnico-racial direcionada à questão negra ainda no IV 

semestre do curso de Pedagogia, no ano de 2006, no campus Juvino Oliveira da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), na cidade de Itapetinga, onde nasci e me domicilio. 

Meu discurso foi/vêm se construindo a partir da minha percepção como mulher, negra, 

estudante e professora, inserida em um sistema social que concebo como patriarcal, sexista, 

racista e desigual.   

No IV semestre do curso, diante da incumbência de pensar um tema de pesquisa para a 

construção do anteprojeto, tive os primeiros contatos com textos de autores como Ana Célia 

Silva (1995), Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (1996), Gomes e Silva (2006), Gomes e 

Silva (2005), Lucimar Rosa Dias (2005), Nilma Lino Gomes (2002; 2003), Kabenguele 

Munanga (2001; 2003; 2004), dentre outros. Esse contato veio ao encontro de minha 

indignação enquanto negra acerca do preconceito e racismo presentes de forma sutil ou 

escancarada nos espaços da escola (inclusive vivenciados ao longo da minha vida escolar), 

nas brincadeiras, apelidos e piadas tão naturalizadas vindas de alunos e também de 

professores, no material didático que não me representava e na “ausência” 7 do meu lugar, da 

minha importância no discurso docente. Ali pude constatar que a minha inquietação não era 

produto de minha cabeça de “negra”, mas, sobretudo, motivação para estudos acadêmicos e 

                                                           
7 Acerca da ausência e do silêncio nos dispositivos pedagógicos, Gomes (2012, p. 104) diz que “[...] a presença 

da cultura na escola e na sala de aula não se manifesta somente de forma imaterial nem é um tema capaz de 

homogeneizar tudo e todos. Pelo contrário, ela é descontínua, conflituosa e tensa e se materializa por meio de 

gestos, palavras e ações, muitas vezes, intencionais. Na escola, no currículo e na sala de aula, convivem de 

maneira tensa valores, ideologias, símbolos, interpretações, vivências e preconceitos. Nesse contexto, a 

discriminação racial se faz presente como fator de seletividade na instituição escolar e o silêncio é um dos rituais 

pedagógicos por meio do qual ela se expressa. Não se pode confundir esse silêncio com o desconhecimento 

sobre o assunto ou a sua invisibilidade. É preciso colocá-lo no contexto do racismo ambíguo brasileiro e do mito 

da democracia racial e sua expressão na realidade social e escolar. O silêncio diz de algo que se sabe, mas não se 

quer falar ou se é impedido de falar. No que se refere à questão racial há que se perguntar: por que não se fala? 

Em que paradigmas curriculares a escola brasileira se pauta a ponto de “não poder falar” sobre a questão racial? 

E quando se fala? O quê, como e quando se fala? O que se omite ao falar?”. 
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científicos. Assim, iniciou-se a minha trajetória de pesquisas, durante a graduação nas 

instituições e cursos8 que realizei. A minha querência em um primeiro momento era para me 

informar, para me ajudar a pensar sobre minha negritude, me capacitando assim a me 

defender dos “ataques” experienciados ao longo da vida. 

Quando me tornei professora da rede municipal da cidade de Itapetinga-Ba, atuei em 

um regime de colaboração no ensino médio estadual e por lá permaneci por seis anos. 

Delegaram-me a assumir múltiplas disciplinas e nesse percurso fui me metamorfoseando 

como professora de Artes, Filosofia, Sociologia, Português, História, etc. A graduação de 

História veio mais tarde como realização pessoal e necessidade da profissão. Nesse percurso 

docente, diante das intempéries e dos conflitos envolvendo questões raciais em sala de aula, 

nas atitudes de aluno para com aluno, de aluno para comigo, nos discursos docentes que se 

expunham preconceituosos nas reuniões de equipe, nos conselhos de classe, e percebendo o 

adiamento ou desprezo do/pelo tratamento dessas questões pela instituição e a maioria dos 

colegas, fui me firmando cotidianamente e me reafirmando no propósito de me debruçar sobre 

esse objeto de estudo como ferramenta de resistência necessária ao meu fazer pedagógico. 

Dessa forma, tendo escolhido a educação das relações raciais como objeto de estudo 

sobre o qual quero me debruçar ao longo de minha vida acadêmica e optando pelas discussões 

acerca desses conflitos como minha área de interesse, adentrei no Mestrado de Educação, 

inserida na linha de pesquisa “Currículo, Práticas Educativas e Diferença”. A partir dos 

contatos e encontros para estudo da teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe,  

por meio do projeto de pesquisa “Sociologia das Políticas Curriculares: uma leitura a partir da 

teoria do discurso” 9 coordenado pela professora Dra. Núbia Regina Moreira10 e das 

                                                           
 
8 Licenciatura em Pedagogia – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2009); Especialização em Direitos 

Humanos e Democracia - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2011); Especialização em Educação e 

Diversidade Étnico-cultural - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2017) e Graduação em História – 

Universidade Norte do Paraná (2017).  

 
9 Destacamos aqui alguns textos discutidos no grupo de pesquisa: “Do estruturalismo ao pós-estruturalismo: 

entre fundamentar e desfundamentar” (MENDONÇA; RODRIGUES, 2014); “Pós-estruturalismo e teoria do 

discurso: perspectivas teóricas para pesquisas sobre políticas de currículo” (OLIVEIRA, 2018); “Por um 

currículo sem fundamentos” (LOPES, 2015); “A Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe e a Pesquisa em 

Educação” (OLIVEIRA; OLIVEIRA: DE MESQUITA,2013); “Currículo como espaço-tempo de fronteira 

cultural (MACEDO, 2006); “As demandas conservadoras do movimento Escola sem Partido e a Base Nacional 

Comum Curricular” (MACEDO, 2017). 

 
10 Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1995) e mestrado em 

Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (2007) e Doutora em Sociologia pela Universidade de 
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24 
 

discussões nos campos da teoria e política curriculares empreendidas na disciplina de 

currículo e nas reuniões de orientação, entre reconfigurações de estudo, nasceu o objetivo que 

conduziu o processo de investigação: interrogar a produção de sentidos e discursos e a luta 

por significação que os envolvem em torno da educação para as relações étnico-raciais, no GT 

12, de Currículo, da ANPEd tendo como subsídio teórico a Teoria do Discurso lauclaniana. 

A pesquisa apresentada no exame de qualificação tratava inicialmente dos sentidos 

produzidos em torno do currículo para as relações raciais, o que permitiu perceber naquele 

momento que, quando se fala desse currículo não se fala de univocidade. Antes, se tem 

sentidos múltiplos e diferenciais que significam essa política inclusive, se configurando a lei 

10.639/03 como sentidos particularizados que se hegemonizaram. No entanto, as apreensões 

possibilitadas pela Teoria do Discurso nos permitiram ver que outros sentidos poderiam 

ocupar aquele lugar de estabilização, representado naquele momento pela lei. Nisso consistia 

nossas primeiras interpretações. No exame de qualificação outros redirecionamentos foram 

sugeridos, como por exemplo, considerar como objeto de pesquisa, as lutas por significação 

em torno do currículo para as relações étnico-raciais no GT 12. Perceber esse fluxo no GT 12 

torna-se apropriado pelo fato do mesmo ser uma representação do pensamento sobre currículo 

no Brasil, embora existam outras e importantes redes no campo. O GT 12 não é o único a 

produzir discursos sobre currículo ou relações raciais e nem ocupa o lugar de produtor de 

políticas a nível nacional que se tornarão por sua vez políticas de estado. O GT 12 se constitui 

como espaço-tempo que fornece visibilidade aos discursos e os fazem circular, dado o 

destaque da ANPEd na pesquisa em educação. 

Para se pensar as lutas por significação outras categorias analíticas tratadas por Laclau 

passaram a ser consideradas tais como: sentidos, demanda, articulação, discurso, ponto nodal, 

rede de equivalência, diferença, identificação, contexto, antagonismo, hegemonia, exterior 

constitutivo e contingência. As lutas por significação realçam a presença das disputas e das 

negociações entre os discursos no processo de hegemonização, na tentativa de frear a 

                                                                                                                                                                                     
Sudoeste da Bahia (UESB). Membro da Associação Brasileira de Currículo (ABdC), da Associação Nacional de 
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significação do currículo, por outro lado, é a condição indispensável para que outros discursos 

e sentidos sobre o currículo possam circular e, assim, a luta e a renovação no campo sejam 

preservadas e realimentadas. 

Nesse processo de pesquisa e de estudos me deparei com importantes discussões que 

têm sido levantadas por diferentes autores na análise das políticas curriculares, educacionais e 

do fenômeno político e social como um todo: CUNHA (2017), DIAS (2012; 2015), LOPES 

(2005; 2012; 2013; 2015), MACEDO; LOPES (2011), LOPES; BORGES (2015), LOPES; 

DIAS; ABREU (2011), CUNHA (2013), MENDONÇA (2008; 2009; 2010; 2012; 2014 

2015), PONTES; MACEDO (2011), dentre outros. 

Esse debruçar tem me trazido uma desconstrução na forma como signifiquei as 

políticas curriculares, incluindo aí o currículo para as relações raciais e a educação 

antirracista, outrora percebidos como meios de superação dos conflitos raciais. Pensava esse 

currículo, somente reverenciando-o, sem vislumbrá-lo como político, disputado, significado a 

partir de noções particularizadas, como tentativa de dominar o campo e estabelecer 

“verdades”. Não considerava a ideia de antagonismo como condição para que haja pluralidade 

de discursos; fui levada a acreditar na possibilidade de uma sociedade sem conflitos, pelo 

menos para algumas lutas e, sobretudo, percebia o antagonismo como algo a ser combatido, 

acreditando que uma vez superados os conflitos, teríamos uma sociedade reconciliada e mais 

pacífica. 

Sob o olhar da Teoria do Discurso passo a interpretar essa política educacional racial 

como uma das inúmeras possibilidades para se pensar as relações raciais além de desestruturar 

os discursos que nesse campo se afirmam como legítimos e que por essa condição de 

legitimidade a eles conferida, se defende que sejam impostos, acatados e universalizados. Por 

essa óptica teórica já se desconstrói qualquer preceito universal estruturante ou metanarrativas 

solucionadoras, dada a existência de outras possibilidades hegemônicas discursivas. É no 

contato com a Teoria do Discurso que passo a perceber o antagonismo como algo negativo-

positivo que possibilita a geração de discursos e isso coaduna com o conceito de democracia 

que nos é tão caro. Passei a ver que a ausência de conflitos pela derrota dos antagonismos, se 

fosse possível, seria ao mesmo tempo, a instauração de modelos totalitários com pretensões de 

instituir uma forma única de pensamento e ordem e assim, por esse meio, calar as diferenças. 

A partir dessa interpretação, falar de educação para as relações raciais ganha um novo 

tom, um novo olhar. É percebê-la como “ordem” articulada, temporária e incapaz de “acabar 

com o preconceito” nas escolas e consequentemente, na sociedade, mas também é localizá-la 

como um lócus da diversidade dentro de um currículo homogeneizante com pretensões de 
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tornar “comum” aquilo que “por natureza” é diverso. Os sentidos que continuam a ser gerados 

através dela, seja pela tradução da lei, seja por discursos que em outros espaços continuam a 

pensar e produzir novas significações para essa diversidade incluem novos debates e novas 

diferenças na sua cadeia de equivalências. Isso porque o discurso da lei defende a diversidade, 

mas não consegue representar toda a multiplicidade étnica e racial, com seus movimentos e 

demandas emergentes, o que mantém viva a luta no próprio campo gerador dessa política no 

sentido de que outras demandas sejam inseridas, atendidas, hegemonizadas. O social 

produzirá cada vez mais essas demandas emergentes. Tentar barrar o conflito e as diferenças é 

uma tentativa de calá-las e isso se traveste de autoritarismo, ditaduras, fundamentalismos e 

totalitarismos. 

1.1.3 Aporte teórico-metodológico 

 

Pesquisar no campo educacional a partir de uma perspectiva pós-estruturalista 

constitui um desafio em vários sentidos. O mais elementar deles vai de encontro à ideia de 

objetividade extradiscursiva tão comum nas concepções estruturalistas de empiria e que 

concebe um “fora” passível de acesso, de apreensão em sua totalidade e de aplicação de 

métodos lineares que resultarão em princípios validados e comprovados cientificamente.  

A teoria do Discurso, nosso aporte teórico, refuta essa possibilidade de acesso por 

afirmar a própria realidade e conhecimento como construções discursivas. Nesse sentido, não 

se concebe estudar o social, a realidade, sem que seja pela via do discurso, pois nenhum 

elemento inserido nesse terreno consegue fugir dos mecanismos do “campo simbólico e 

político da linguagem” (OLIVEIRA; OLIVEIRA; DE MESQUITA, 2013). Dessa maneira, 

nenhum objeto pode ser constituído fora das “condições discursivas de emergência”. 

Nessa perspectiva, refuta o uso dos métodos utilizados nas pesquisas tradicionais 

pautados num referencial positivista clássico de fazer ciência que para além de conceber um 

objeto fora da dimensão discursiva passível de ser apreendido ou acessado em sua totalidade, 

busca sua afirmação na condução da investigação a partir de pressupostos e parâmetros pré-

definidos vinculados a hipóteses, tratamento dos dados, resultados, intervenções, etc.Nesse 

sentido, pretende se validar e se legitimar metodologicamente.  

Nessa esteira, Oliveira, Oliveira e De Mesquita (2013, p.1331), parafraseando Shapiro 

(2002), sugerem que a pesquisa seja “orientada ao problema” se opondo “à pesquisa dirigida a 

partir da teoria ou do método”. 
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Uma pesquisa orientada ao problema deve ter seu problema como resultante das 

demandas reais vivenciadas pelos sujeitos em sua atuação no mundo ou, como diz Minayo 

(2001, p. 17), “nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema da vida prática. Uma pesquisa “orientada ao problema” deve se afastar 

do imediatismo, do ativismo que propõe soluções e panacéias para os problemas identificados 

no campo da pesquisa, não deve ser pensada como aplicação de métodos e/ou teorias, 

verificação direta ou como comprovadora de hipóteses objetivando extrair a verdade do real, 

pois os métodos e as formulações teóricas também são discursos interessados que disputam 

estabelecer princípios para investigação e tratamento dos dados e que imersos no terreno da 

contingência e da impossibilidade, não podem representar a totalidade da realidade. Dessa 

maneira, toda forma de apriorismos, mesmo os metodológicos, se desvanece, pois, nessa 

perspectiva, a própria teoria- no movimento ou no processo de investigação – vai delineando 

os recursos necessários à compreensão do problema. Nessa acepção, todo o tempo se trabalha 

com a contingência, com a imprevisibilidade e no andar dos acontecimentos. Há de se 

perceber que nessa perspectiva a própria teoria “deve ser observada como um discurso – 

intrinsecamente contingente – a ser articulado com os discursos sociais” (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA; DE MESQUITA, 2013, p. 1331) formada também dentro de processos 

discursivos, em meio a antagonismos e a relações de poder, devendo o pesquisador se atentar 

para essa condição (OLIVEIRA; OLIVEIRA; DE MESQUITA, 2013). 

Mesmo assim, optando por essa abordagem na pesquisa, isso não deve... 

implicar numa ausência de reflexões teóricas ou de rigor e seriedade metodológica, 

mas, numa elaboração em que a linha condutora do trabalho seja o enfrentamento do 

problema proposto, em que a teoria e a metodologia providenciem recursos para 

enriquecer e aprofundar a compreensão do problema e dos processos analisados 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA; DE MESQUITA, 2013, p.1331). 

 

Desta maneira, essa pesquisa foi sendo conduzida pelo enfrentamento do problema 

inicialmente proposto.Nesse percurso essa investigação foi se formando - nesse terreno da 

contingência, da imprevisibilidade, da indecidibilidade, da não-linearidade – mediante as 

investidas de se responder, à luz da Teoria do Discurso lauclaniana, o que se quer dizer 

quando se diz “currículo para as relações étnico-raciais”? Elegemos como problema de 

pesquisa elucidar a produção de sentidos e a luta por significação implicadas na produção do 

currículo para as relações étnico-raciais no GT 12, de Currículo, da ANPEd, identificando as 

demandas, antagonismos e as negociações articulatórias que compõem esse objeto e campo 

empírico, buscando conhecer o processo de formação das construções hegemônicas. Temos 

aqui, os elementos que permitiram o iniciar a investigação, que segundo Minayo (2001) 
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consiste em um problema, uma pergunta problematizadora e uma teoria para conduzir o 

processo de busca. Segundo ela, as teorias são explicações parciais da realidade, no entanto 

cumprem funções importantíssimas na pesquisa, no esclarecimento do objeto, no 

levantamento de questões e maior clareza na interpretação dos dados. 

Embasados pela premissa de que, no trabalho com a Teoria do Discurso, a 

metodologia deve ser feita em função da problematização desenvolvida (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA; DE MESQUITA, 2013) essa pesquisa metodologicamente se insere em uma 

abordagem qualitativa por trabalhar com elementos que não podem ser quantificados. No 

entanto, não se trata de uma pesquisa envolvendo pessoas, indivíduos. É um trabalho de 

natureza analítica,que tem como campo empírico o GT 12 de Currículo da ANPEd. Os 

documentos aí produzidos em forma de comunicação oral, pôster, trabalho encomendado, 

comporão nosso material de pesquisa e serão mapeados e analisados a fim de se identificar 

nesses discursos os sentidos, as demandas, os antagonismos e as articulações que constituem a 

luta para significar o currículo para as relações étnico-raciais. 

A pesquisa documental, por sua vez, se apresenta como um dos caminhos possíveis à 

pesquisa qualitativa. E, para GODOY (1995), esta modalidade de investigação apresenta 

vantagens em relação às demais. A primeira delas é a possibilidade de estudar pessoas (ou 

espaços, campos) aos quais não temos acesso físico e a segunda refere-se à natureza “não-

reativa” dos documentos ou obras em análise. Dessa maneira, a integridade das informações 

nelas contidas é mantida por longos períodos de tempo. 

 A teoria que embasa metodologicamente o movimento dessa pesquisa é a Teoria do 

Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Foi concebida, inicialmente, para a área da 

Ciência Política, para se pensar o campo político, tendo sua base desenvolvida em 1985, na 

obra “Hegemonia e Estratégia Socialista”. Desde então, tem sido utilizada em estudos 

empíricos e na pesquisa teórica em diferentes campos como o filosófico, o religioso, o próprio 

campo político e o educacional, e nesse último, sobretudo nos estudos curriculares. 

Essa teoria reúne diferentes reformulações e nuances teóricas tais como Derrida, 

Lacan, Gramsci e Althusser, mas o seu ponto de partida é a crítica ao marxismo e sua 

incapacidade de alcançar os problemas contemporâneos que não se resumem apenas à 

dimensão econômica na relação capital x trabalho. Para os autores, existe um “complexo 

espectro social formado por um sem número de identidades constituídas a partir de relações 

discursivas antagônicas distintas do antagonismo de classe” (MENDONÇA; RODRIGUES, 

2014, p. 48). O marxismo, a partir dessa análise, não alcança ou não percebe essas outras 

formas de antagonismos sociais tais como raça, gênero, religião, cultura, etc. que também 
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contrapõe indivíduos ao sistema. Contesta na teoria marxiana também o seu determinismo, 

sua crença na possibilidade de uma sociedade e ordem perfeitas e sem divisões e, sobretudo, 

refuta a crença no proletariado (ou qualquer outro grupo ou sujeito) como classe privilegiada 

que liderará a mudança. Isso porque foram atribuídas historicamente ao proletariado 

determinadas tarefas nessa transformação progressiva pela qual as sociedades industriais 

deveriam passar.  

Laclau e Mouffe discordam dessa atribuição de Marx, assim como Gramsci que, 

reformulando o conceito marxista de hegemonia, sustentou que os agentes sociais eram 

vontades coletivas e não classes. Nessa perspectiva, as vontades coletivas eram o resultado de 

uma articulação de elementos diversos sem um pertencimento de classe obrigatório. Essa 

agregação de elementos foi denominada por Gramsci de hegemonia.  Laclau e Mouffe, por 

sua vez, tomaram esse ponto da teoria gramsciana e deslocaram a ideia de hegemonia para o 

plano do discurso ou da dispersão discursiva que busca articular elementos a fim de se 

instaurar uma ordem onde não há, ou seja, toda ordem é hegemônica e assim, é resultante de 

negociações e articulações. 

Imbuídos de um pensamento pós-marxista, pós-crítico, pós-fundacional, 

antiessencialista e pós-estrutural, Laclau e Mouffe através de sua categoria central - o discurso 

- empreenderam-se na desconstrução e no descentramento de formações hegemônicas 

clássicas do pensamento político e social, como: poder, ordem, representação, 

universalidade/particularidade, emancipação e, claro, as próprias categorias de política, 

político, sociedade e o social. De igual maneira, desestabilizaram a ideia de fundamento ou 

fechamento que fundou o discurso político da Modernidade (BURITY, 2015). 

A categoria lauclaniana de “discurso” extrapola as dimensões linguísticas como fala 

linguagem, oratória e engloba o agir no mundo, a prática, a existência, o movimento, o 

engajamento, a bandeira de luta, a reivindicação, ou seja, toda prática significativa e para 

Laclau, “toda configuração social é significativa” (2015, p. 39). Na perspectiva lauclaniana, 

discurso é significar algo e, dessa forma, todo objeto é objeto de discurso não havendo nesse 

sentido, nenhuma “essência fundante” ou algo como uma composição ontológica, orgânica, 

absoluta, sobre nenhum objeto. Todo objeto e, consequentemente, tudo o que está imerso na 

nossa realidade, à nossa volta, no social, é fruto de um sistema de significações que permitiu 

que determinado significado se tornasse válido em um determinado contexto, não sendo, 

portanto, um fundamento pré e pós-existência. O discurso é a produção de significados sobre 

o mundo e tudo que existe é uma construção discursiva passível de desconstrução, subversão 

e remontagem (LACLAU; MOUFFE, 2015). 
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Nessa acepção, o social deixa de ser pensado como um sistema fundamentalmente 

ordenado e previsível, e passa a ser configurado como o terreno das impossibilidades, das 

controvérsias, dos conflitos, das disputas por domínio, da incompletude, da indecidibilidade, 

da precariedade, da contingência, da indeterminação, e todos os objetos nele imersos possuem 

o mesmo substrato, inclusive as formações hegemônicas. Dessa forma, se estabelece que toda 

ordem é uma construção discursiva, contingente, resultante de atos de poder, de caráter 

histórico, que nunca será plena, totalizada, fechada e/ou suturada.  

A ordem não é um produto natural ou fundante, ela é a sobredeterminação de 

elementos que conseguem se fixar num determinado contexto histórico e que objetivam barrar 

diferenças ou oposições, destarte, sempre será possível o estabelecimento e a instauração de 

outras ou de novas ordens, ainda que essas estejam sempre fadadas à impossibilidade, 

condição resultante da contingência do social. Laclau esclarece que toda ordem sempre será 

fugidia e frustrada dada as características de precariedade, provisoriedade e instabilidade do 

social, mas, as tentativas de estabelecer essa totalidade precisam existir, ainda que frustradas, 

pois é a garantia da participação dos agentes sociais na política democrática por via da 

rotatividade dos discursos que devem se colocar contra discursos totalitários.Sobre a 

necessidade da pluralidade de discursos em uma sociedade democrática o autor afirma: 

“Entretanto, as condições para uma sociedade democrática é a de que esse espaço público seja 

plural: uma sociedade democrática é, por certo, incompatível com a existência de apenas um 

espaço público” (LACLAU, 2011, p. 178). 

 O impasse entre a incompletude desse social e a necessidade, ainda assim, de 

preenchê-lo para que exista uma política democrática, ficam aqui evidenciados nas palavras 

do autor: 

A totalidade é impossível e ao mesmo tempo requisitada pelo particular: nesse 

sentido, está presente no particular como aquilo que está ausente, como uma falta 

constitutiva que força constantemente o particular a ser mais do que ele mesmo, a 

assumir um papel universal que só pode ser precário e não suturado. É por isso que 

podemos ter uma política democrática: uma sucessão de identidades finitas e 

particulares que tentam assumir tarefas universais que as ultrapassam, mas que, em 

decorrência, nunca são capazes de ocultar inteiramente a distância entre tarefa e 

identidade – e podem sempre ser substituídas por grupos alternativos. Incompletude 

e provisoriedade pertencem à essência da democracia (LACLAU, 2011, p. 42). 

 

Assim sendo, o social e toda a sua “ordem” é concebido como impossível por ser 

formado por uma “falta constitutiva”, uma ausência substancial impossível de ser preenchida. 

Todo e qualquer preenchimento será sempre contingente e precário e por outro lado, será 

sempre uma investida e/ou tentativa de suturar esse tecido social. Nessa perspectiva, todo 

preenchimento é fruto de uma construção liderada por agentes, por meio de suas decisões 
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políticas e, dessa maneira, nunca é natural, mas sempre instituído. Por isso, torna-se 

questionável e também por isso é que pode ser subvertido a qualquer momento. E todos os 

objetos e projetos entranhados nesse espaço da sociedade são significados discursivamente, 

ou seja, são construídos a partir de sentidos particulares dentro de um processo de 

representação e que procuram estabelecer “verdade”, “propriedade”, “conceito”, “definição”, 

sobre estes. É a tentativa constante de absolutizar. 

Esse processo não é consensual. Antes, está imerso em disputas e, segundo Burity 

(1997, p. 12), “qualquer discurso se constitui como tentativa de dominar o campo da 

discursividade, de deter o fluxo das diferenças, de construir um centro, dizer a verdade do 

social”. Esse espaço ou “corpo” que ora se preenche de “centro” e de “verdade”; essa fixação, 

temporária e parcial, é chamada na Teoria do Discurso de hegemonia, ou seja, o lugar do 

universal onde todas as particularidades buscam chegar (LACLAU, 2013), ainda que para isso 

uma demanda particular, no intuito de fortalecer a reivindicação em meio à luta política, 

precise se unir, no processo de articulação, a outras tantas exigências de luta passando a 

representá-las frente a um antagonismo, “opositor comum”. 

Os antagonismos são para Laclau e Mouffe a condição de existência da luta política. O 

antagonismo é o que provoca a formação relacional de construções identitárias, garantindo 

assim a sua existência. Por isso, deve ser pensado não como “inimigo” que deve ser excluído 

da luta, mas como “opositor”, peça-chave da política, que por sua vez dispara a formação da 

identidade que a ele se antagoniza ou que com ele se solidariza. Nas palavras de Laclau 

(2011, p. 179), “o antagonismo não é excluído de uma sociedade democrática; ele é a 

condição de sua instituição”. 

O que aqui expomos marca a intensidade e a complexidade da Teoria do Discurso e a 

amplitude das possibilidades de seu uso nas investigações nas mais diferentes áreas do 

conhecimento. Outros temas abordados pelo autor e também em suas parcerias compreendem 

debates contemporâneos necessários à teorização política. São eles: 

[...] a constituição antagônica das identidades, as sempre conturbadas relações entre 

as diferenças, a relação entre universalismo e particularismo, a questão do sujeito, a 

sua nova e original revitalização de hegemonia e a centralidade desta categoria no 

âmbito do político, a discussão acerca da importância dos significantes vazios para a 

análise política e, mais recentemente, sua original e principalmente, polêmica teoria 

do populismo [...] (MENDONÇA; RODRIGUES, 2014, p. 49). 

 

Dessa forma, é possível pensarmos com Laclau e Mouffe uma nova teorização política 

que se difere da velha maneira de se pensar essa política. A teorização aqui delineada permite 

construir novas formas de atuação “transformadoras dos discursos hegemônicos mais 



32 
 

sintonizadas com a diferença, a democracia e a pluralidade de projetos” (MACEDO; LOPES, 

2011, p. 12-13). 

Ressaltamos que não temos por objetivo nos debruçarmos sobre o campo empírico a 

fim de aplicarmos métodos para eliminar os problemas ou conflitos encontrados. A teoria que 

embasa esse trabalho não opera com a superação de conflitos, antes, considera o conflito 

como pré-requisito para a política acontecer. E a política é o que constitui o terreno social. 

Dessa forma, somos ontologicamente conflitivos. 

Partimos da compreensão de que toda política curricular significa disputa por 

significação onde demandas se unem e negociam entre si a defesa de uma determinada 

concepção de currículo ou, como enfatiza Lopes, Dias e De Abreu (2011, p. 13): 

 
Desse modo, buscamos nos afastar das perspectivas que ainda mantêm alguma 

forma essencialista e reificada do currículo, concebendo-o como seleção de 

conteúdos de um repertório cultural mais amplo. Trabalhamos na perspectiva de 

entender o currículo como produção cultural e, assim, compreendê-lo como um 

processo político, no qual estamos, em diferentes espaços e tempos, disputando 

quais significações discursivas são hegemonizadas. 

 

À vista disso, questionamos aqui as políticas curriculares que, ao pretenderem uma 

hegemonização, instituem um fechamento discursivo, uma ordem que exclui a disputa e os 

conflitos próprios do universo do político. Confrontamo-nos com a necessidade de ressaltar 

que não temos pretensões de fazer nenhuma espécie de julgamento sobre essa ou aquela 

política. O nosso intuito é questionar para que, assim, possamos desestabilizar ou des-

sedimentar os discursos que privilegiam uma determinada política ou prática e que as 

instituem como únicas e centrais, justificando que por isso elas devem ser aceitas e 

reverenciadas. Nesse intento, queremos evidenciar o jogo político realizado por esses 

discursos que ora se totalizam, ora são destronados; ora se universalizam, ora voltam a ser 

somente particularismos. Nisso se constitui a luta hegemônica. Fica o aprendizado na 

observação de Laclau quando ele discute Emancipação e Diferença e diz: “Uma sociedade 

democrática não é aquela em que o ‘melhor’ conteúdo domina sem contestação, mas aquela 

em que nada é alcançado de uma vez por todas e há sempre a possibilidade de 

questionamento” (2011, p. 150).  

Sob tais condições, o campo empírico dessa pesquisa é o GT 12 da pasta de Currículo 

da ANPEd. Por se tratar de uma pesquisa na área das relações raciais, pode surgir o seguinte 
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questionamento: Por que escolher o GT 12, de Currículo e não o 2111, da pasta das relações 

raciais? 

A opção pelo GT 12 se deu por perceber que, antes de se pensar sobre experiências 

docentes na área das relações étnico-raciais e se engendrar nas discussões sobre a efetivação 

ou não efetivação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 nas escolas – e isso corresponde à grande 

parte das produções do GT 21 – percebemos que esta pesquisa objetivava interpretar o próprio 

processo formador das políticas curriculares e não somente as indicações de como, por que e 

para que utilizá-las12. Outra explicação foi a necessidade de se vincular esse estudo à linha de 

pesquisa, em currículo. Assim, o GT 12 e seus estudos sobre currículo se definem como lócus 

de pesquisa, como campo empírico por atender às necessidades do estudo.  

Esse grupo de estudos se configura como importante espaço de produção e de 

veiculação de discursos além de se constituir como representação do pensamento curricular 

no Brasil fazendo parte de uma destacada instituição de pesquisa em educação como a 

ANPEd. A sua inserção numa associação como a ANPEd, dá visibilidade a esses discursos. 

No GT 12 são produzidos e disputados sentidos e significações sobre currículo além 

de uma variada lista de significantes que em suas produções passam a receber sentidos 

particulares. Essa produção de diferenças no campo curricular é uma característica das 

políticas ali construídas. Segundo Lopes (2015, p. 448) as políticas são sempre “incoerentes, 

contraditórias, não coesas, desordenadas”, sejam elas quais forem. Todas estão plantadas no 

terreno da contingência e essa é a característica do político. Isso não significa que as políticas 

são incompetentes ou incapazes somente significa que elas não conseguem fechar a 

significação e barrar o fluxo das diferenças próprias do social, pois este em sua própria 

ontologia não se sutura e os conflitos sociais retratam a pluralidade dos atores e discursos que 

habitam e formam esse social. Por isso atuamos com a defesa de que o social não será e não 

deve ser pensado como passível de uma “cura” que permita superar o que o separa e o divide 

e, mais do que nunca, lidamos com a defesa de que é essa garantia da pluralidade que permite 

a cidadania e a democracia. As políticas não dão conta de resolver ou superar as contradições 

                                                           
11 O GT 21 da ANPEd da pasta “Educação e Relações Étnico-raciais” tem sido um grande produtor de trabalhos 

nessa área. O Grupo foi criado oficialmente na 24ª Reunião Anual da Associação, em 2001, na gestão da 

professora Nilda Alves. Ele é integrado por pesquisadores e pesquisadoras negros e não-negros, cuja produção 

científica está localizada na área das Relações Étnico/Raciais e Educação (ANPEd, 2018). 

 
12 No início da construção dessa pesquisa iniciamos um levantamento para ver se era possível desenvolver o 

trabalho tendo como campo empírico o GT 21 da ANPEd da pasta “Educação e relações étnico-raciais”. Após a 

orientação da qualificação, verificamos que seria mais produtivo caminhar pelo GT 12 da pasta de Currículo já 

que no 21 quase não encontrávamos o descritor “currículo”. Para melhor demonstração, conferir levantamento 

via anexo 4, incluso no apêndice desse trabalho. 
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como também nenhum projeto dará. A cada vez que um projeto é hegemonizado, um enxame 

de outras demandas surge no campo e assim sucessivamente. Sem garantias, para além da 

superação de conflitos, o que precisa ser assegurado é o direito à luta, à participação, ao 

lançar-se à decisão ainda que esta seja inalcançável em sua totalidade.  

Sob esses pressupostos, quando Lopes e Macedo (2005) dizem que analisar as 

produções no campo do currículo inclui tomar o conhecimento produzido pelos sujeitos 

legitimados,elas não estão a destacar esses sujeitos e seus discursos como única referência, 

mas sim, a admitir que são discursos que também estão a disputar currículo e que possuem 

autoridade institucional devido ao lugar de onde falam ou se movem, que é um espaço 

produtor das políticas curriculares. Admitimos, porém, a possibilidade – e necessidade – de 

outros espaços, outros discursos, etc. 

O recorte temporal, 2003 a 2018, justifica-se tendo 2003 como um marco na luta 

contra o racismo e pelos direitos dos negros brasileiros à educação com a criação da lei 

10.639/03 e 2018 como o ano no qual esse direito conquistado foi novamente posto às 

margens do currículo, por meio de sua diluição pela interdisciplinaridade, com a aprovação 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologação pelo Ministério da Educação 

(MEC) da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação básica, ou seja, sua 

terceira e última versão. 

A Base se contrapõe antagonicamente ao discurso curricular da lei 10.639/03 por se 

tratar de uma política curricular que, a partir de uma lógica centralizadora, se apresenta como 

fundamento, determinação, referência única curricular para o tratamento das diferenças, para 

determinar e validar quais conhecimentos devem ser apreendidos, para estabelecer quais 

habilidades e competências devem ser desenvolvidas por meio do currículo etc. e isso em 

detrimento do conhecimento como produção de sentidos e significação do mundo, que se dá 

de forma espontânea. Esses aspectos reforçam a tentativa de controle ou domesticação das 

diferenças e do currículo via instauração da Base. Para mais, a BNCC se veste de um 

“comum”, de um “nacional” - etnicamente demarcado e representando um segmento 

hegemônico social - racial “branco" - que ao comprometer-se (incluir) com a homogeneização 

se descompromete (exclui) com a pluralidade e dessa forma, acaba por dissolvê-la e 

marginalizá-la. 

1.2 Percurso metodológico: construindo um modelo analítico 

Apesar da potência teórica da Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe, criar estratégias 

metodológicas que nos permitissem acessar, de forma compatível, aos objetivos desse 
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trabalho se constituiu um desafio. Então, para sermos mais específicos, partimos de pontos-

chave da teoria para que esses pontos delineassem para nós, como ficaria a construção do 

processo investigativo do material encontrado.  

1) Para se acessar os sentidos produzidos acerca do currículo para as relações étnico-

raciais no GT 12 da ANPEd e para evidenciar que esses sentidos fazem parte de uma disputa 

no campo precisaríamos considerar que nenhuma política curricular pode ser o único e 

absoluto centro de poder. Formatos de currículo são instituídos para se controlar e se dominar 

aquilo que aparece como diferente (LOPES, 2015, p.456) e essa é uma estratégia política. 

Logo, operamos com a concepção de currículo como prática de significação que “envolve 

embate de sujeitos em múltiplos espaços, concepções de conhecimento, formas de ver, 

entender e construir o mundo” (LOPES, 2004, p. 193) e a luta hegemônica é constituída por 

discursos que buscam hegemonizar suas concepções e sentidos. 

2) Coadunamos com Oliveira (2012) ao constatar que o fato de Laclau trazer à 

centralidade a dimensão da significação potencializou o caráter político, o que, segundo a 

autora, permite superar  “a concepção de que os sujeitos que atuam na política são portadores 

de algum grau de essencialismo que os determina” (p. 65). Sob essa condição, o que existe em 

cada política curricular nada mais é do que uma forma particular de se perceber o currículo e 

isso expõe ainda mais a existência de uma luta pelo controle e domínio do campo. 

3) As formações sociais nessa acepção não são essencialmente dadas, antes são 

construídas. Dessa forma, considerando essa premissa, investigamos como ocorre o processo 

de hegemonização dos discursos, ou seja, como uma formação hegemônica - uma política 

curricular, por exemplo - consegue chegar a se tornar dominante. A partir de quais 

negociações e processos ela vai se fortalecendo até se universalizar. Investigamos esse 

processo através das categorias analíticas: discurso, demanda, articulação, significante vazio e 

flutuante, hegemonia, diferença, cadeia de equivalência, antagonismo e ponto nodal. 

4) Para que uma luta política concreta exista é imprescindível que haja dispersão 

discursiva, diferença de concepções e demandas, antagonismos para gerar as formações 

identitárias, articulação e negociação entre as diferenças.  

5) Analisaremos nessa pesquisa um grupo (discurso) que nos é apresentado como uma 

unidade (o GT 12), embora esteja a falar de diversidade. Queremos chegar à sua 

decomposição para perceber suas demandas, os sentidos que produzem para a educação dessa 

diversidade étnico-racial buscando identificar como estas (estes) se unificam a ponto de se 

transformarem em um discurso que atende pelo nome diversidade étnico-racial”. Ainda que 

essa seja uma unidade de diferenças um antagonismo os une em torno de um ponto de 
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encontro, de confluência, nodal, que é o embate com um modelo curricular comum, único, 

oficial e centralizador que subsume as diferenças. Isto posto, como chegaríamos à análise 

dessa “unidade” ou à sua decomposição? Com Laclau (2013) entendemos que é possível 

acessar uma unidade de grupo a partir da demanda, unidade mínima de análise para o autor. 

Dessa forma, chegando à demanda e ao contexto onde ela foi gerada acreditamos ser possível 

acessar os processos articulatórios presentes nessa transação ao marcar o antagonismo que 

forma nesse momento da cadeia articulatória as construções identitárias que reivindicam esse 

currículo para a diversidade étnica. 

A essa vista, sob essas condições, o desenvolvimento investigativo desse trabalho se 

dá em seis etapas.  Na primeira foi feita uma leitura dos resumos dos trabalhos publicados no 

GT 12 dentre os anos de 2003 e 2018. Esses trabalhos compreendem os trabalhos completos, 

os encomendados e os pôsteres do GT. Vale salientar que esses trabalhos foram produzidos ao 

longo das dezesseis edições ou reuniões anuais e/ou bianuais da ANPEd entre os anos de 

2003 e 2018. 

Até o momento da pesquisa, dos 3.76613 trabalhos produzidos por todos os GT’s e 

disponibilizados no site da ANPED, apenas 202 são da área de Currículo, do GT 12.  

Na segunda etapa foi realizada a seleção dos textos no referido GT 12, tendo sido 

utilizado como descritor na busca, o significante “relações étnico-raciais”. A partir desse 

significante, nenhum trabalho foi encontrado. Dessa forma, redirecionamos as buscas e 

demarcamos outros significantes para descritores. Nessa feita, utilizamos significantes que 

comumente – ou também – são pensados para significar as relações étnico-raciais bem como a 

diversidade étnico-racial nas discussões acerca da temática: raça, racial, negro, indígena, 

diferença, racismo, interculturalismo, multiculturalismo, afrodescendentes, afro-brasileiros, 

diversidade e pluralidade. Dessa vez, foram encontrados 28 trabalhos. 

Na terceira etapa, selecionamos dentre esses 28 trabalhos encontrados quais 

interessariam à pesquisa. Construímos um quadro para organizar esse mapeamento e 

inserimos as informações que julgamos importantes como: tipo de texto encontrado (trabalho, 

trabalho encomendado ou pôster), título, autor, ano de publicação na ANPEd, agência 

financiadora, resumo e se tal trabalho interessaria à pesquisa. 

 

 

 

                                                           
13 Os dados foram coletados pela autora na página da ANPEd entre os meses de julho e novembro de 2018. 
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ANEXO 1 – MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES DO GT 12 DA ANPED - 2003/2018 

Tipo de 

texto 

Título do texto Autor (a)/(as)/ 

(es) – 

instituição 

Ano / 

publicaçã

o na 

ANPEd 

Vinculação 

(Agência 

Financiador

a) 

Resumo Interess

a à 

pesquisa

? 

Trabalh

o 

CURRÍCULO E 

AMBIENTE: 

ESPELHAMENT

O EM 

DIFERENÇA 

 

AMORIM, 

Antônio Carlos R 

– FE/Unicamp 

JÚNIOR, 

Wencesláo M. de 

OliveiraFE/Unica

mp 

PRADO, 

Guilherme V.T. – 

FE/Unicamp 

 

2003 Progr. 

ALFA, 

CNPq, 

SAE/Unicam

p 

 

Este texto é 

recorte do 

trabalho que 

vimos 

realizando junto 

às Licenciaturas 

em Biologia e 

Geografia da 

Unicamp, dentro 

da Rede ACES 

(Ambientalizaci

ón Curricular en 

Estudios 

Superiores) da 

qual participam 

11 diferentes 

Universidades 

da América 

Latina e Europa 

e que tem como 

objetivo 

investigar e 

intervir em 

currículos 

universitários, 

significando-os 

dentro de 

temáticas 

ambientais... 

Não 

 

 Foi realizada uma leitura texto a texto, de forma a encontrar nos discursos alguma 

relação com o tema da pesquisa. As produções encontradas referem-se a um currículo para a 

diversidade, o que acaba por incluir outras diferenças que não somente étnicas e raciais.  

 Nesse processo foram descartadas 1214 produções e aproveitadas 16. São elas: “A 

questão racial no currículo e no cotidiano da escola” (OLIVEIRA; COSTA, 2003); 

                                                           
14 Currículo e ambiente: espelhamento em diferença (AMORIM; JÚNIOR; PRADO, 2003); Igualdade de 

direitos e direito à diferença: interface no cotidiano escolar (ALMEIDA; CICILLINI, 2005); Pesquisando 

Multiculturalismo e pensando multiculturalmente sobre pesquisa na formação docente: uma experiência de 

currículo em ação (CANEN, 2005); Escola e cultura escolar: gestão controlada das diferenças no/pelo currículo 

(SILVA; MENEGAZZO, 2005); Organização curricular: objetivos ou competências e habilidades? Procurando a 

diferença entre “seis e meia-dúzia” (MACHADO, 2007); Trinta anos de ANPEd e as pesquisas sobre a educação 

dos afro-brasileiros e o GT 21: marca de uma trajetória (SISS; OLIVEIRA, 2007); O currículo de educação 

física frente à diversidade cultural: um estudo de caso (NEIRA, 2008); Livros didáticos católicos: o ensino 

religioso e a discriminação de religiosos afrodescendentes (GUEDES, 2008); O sistema de avaliação nacional da 

educação básica e os descaminhos para uma proposta de educação escolar indígena (BRAGA, 2008); As 

epistemologias dos estudos curriculares – uma análise a partir dos conceitos de diferença e identidade 
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“Currículo, interculturalidade e educação indígena guarani/kaiowá” (NASCIMENTO, 2005); 

“Diferença em si no currículo” (PARAÍSO, 2005); “Todos iguais... Todos diferentes... 

Problematizando os discursos que constituem a prática curricular” (BARREIROS, 2005); “O 

currículo sob a cunha da diferença” (MAUÉS, 2006);  “Ações curriculares para o 

conhecimento das influências de culturas negras no Brasil” (MACHADO;FREIRE, 2006); 

“Possibilidades na formação de professoras: o uso de artefatos culturais relacionados à cultura 

afro-brasileira” (SANTOS; SILVA, 2008); “Multiculturalismo, currículo e identidade: um 

estudo de caso sobre o ideal do branqueamento” (RIBEIRO, 2009); “O currículo e a 

construção de identidades negras: subvertendo histórias brancas” (PAVAN, 2009); “A 

trajetória de um professor negro na universidade – questões culturais e currículo” (SILVA; 

ROSA; COSTA, 2009); “Currículo de história e fixação de sentidos sobre “negro”: as 

imagens da escravidão que circulam nos livros didáticos” (COSTA, 2010); 

“Multiculturalismo e a autoajuda: o viés psicológico da escola popular de massa” (SOUZA, 

2011); “Exclusão social, escola (indígena) e currículo (intercultural ): as reflexões de 

acadêmicos (professores ) indígenas” (PAVAN, 2012); “Entrelaçamento em meio a currículo 

escolar indígena, colonialidade e interculturalidade” (DIAS, 2017); “Etnicizando o currículo: 

notas a partir da presença indígena na universidade” (KAWAKAMI, 2017); “Política de 

currículo para a educação das relações raciais: em busca do significado de uma educação 

plural” (SANTOS: SANTOS: MOREIRA, 2017). Essas produções compõem o nosso material 

empírico. 

 Na quarta etapa dessa pesquisa coube a nós identificarmos as demandas postas na 

disputa pela significação dessa política curricular. Nesse intento, lançamo-nos à investigação 

do contexto emissor/gerador dos discursos que encontramos no levantamento bibliográfico. 

Uma vez identificados os contextos, conseguiríamos acessar as demandas. Para essa 

finalidade, acessamos a Plataforma Lattes, colhemos as informações sobre grupo de pesquisa 

e linhas de pesquisa de cada autor e as mapeamos em um segundo quadro15. Acreditamos que 

debruçando sobre cada contexto (grupo de pesquisa, linha de pesquisa) identificaremos as 

demandas advindas daquelas posições de sujeitos quais negociarão entre si, num intenso 

processo de articulação, frente a um antagonismo comum: nesse caso, a ideia de um currículo 

                                                                                                                                                                                     
(BACKES; PAVAN, 2010); Políticas curriculares no ensino superior: o lugar do multiculturalismo em um 

projeto político pedagógico de Pedagogia (ANDRADE; PORTO, 2012);  Igualdade e diferença: uma discussão 

conceitual ao contraponto das desigualdades (BARROS, 2017)  

 
15Para conferir o mapeamento das produções do GT 12 da ANPEd (2003/2018) – investigação de contextos e 

demandas a partir do currículo na Plataforma Lattes ver anexo 2. Devido à largura do quadro/ tabela, optamos 

por inseri-la no apêndice. 
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único, comum, centralizador que essencializa e requer a legitimação de certos saberes 

apoiados em uma visão tradicional clássica, branqueada se opondo a uma política curricular 

voltada para a valorização das diferenças e da diversidade. 

Na dinâmica do jogo político por significação, as demandas em busca de 

representação e hegemonia, se articulam e negociam entre si, compondo uma rede diferencial 

e ao mesmo tempo, equivalencial. Para Laclau (2013), é por meio da articulação de demandas 

- que pode ser solicitação ou exigência - que as vontades coletivas são formadas. O autor 

defende a demanda como unidade mínima de análise das lógicas políticas. Dessa forma, ele 

entende que não existe unidade de grupo na luta política, algo como um grupo coeso e 

homogêneo. O que existe é uma “unidade” de grupo composta por demandas diferenciais que 

se equivalem frente a um antagonismo se unindo em torno de um ponto comum 

reivindicatório, ou seja, em torno de um ponto nodal. Nesse diapasão, a ideia de identidades 

como formações fixas é desconstruída, pois estas aparecem como construções contínuas que 

vão se formando - e isso pode se dá por via da construção, da desconstrução e de uma 

reconstrução – por via da identificação política no processo político articulatório. Dessa 

forma, se percebe que não há espaço para se pensar, nessa operação, as identidades como 

construções definidas, fechadas, suturadas que vêm aprioristicamente “prontas”, 

“finalizadas”, “acabadas” para o jogo político. Aqui se lida com a ideia de que as identidades 

são relacionais e por isso, se formam no encontro – e na diferença - com outras construções 

identitárias. 

A quinta etapa foi se construindo para buscar, nos discursos aproveitados, os sentidos 

produzidos em torno do currículo para as relações étnico-raciais ou para a diversidade. Vale 

ressaltar que o nosso entendimento de currículo vai além do currículo prescrito. Engloba toda 

prática de significação no interior do sistema educacional como também fora dele. Dessa 

forma, os destaques que fizemos nos textos podem não trazer necessariamente a palavra 

“currículo”, mas, na leitura geral, também de forma subentendida, consideramos nas 

entrelinhas, o sentido que os autores defendiam acerca do que deveria primar uma educação 

para a diversidade, para a diferença, para a multiplicidade. 

Sob esses pressupostos, construímos um terceiro quadro/tabela de forma a organizar as 

informações encontradas. Dessa vez, inserimos: tipo de texto encontrado (trabalho, trabalho 

encomendado ou pôster), título, autor, ano de publicação na ANPEd, agência financiadora, 

resumo e sentidos, ou seja: como é significado nos discursos do GT 12 da ANPEd, o currículo 

para as relações étnico-raciais. 
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ANEXO 3 – MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES DO GT 12 DA ANPED (2003/2018) 

QUE INTERESSAM À PESQUISA E OS SENTIDOS ENCONTRADOS NOS 

DISCURSOS. 

Tipo de 

texto 

Título 

do texto 

Autor 

(a)/(as)/ (es) 

–instituição 

Ano / 

publicação 

na ANPEd 

Vinculação 

(Agência 

Financiadora) 

Resumo Sentidos 

Trabalho A 

questão 

racial no 

currículo 

e no 

cotidiano 

da escola 

 

OLIVEIRA, 

Vanessa 

Regina 

Eleutério 

Miranda de 

– 

FaE/UFMG  

COSTA, 

Claudio 

Fernandes 

da - Uerj 

 

2003 Fundação Ford O 

reconhecimento 

do currículo 

como uma 

narrativa racial, 

abre caminho 

para se pensar 

como as 

identidades e 

subjetividades 

raciais podem ter 

sido forjadas. 

Abre, ainda, a 

possibilidade de 

se construir 

outras narrativas 

diferentes, plurais 

e contra-

hegemônicas que, 

muito 

provavelmente, 

poderão 

contribuir para o 

surgimento de 

novas identidades 

ou “identidades 

alternativas”.  

• Isto 

significa 

dizer que, 

através 

das 

narrativas 

curricular

es, 

identidad

es 

hegemôni

cas são 

formadas 

e fixadas, 

tanto 

quanto 

são 

questiona

das, 

contestad

as e 

disputada

s. 

 

Deve-se ressaltar que de acordo com a Teoria do Discurso, essa produção de sentidos 

não ocorre em meio a consensos. Antes, intentam, via disputas, fechar a significação sobre 

essa política produzindo sentidos que acreditam dar conta desse fechamento.  

A sexta e última etapa trata da sistematização e análise das informações encontradas 

nos levantamentos utilizando o arcabouço teórico anteriormente mencionado.  

 

CAPÍTULO II – A POLÍTICA CURRICULAR SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA 

DO DISCURSO 

 

 As questões tratadas nesse capítulo são a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe cunhada para o campo da Ciência Política, para se pensar os fenômenos 

políticos e sua interlocução com o campo educacional, mais precisamente, com o campo 

curricular, por meio da professora Alice Casimiro Lopes. 
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 Partindo de uma perspectiva pós-estruturalista e pós-fundacional, a Teoria do Discurso 

tem se mostrado como um potente conjunto teórico de des-sedimentação e de desconstrução 

de hegemonias por meio da contestação e suspeição de qualquer fundamento que se pretenda 

se instituir como único e legítimo, eliminando o que dele se diferencia.  

 Por meio da categoria discurso, os fundamentos e estruturas são desestabilizados 

porque passam a ser vistos apenas como construções não desinteressadas que procuram se 

legitimar para dominar determinada área ou campo. É retirado aqui qualquer resquício de uma 

essencialidade ou organicidade do que é hegemônico, pois os autores, ao longo de toda sua 

obra, enfatizam que o social e toda sua ordem são políticos, o que significa dizer que, o social 

(ou a sociedade) é construído por meio de decisões políticas e disputas e esses sujeitos das 

decisões são os que constroem as significações sobre o mundo, sobre a realidade. De outra 

maneira, tudo o que existe é construído via agentes sociais no mundo: todas as representações, 

todas as significações, todas as doutrinas, as crenças, as ordens, etc. E essa construção se dá 

por meio do discurso que não precisa ser entendido somente como linguagem, pois discurso 

para Laclau e Mouffe é a forma de se movimentar no mundo e isso envolve as práticas, as 

falas, os rituais, as bandeiras de lutas, as lutas empreendidas ou não empreendidas, pois “não 

lutar” denota também uma posição política no mundo, enfim,o mundo é significado por meio 

dos agentes sociais que o fazem por meio de seu discurso e ninguém consegue escapar dessa 

sentença uma vez que, o seu existir no mundo é discursivo. 

 Dessa maneira, a Teoria do Discurso é apropriada para nos fazer repensar as muitas 

formas de dominação as quais somos constantemente subjugados sejam elas por meio de 

crenças e filosofias, sejam por meio de convenções e ideologias, ou até mesmo através de leis, 

decretos, planos e programas de governo, políticas educativas e curriculares, etc. Nesse 

caminho, algumas premissas ficam estabelecidas como, por exemplo: o social é impossível; o 

sujeito é o sujeito da falta; o lugar do universal é um lugar vazio; a intenção de todos os 

discursos é a dominação; o antagonismo é condição sine qua non para “o fazer” político; o 

conflito precisa existir para que a democracia continue viva; etc.  

 Dentre as muitas possibilidades da Teoria do Discurso, vemos como central a 

desmistificação da ideia de um social ou sociedade passível de organização, de explicação 

racional. O social está imerso na desordem, no conflito, na diferença, na heterogeneidade de 

olhares e concepções e isso, não precisa ser visto como algo negativo, ou, aliás, se assim for 

considerado, temos um negativo que se positiva, pois é por meio dessas contradições que a 

democracia se mantém viva.  
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 Pensar a política curricular por meio desse registro teórico nos leva a refutar todos 

aqueles discursos que concebem currículo como “um conhecimento selecionado a partir de 

uma cultura mais ampla para ser ensinado a todos, em nome de um projeto de transformação 

social e de formação de sujeitos” (LOPES, 2013, p. 18). Isso porque esse formato de “sujeito 

centrado” e de “identidades fixas” é desestabilizado e com ele todo o projeto de emancipação 

social neles apoiado. Não havendo fundamentos “absolutos” que sustentem a sociedade como 

identidade, ela também se torna impossível. Junto com todas essas concepções são 

interrogadas as noções de verdade, de certeza, de legitimidade, de validade de conhecimento, 

o que faz com que a nossa visão sobre currículo, escola, e tudo que a ela está associada, seja 

repensada.  

 Adotamos enfim, essa perspectiva discursiva lauclaniana para pensarmos no campo da 

produção das políticas curriculares, o que tem sido produzido, como sentidos, pelos 

curriculistas do GT 12 da ANPEd acerca do currículo para educar as relações étnico-raciais 

no Brasil. Para esse propósito, buscar identificar dentro dos discursos por eles emitidos, por 

meio de suas produções acerca do tema, as demandas, as articulações e negociações 

empreendidas e os antagonismos que movimentam a formação articulatória e identitária. 

 

2.1 A Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe como ferramenta de 

interpretação dos fenômenos políticos 

 

 A obra de Laclau e Mouffe parte de um viés pós-estruturalista e pós-fundacional e que 

permite descentrar as estruturas defendidas pelo estruturalismo que admite a existência, dentre 

outras coisas, de um sujeito coeso, um social explicável e racional e de uma estrutura que 

represente a ordem e a verdade das coisas. Pensar de forma pós-estruturalista, no entanto, 

permite romper com qualquer ideia de estrutura ou fundamento final que se proponha a servir 

como centro para ordenar a sociedade, até porque, ambas são impossíveis. 

 Aprofundando o entendimento acerca do pós-estruturalismo, Mendonça e Rodrigues 

(2014) esclarecem que a insistência em se estabelecer um fundamento último é antiquíssima e 

está registrada na história desde a Antiguidade grega, quando a filosofia pré-socrática buscava 

a arché da physis. De lá para cá, muitos teóricos e movimentos continuaram na persistência de 

provar esse ordenamento. Os modernos Descartes, Kant e Hegel se debruçaram sobre a 

construção de sistemas que dessem conta do ser humano e falassem a verdade sobre o mundo 

e, nesse pensamento, nasce a ciência moderna, que acredita ser possível esse feito. No século 
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XX, o debate é assumido por Husserl e Heidegger através da fenomenologia, também pelas 

Ciências Sociais com as epistemologias críticas e pela Filosofia que, por meio do “giro 

linguístico”, passou a acreditar que “não existe mundo que não seja exprimível pela 

linguagem” (OLIVEIRA, 2001, p.12-13). A partir da década de 1950 e 1960 esses debates se 

acirram nas Ciências Sociais, dando origem ao movimento “estruturalista”. “Praticamente ao 

mesmo tempo, em 1960, surge a sua crítica, denominada “pós-estruturalismo” a partir dos 

escritos de Jacques Derrida e de seu” projeto de construção e de desfundamentação chamado 

“pós-fundacionalismo” (MENDONÇA; RODRIGUES, 2014, p. 27-28). 

 Estar inscrito em uma matriz pós-fundacional de pensamento exige entender que essa 

perspectiva consiste na crítica a projetos que se estruturam cônscios da existência de um 

fundamento último que transcende as práticas sociais. Lopes e Borges (2015, p. 490) 

esclarecem que o pós-fundacionalismo questiona preceitos como “determinismo, objetivismo 

e essencialismo, também valoriza a heterogeneidade”.  

O pós-fundacionalismo opera com a valorização do caráter contingencial, precário e 

provisório de toda sedimentação, de toda fixação dos fundamentos. Não se trata de 

refutar os fundamentos, como as perspectivas pós-modernas tendem a proceder, mas 

sim de refutar a possibilidade de que esses fundamentos sejam dados previamente 

por algum princípio racional que se sobreponha à política e à argumentação pelo 

razoável. Há sempre atos de poder que constituem as práticas hegemônicas a serem 

sedimentadas, numa condição de radical contextualização (LOPES; BORGES, 2015, 

p. 490). 

 

 É na fixação de fundamentos que reside a crítica lauclaniana ao essencialismo 

econômico presente no marxismo, de que haveria um princípio último capaz de fechar os 

sentidos sobre a sociedade. Segundo o pensamento de Laclau, qualquer “fundamento político 

ou teoria política será sempre provisório e dependente das condições efetivas de sua 

inscrição” (BURITY, 2015, p. 85). 

 Isso posto, pensar de maneira pós-estrutural e pós-fundacional implica admitir o 

descentramento dos sujeitos, a não essencialização do social, a instabilidade das identidades, o 

descentramento das estruturas sociais e dos fundamentos e o lugar da linguagem não como 

representação do mundo, mas como sua construtora. Todos esses elementos são pensados, 

pela via do pensamento pós-estrutural da Teoria do Discurso, como envoltos e atravessados 

pela contingência e precariedade. Para Laclau (2011), a contingência é central para se 

compreender e reconhecer o caráter “limitado e fragmentado dos agentes históricos” 

desestabilizando o ideário moderno de que “um ator histórico ilimitado [...] seria capaz de 

assegurar a plenitude de uma ordem social perfeitamente instituída” (p.86), até porque essa 

ordem perfeita é, num primeiro plano, impossível. Essa crítica a esse papel dos sujeitos 

defendido pelo marxismo é o ponto de partida de Laclau e Mouffe que articulam à sua teoria 
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conceitos derridianos, lacanianos, estruturais e pós-estruturais, adicionando a contingência, a 

precariedade, a indeterminação e as dimensões ontológicas do social (MENDONÇA e 

RODRIGUES, 2014). 

 Diante da complexidade da contemporaneidade, pensar as relações sociais apenas por 

meio da economia via relações de produção e de trabalho, torna-se insuficiente. Isso porque, 

os indivíduos, podem se opor de muitas outras maneiras à ordem hegemônica capitalista. 

Podem sofrer opressão por sua condição de gênero, de raça ou etnia, de cultura e/ou 

nacionalidade, de religião, de assunção sexual, etc.  

 

Para tal, defendem que o espaço econômico é constituído politicamente, de forma 

hegemônica, e a formação dos sujeitos políticos não é consequência direta de suas 

posições nas relações de produção, por não serem essas as únicas posições que 

garantem o antagonismo desses sujeitos em relação ao capitalismo. Esse 

antagonismo pode ser produzido por outras posições, como as de gênero ou raça, 

dependendo, portanto, de dinâmicas contingentes (LOPES; DIAS; ABREU, 2011, p. 

33). 

 

 Dessa maneira estamos diante de uma pluralidade de sujeitos e demandas emergentes, 

que foram subestimados pelas teorias modernas iluministas e marxistas. Isso reforça a noção 

de sobredeterminação dos agentes, ou seja, não podemos falar de uma única maneira de ser, 

perceber e de se relacionar com o mundo.  

 Os indivíduos podem ser uma coisa e outra, pois sua identidade é relacional e vai se 

formando e se (re)formando a partir do contato com outras identidades e a partir da posição 

que esse indivíduo ocupa dentro desse tecido social.  Um só indivíduo pode se encaixar ao 

mesmo tempo em mais de uma dessas formas de opressão aqui citadas, por exemplo, ser 

mulher, negra, lésbica, muçulmana/ ser mulher, negra, imigrante/ ser homem, africano, 

cristão, homossexual/ ser mulher, indígena, heterossexual, imigrante, etc. Os desdobramentos 

e variáveis são infinitos e isso traduz a complexidade dos seres e das relações imersas no 

social que por sua vez, é diverso, e isso implica dizer que ele não é organizado, não é 

ordenado, não é controlável, não é previsível, enfim, ele é espontâneo e relacional. Para 

Laclau e Mouffe (2015), o marxismo se prendeu a uma noção essencialista de sociedade 

apoiada numa lógica reducionista dessas relações sociais.  

 

Essa penetração das relações capitalistas de produção, iniciada no começo do século 

e acelerada a partir dos anos 1940, transformaria a sociedade num vasto mercado, no 

qual novas “necessidades” foram incessantemente produzidas, e no qual cada vez 

mais produtos do trabalho humano foram transformados em mercadorias. Essa 

“mercantilização” da vida social destruiu relações sociais prévias, substituindo-as 

por relações mercantis através das quais a lógica da acumulação capitalista penetrou 

em esferas cada vez mais numerosas. Hoje, não é somente como vendedor da força 
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de trabalho que o indivíduo é subordinado ao capital, mas também através de sua 

incorporação a uma multidão de outras relações sociais: cultura, tempo livre,doença, 

educação, sexo, e até a morte. Praticamente, não há um só domínio da vida 

individual e coletiva que escape a relações capitalistas (LACLAU; MOUFFE, 2015, 

p. 245). 

 

 

 Essa característica própria dos nossos tempos “pós” tem levado a uma impossibilidade 

de nos referirmos a um único nível de formação identitária dos sujeitos, pois, estariam esses, 

se tornando sempre, e cada vez mais, “subjetividades múltiplas, com identidades frouxamente 

integradas e instáveis”, deslocadas, e ao mesmo tempo, se transformando ante suas lutas como 

uma “pluralidade de poderes” o que, segundo Laclau (2011), estaria a ocasionar um “vazio na 

identidade do representado que requer que o processo de representação o preencha” 

(LACLAU, 2011, p. 149). Ao invés de tentar limitar esses espaços de representação, o autor 

defende que haja discursos que articulem essas diferenças a fim de que estas sejam 

representadas no sistema político democrático, pois “só existirá democracia se houver o 

reconhecimento do valor positivo de uma identidade deslocada” (LACLAU, 2011, p. 151). 

 Outra crítica de Laclau ao marxismo clássico diz respeito à confiança depositada no 

proletariado como agente privilegiado que assumiria a transformação da sociedade, 

recuperando sua unidade, e acreditar nessa possível reparação. Isso nos leva a dois pontos a 

serem esclarecidos: a impossibilidade da sociedade e o deslocamento dos sujeitos e essa 

percepção precisa se dá pela lógica do discurso. Sobre o ponto onde a teoria marxista 

privilegia uma classe como se essa fosse capaz de transformar a sociedade, Mendonça (2008) 

diz que, nesse formato, predomina uma forma essencialista de tratamento do sujeito que 

desconsidera todos os outros traços e variáveis desse indivíduo e o vê somente como um 

proletário, ou melhor, “todas as dimensões de sua vida são reduzidas à sua condição de 

classe” (p. 80). Em outras palavras, o marxismo não percebeu ou não se atentou para a 

dimensão multifacetada desse indivíduo. 

 Sobre o social, deve-se considerar que ele é significativo, o que sinaliza que todo ele é 

construído e posto a partir de significações e produção de sentidos, não havendo nada que 

possa escapar dessa condição de significador e significado. O social existe, mas as concepções 

sobre ele e sobre o que nele habita, é fruto de uma construção simbólica dentro de um sistema 

de representação e significação. E essa significação nunca será fechada, estando sempre 

aberta a outras possibilidades.  Dessa maneira, Mendonça (2010) diz que o social é 

hermenêutico, que não aparece como algo a ser desvelado, mas compreendido por meio de 

sua multiplicidade de formas de se chegar à verdade, mesmo que sejam sempre contingentes e 

precárias. Então, não existiria uma forma “verdadeira, correta ou original” que pudesse nos 
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dizer o que é o social ou sobre qualquer coisa que esteja sobre ele. À vista disso, ele se faz 

impossível, pois tudo que acessarmos sobre ele terá sido pelas “lentes sobredeterminadas dos 

sujeitos” (MENDONÇA, 2010, p. 481).  

[...] todo sistema estrutural é limitado, que está sempre rodeado por um excesso de 

sentidos que ele é incapaz de dominar e que, por consequência, a sociedade como 

objeto unitário e inteligível que funda seus processos parciais, é uma 

impossibilidade (LACLAU, 2000, p. 104). 

 

 Nesse diapasão a sociedade torna-se impossível porque não sendo possível conhecê-la 

em sua “essência”. Devido a não existência dessa essência, não se pode fechar nenhum 

sentido final sobre ela, uma vez que, todo o acesso a esse social só pode se dar por via dos 

discursos, os quais produzem sentidos sobre ele. E mesmo que as “possibilidades de 

significação [sejam] infinitas”, por conta da precariedade e da contingência, elas não se 

sustentam e isso só reforça essa característica. Essa explicação se afasta da forma determinista 

evolucionista econômica que embasa as relações sociais no marxismo.  

Assim, Laclau constrói a noção de “impossibilidade da sociedade”, no sentido de 

que a sociedade como objeto de conhecimento pleno é impossível, uma vez que os 

sentidos sociais são sempre mal fechados e incompletos. Em tempos de estratégia 

política, não existe, portanto, para Laclau, a real possibilidade de se chegar ao “fim 

da história”, ou seja, a vitória de um projeto político definitivo, típico sonho de 

correntes políticas idealistas (MENDONÇA; RODRIGUES, 2014, p. 50). 

 

 Sobre a contingência e a precariedade presentes na produção de sentidos e significação 

cabe destacar que a primeira diz respeito à indecidibilidade, característica intrínseca do 

político e de suas práticas articulatórias. Considerar a contingência é operar rompendo com as 

predições. A precariedade por sua vez, traduz a instabilidade, a incerteza, e juntas, nos 

revelam que um discurso é sempre transitório e, ainda que se faça hegemônico em algum 

momento, não o será para sempre. Mendonça (2010) completa o pensamento ao admitir que, 

nessa perspectiva, a emancipação, se entendida como “libertação completa de todas as 

amarras sociais”, é uma utopia, um horizonte para onde se caminha, por meio de incursões e 

tentativas e somente isso. Se não existe emancipação, só resta aos agentes sociais a luta, por 

meio de seu caminhar, pois, ainda que não seja possível uma libertação completa, a luta 

garantirá libertações parciais.   

 O segundo ponto a ser esclarecido pela Teoria do Discurso diz respeito ao 

deslocamento dos sujeitos e isso também se contrapõe às concepções de sujeito centrado 

defendidas pelo marxismo e pelas teorias modernas com bases iluministas. Laclau e Mouffe 

(2015), em “Hegemonia e Estratégia Socialista”, deslocam o sujeito e passam a se referir a ele 

a partir do sentido “posições de sujeito”, isso porque rompem com a visão originária de 
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Homem cunhada na Modernidade e defendem que os sujeitos não são unidades fixas, 

imutáveis; eles são identidades nômades e relacionais dentro do tecido social. Dessa maneira, 

eles podem assumir diferentes posturas identitárias a depender da sua posição frente aos 

antagonismos. 

 A categoria “Homem” é fruto de uma produção de sentidos e assim foi significada 

como portadora de uma identidade humana essencializada e nessa produção não foi levada em 

conta o seu aspecto sobredeterminado. A ambiguidade atravessa essa categoria de sujeito e a 

torna incompleta e polissêmica, por esse motivo não se pode estabelecer um fechamento sobre 

esse homem e sobre sua identidade. Segundo Laclau e Mouffe (2015, p. 198), “a 

subjetividade do agente é penetrada pela mesma precariedade e ausência de sutura que é 

patente em qualquer outro ponto da totalidade discursiva da qual faz parte”. É uma plenitude 

sempre adiada.  

 Por causa dessa impossibilidade de sutura final e por causa da sobredeterminação é 

que é reintroduzido “o horizonte de uma totalidade impossível. É este jogo que torna a 

articulação hegemônica possível” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p.198). LOPES (2013) 

traduziu muito bem essa “agonia” da contemporaneidade e a colocou assim: 

 

Talvez isso também se deva ao aprofundamento das características pós-modernas 

nos tempos em que vivemos. Um tempo de fim das utopias e das certezas, de 

desmoronamento da ideia de verdade centrada na prova empírica, na objetividade, 

na natureza ou na evidência matemática. Um tempo de explosão das demandas 

particulares e das lutas da diferença, de aceleração das trocas culturais e dos fluxos 

globais, de compressão espaço-temporal. Estamos aqui e ao mesmo tempo estamos 

noutro lugar e outros lugares e tempos estão em nós, fazendo com que relativizemos 

a ideia de passado e a de futuro, já que narramos a nossa vida tendo em vista um 

passado que inventamos e um futuro que projetamos, passado e futuro que não são 

os mesmos nos diferentes lugares. Antigos projetos de uma sociedade sem poder, 

sem classes, sem conflitos, reconciliada consigo mesma, são abandonados e novos 

projetos utópicos não parecem ser construídos como substitutos. Mesmo porque a 

concepção de um ser humano centrado, consciente dos seus direitos e capaz de 

reivindicar e lutar por esses projetos, é desconstruída. Desde Freud e a sua teoria do 

inconsciente ou de Lacan aprofundando a interpretação desse inconsciente como 

uma linguagem, admitimos mais facilmente que somos limitados. Somos 

construções falidas, não controlamos plenamente os sentidos do que dizemos e 

muito menos sabemos o que somos, pois o que somos depende do outro, do 

contexto. Nem o eu, nem o outro, nem o contexto são identidades a priori. O sujeito 

– entendido como subjetivação – é um projeto inconcluso, um significante 

circulando a depender de uma significação sempre adiada (LOPES, 2013, p. 8). 

 

 O discurso apresentado por Laclau permite um aprofundamento do que aqui Lopes 

(2013) sinaliza como uma “significação sempre adiada”, ou o que o próprio Laclau (2015), 

numa citação anterior, denomina como uma “plenitude sempre adiada”. Esse adiamento 

apontado nos dois discursos está diretamente ligado à noção de “falta constitutiva” e 
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consequentemente, à categoria “hegemonia”, que por sua vez, se liga à “articulação”. A 

primeira diz respeito à constante incompletude presente na constituição das identidades, seja 

uma incompletude de sentidos como afirma Mendonça (2010), seja relacional, a partir das 

outras identidades presentes no processo de significação, ou por sua negação “a partir de seu 

corte antagônico (outra identidade que nega a sua própria constituição)” (p. 484). Por causa 

dessa falta constitutiva, que se caracteriza como uma fenda estrutural, as identidades se 

movimentam sempre em busca dessa completude, embora essa nunca chegue. A segunda 

categoria, a hegemonia, é o preenchimento sempre parcial e transitório dessa totalidade. É o 

preenchimento momentâneo, contextual e circunstancial, do lugar do universal, onde as 

particularidades se movimentam para chegar. 

Hegemonizar algo é exatamente cumprir essa função de preenchimento. (Mencionei 

a “ordem”, mas obviamente “unidade”, “libertação”, “revolução”, etc. pertencem ao 

mesmo esquema). Qualquer termo que, em certo contexto político, passa a ser o 

significante da falta realiza a mesma função. A política é possível porque a 

impossibilidade constitutiva da sociedade só pode representar a si mesma por meio 

da produção de significantes vazios (LACLAU, 2011, p. 78). 

 

 A lógica da hegemonia só pode existir pela suposição de abertura e de impossibilidade 

de fechamento desse universal. A abertura desse social é precondição para que a prática 

hegemônica aconteça. É precondição também que haja identidades diferenciais e prática 

articulatória entre essas identidades. Por isso a diferença é vista como fundamental nesse 

sistema discursivo; se as diferenças forem eliminadas, não sobrarão elementos para serem 

articulados, tendo em vista que, a sua prática pressupõe a ligação entre elementos diferenciais 

entre si, que, por meio dessa articulação, possam ser modificados (LACLAU, 2015). Se o 

universal puder ser preenchido de forma totalizada e permanente não haverá mais sentido para 

novas práticas articulatórias. Dessa maneira, a articulação é a prática que faz com que 

demandas diferenciais, dentro de um sistema de significação, se solidarizem e se unam em 

torno de um ponto nodal, comum a essas demandas (ainda que momentaneamente e 

circunstancialmente), frente a um inimigo que lhes represente ameaça. Nesse processo de 

articulação entre demandas, essas diferenças se distribuem em cadeias de equivalência, o que 

significa dizer que de ambos os lados da fronteira antagônica, as diferenças passam a ter o 

mesmo “peso” no processo de identificação política em oposição às identidades antagônicas.  

 Esse inimigo comum tem um lugar de destaque na Teoria do Discurso porque ele 

embora seja tido como um opositor é visto como elemento essencial na geração de outros 

discursos, outras demandas e de práticas articulatórias. Assim, ele assume o título e a função 

denominados por Mendonça (2010) como: “estatuto ontológico na construção das 
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identidades” (p. 485). Laclau e Mouffe (2015) destinam uma parte significativa de sua obra 

em “Hegemonia e Estratégia Socialista” para aprofundar a discussão sobre essa categoria. 

Segundo eles, o antagonismo se constitui, dentro de um sistema discursivo, como “o limite de 

toda objetividade” (p. 202). Em “Nuevas reflexiones sobre la revolucion de nuestro tiempo” 

(2000), introduzindo a categoria “deslocamento”, Laclau rearticula esse “antagonismo” e o 

lugar ocupado por ele em seu pensamento. A partir dessa rearticulação, a categoria é 

deslocada para “o nível da produção discursiva de sentidos” possibilitando a formação 

discursiva e ao mesmo tempo, atuando como geradora de identificação política, 

impulsionando a formação de discursos “prós” e “contras”, além de dicotomizar o espaço 

social em dois: “Nesse sentido, entendemos que a função do antagonismo é a de irritar, no 

sentido proposto por Luhmann (1998), as estruturas sistêmicas a ponto de que elas se auto-

organizem a partir da identificação da hostilidade” (MENDONÇA, 2012, p. 224).  

 

Dessa forma, como afirmamos acima, em termos de análise política, devemos 

entender o antagonismo como o momento da percepção de uma ameaça. Tal 

percepção gera uma identificação entre elementos, e essa identificação produz um 

processo articulatório e, consequentemente, um discurso. Esse discurso constitui-se 

a partir da negatividade antagônica, mas, como suas operações são internas e o outro 

antagônico está fora de seus limites, os sentidos articulados, negativos e/ou 

positivos, fazem parte da própria forma como o sistema discursivo operará 

(MENDONÇA, 2012, p. 225). 

 

 Quanto às demandas, mencionadas a pouco, Laclau defende que elas podem assumir 

dois significados na luta política. Em um primeiro momento elas se constituem como uma 

solicitação, frente ao poder público ou governamental. Elas surgem como solicitações 

isoladas. Se forem atendidas, são dissolvidas. Caso não sejam atendidas, elas podem se 

associar, se articular, negociar com outras solicitações e se transformarem em reivindicações, 

o que as fortalece na luta política. A passagem de um tipo de demanda a outro só se dá via 

processo articulatório (LACLAU, 2013). 

 Tudo o que foi exposto até aqui faz parte do processo ou sistema de significação e de 

construção de uma ordem hegemônica. A partir desse esquadrinhamento aqui colocado, fica 

evidente que o processo é complexo e disputado. A impossibilidade de fechamento final é o 

que movimenta, na luta política todos esses elementos que se complementam em busca de 

totalidade. Segundo Laclau (2011),esse lugar do universal, ocupado e reocupado pelas 

particularidades pretensas a dominar ou fechar a significação sobre algo, não tem corpo e nem 

conteúdos necessários. Assim, pode ser ocupado por qualquer conteúdo, de qualquer base 

e/ou orientação ideológica e política, seja ela democrática ou não.  
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 Não havendo um fundamento racional último que feche a significação sobre a 

sociedade, essa representabilidade total torna-se impossível. Dessa maneira, o universal passa 

a se configurar não mais como fundamento, mas sim como um horizonte. O seu 

preenchimento embora se faça impossível como totalidade, se faz necessário sob a forma de 

fixações parciais. Essas fixações parciais ocorrem via participação política dos agentes por 

meio da produção de discursos que disputam essa hegemonia. Essas fixações são necessárias 

para alimentar a democracia. Somente porque o universal é um significante vazio, 

impossibilitado estruturalmente de ser fechado, é que muitos discursos podem atravessá-lo, 

flutuar por ele. Assim temos uma característica que, em um primeiro momento, parece ser 

negativa -a da impossibilidade -e, em um segundo momento, percebemos que ela se positiva, 

pois é a condição de participação dos agentes no processo de significação política.  

 

Se a democracia é possível, é porque o universal não tem corpo e conteúdos 

necessários; antes, diferentes grupos competem entre si para dar temporariamente a 

seus particularismos uma função de representação universal. A sociedade gera um 

vocabulário de significantes vazios cujos significados temporários decorrem de uma 

competição política. É essa incapacidade última da sociedade de se constituir 

enquanto sociedade – ou, o que dá no mesmo, a incapacidade última de constituir a 

diferença enquanto diferença – que torna incontornável a distância entre o universal 

e o particular e, consequentemente, encarrega os agentes sociais concretos desta 

tarefa impossível: o alcance da interação democrática (LACLAU, 2011, p. 66). 

  

 Mouffe (2003 apud Mendonça, 2010), ao desenvolver a sua formulação teórica de 

“democracia radical e plural”, parte da crítica a modelos que defendem “um consenso 

democrático”.  Para a autora, acreditar dessa maneira é não entender a política democrática 

que só pode existir mediante a existência das diferenças e dos antagonismos. Aqueles que 

assim pensam, sugerem a destruição dos antagonismos (como se isso fosse possível) como 

meio de reparar as desigualdades sociais. Segundo o pensamento da autora, “o antagonismo 

não é um mero momento político, certamente tido pelos enfoques deliberativos como 

negativo, pois excludente, mas a própria lógica de constituição de qualquer relação política e 

social” (MENDONÇA, 2010, p. 487). 

 O não fechamento da democracia pluralista ou da pluralidade discursiva, por meio da 

participação dos agentes sociais deve ser vista como necessária e por isso deve ser cultivada, 

porque, de acordo com Mendonça (2010, p. 490), ela se configura como o “regime que visa 

dar voz e reconhecimento ao maior número possível de identidades” E isso inclui considerar e 

incluir os antagonismos no horizonte democrático.  
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Segundo Mouffe: “em uma organização política democrática, os conflitos e os 

confrontos, longe de ser um sinal de imperfeição, indicam que a democracia está 

viva e encontra-se habitada pelo pluralismo” (ibidem:50). Conflitos existem e 

podem oxigenar a democracia, desde que mediados por princípios democráticos, no 

dizer de Mouffe, de um pluralismo democrático agonístico (MOUFFE, 2003, p. 50 

apud MENDONÇA, 2010, p. 490). 

 

 A democracia agonística defende, entre outras coisas, que os inimigos devem ser 

considerados, dentro da luta política, como adversários. Essa nova forma de significar política 

suspende a crença de destruição do antagônico. Se o considero meu adversário ao invés de 

considerá-lo como inimigo, eu o verei como alguém com ideias diferentes das minhas, mas 

que “tem o mesmo direito de defendê-las e esse direito não deve ser questionado” 

(MENDONÇA, 2010, p. 492).  

 

Introduzir a categoria do “adversário” requer fazer mais completa a noção de 

antagonismo e distinguir duas formas diferentes nas quais pode surgir esse 

antagonismo, o antagonismo propriamente dito e o agonismo. O antagonismo é uma 

luta entre inimigos, já agonismo é uma luta entre adversários. Por conseguinte, 

podemos voltar a formular nosso problema dizendo que, visto da perspectiva do 

“pluralismo agonístico”, o objetivo da política democrática é transformar o 

antagonismo em agonismo (MOUFFE, 2003, p. 116 apud MENDONÇA, 2010, p. 

492). 

 

 Essa nova formulação política defende a inclusão do político, ou seja, a inclusão da 

diversidade de opiniões e concepções próprias do político. Isso significa também incluir o 

antagonismo e o poder, além da lógica do adversário, acima explicitada. 

 

Vislumbrada a partir da óptica do “pluralismo agonístico”, o propósito da política 

democrática é construir o “eles” de tal modo que não sejam percebidos como 

inimigos a serem destruídos, mas como adversários, ou seja, pessoas cujas ideias são 

combatidas, mas cujo direito de defender tais ideias não é colocado em questão. 

Esse é o verdadeiro sentido da tolerância liberal-democrática, a qual não requer a 

condescendência para com ideias que opomos, ou indiferença diante de pontos de 

vista com os quais discordamos, mas requer, sim, que tratemos aqueles que os 

defendem como opositores legítimos (MOUFFE, 2005, p. 174). 

 

 

 Para a autora, uma sociedade democrática não é aquela “pacificada” e “harmoniosa”, 

cujas divergências foram superadas e o consenso instaurado. Isso é calar a diferença que 

habita o terreno do político. Uma sociedade democrática, defende Mouffe (2003), é aquela 

com uma “esfera pública vibrante onde muitas visões conflitantes podem se expressar e onde 

há uma possibilidade de escolha entre projetos alternativos legítimos” (p. 11). Para a autora, 

uma política democrática precisa aprender a lidar com os dissensos numa realidade composta 

por conflitos. Aprender a lidar com essas diferenças nos dias atuais, é a única forma, que 

autora vê para evitarmos o colapso da civilização. 



52 
 

2.2 A Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe como possibilidade de 

interpretação das políticas curriculares 

  

 A Teoria do Discurso desenvolvida por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe desenvolve 

um pós-marxismo como resposta à crise instaurada por essa corrente filosófica nas tradições 

ocidentais na atualidade. A resposta apresentada colocou em evidência o caráter contingencial 

do marxismo, que não alcançou por meio de sua teorização as múltiplas dimensões humanas, 

relegando-as apenas à sua identificação trabalho x capital.  

 Dentre os muitos questionamentos advindos das decepções causadas pelo fracasso do 

marxismo está a que cerca o papel do proletariado enquanto classe privilegiada que lideraria a 

transformação da sociedade. Num segundo plano, o papel do Estado como viabilizador desse 

novo formato, e finalmente, a suspeição paira em torno da possibilidade de uma restauração, e 

de uma reconciliação final da sociedade com seus indivíduos onde os conflitos e 

desigualdades seriam superados. É questionado em todos esses pontos mencionados, o 

essencialismo que os embasa. 

 A Teoria do Discurso em suas respostas refuta esse essencialismo, que insiste em 

afirmar a existência de uma natureza social que pode ser explicada racionalmente e assim, 

controlada. Operando sob um viés pós-estrutural e pós-fundacional16, coloca em xeque a 

existência de uma estrutura ou fundamento social que seja capaz de organizar esse terreno. As 

teorias que assim se direcionam, defendem essa possibilidade de ordenamento. Na contramão 

da concepção dessa teoria estruturalista, a Teoria do Discurso reformula o conceito de 

antagonismo e o reveste de uma positividade, ou seja, os antagonismos sociais outrora vistos 

como vilões responsáveis pela existência das desigualdades passam a ser considerados como 

elementos que fazem parte da organicidade do social. Num social composto pela pluralidade, 

os antagonismos são nada mais que a própria expressão desse plural. E se isso fosse retirado, 

superado, como se pensou o marxismo clássico, essa pluralidade estaria em perigo ou seria 

extinta, passando a ser controlada por um único centro de poder e de verdade, embora seja 

impossível de acontecer.  

                                                           
16Lopes e Borges (2015) esclarecem que o pós-fundacionalismo questiona preceitos como “determinismo, 

objetivismo e essencialismo, também valoriza a heterogeneidade”. “O pós-fundacionalismo opera com a 

valorização do caráter contingencial, precário e provisório de toda sedimentação, de toda fixação dos 

fundamentos. Não se trata de refutar os fundamentos, como as perspectivas pós-modernas tendem a proceder, 

mas sim de refutar a possibilidade de que esses fundamentos sejam dados previamente por algum princípio 

racional que se sobreponha à política e à argumentação pelo razoável. Há sempre atos de poder que constituem 

as práticas hegemônicas a serem sedimentadas, numa condição de radical contextualização” (LOPES: BORGES, 

2015, p. 490).  
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 Essa concepção essencialista sustentada pelo marxismo adentrou o campo educacional 

por via das teorias críticas desenvolvendo, segundo Southwell (2008, p. 143), uma 

“determinação educativa”.  Por meio desse entendimento, foi introduzida a dimensão de 

classe no seio educacional, mas, assim como no âmbito social, analisar as contradições apenas 

por meio da categoria “classe” não dava conta da polissemia humana.  

 É nesse contexto que as práticas hegemônicas aparecem como possibilidade de sutura, 

de fixar mudanças parciais e temporárias, já que por meio dela é possível a instauração e a 

destituição de ordens, num movimento de reconstrução contínua. Segundo Laclau e Mouffe 

(2015, p. 57), a hegemonia seria “resposta a uma crise”.  

A hegemonia é constituída como uma prática discursiva dentro da qual posições 

diferenciais, enfatizando e construindo equivalências entre certos pólos de diversos 

antagonismos, buscam subverter uma ordem social, substituindo-a por outra. A luta 

pela hegemonia é interpretada como o processo de emergência de diversos conflitos 

que não possuem um significado previamente estabelecido. Tais conflitos são o 

resultado da articulação, deslocamento, substituição, conquista e retrocesso das 

relações de poder dentro do social (SOUTHWELL, 2008, p. 143). 

 

 Para Laclau e Mouffe (2015), uma prática hegemônica é o processo que uma demanda 

particular consegue fixar significado, de forma sempre parcial e contingente. A articulação, 

presente nessa prática é a responsável por unir circunstancialmente essas particularidades, 

transformando-as, momentaneamente e contextualmente, sem que percam suas características 

diferenciais, ou seja, “atacar juntos, mas marchar separadamente” (LACLAU; MOUFFE, 

2015, p. 117). Essa transformação requer e constitui uma luta política. 

 

Podemos dizer que a hegemonia é metonímica: seus efeitos sempre emergem a partir 

de acréscimo de significado, resultado de uma operação de deslocamento. (Por 

exemplo, um sindicato ou uma organização religiosa podem se encarregar de 

funções organizacionais numa comunidade que vão além das práticas tradicionais a 

eles atribuídas, e que são combatidas e resistidas por forças oponentes.) Esse 

momento de deslocamento é essencial à toda prática hegemônica (LACLAU; 

MOUFFE, 2015, p. 222). 

 

 Essa luta política é constituinte, no campo educacional, das políticas curriculares e 

consequentemente, do currículo. Isso porque, currículo é um potente meio de se disseminar, 

socializar e sedimentar saberes, legitimando-os. Essa sua capacidade ou função é o que 

desperta a luta pelo seu controle. Haja vista que toda reforma política educacional proposta 

por governos e instituições, tem o currículo como alvo. E não estamos a falar a partir de um 

entendimento desse currículo apenas como prescrição. Esta se constitui como apenas uma das 

suas dimensões. Currículo é um híbrido cultural que se apresenta como proposta político 

pedagógica, sendo resultado de ações de agentes sociais (indivíduos ou organizações) com 
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interesses diversos. Dessa maneira, ele não é neutro, desinteressado, despretensioso, etc. Ele é 

fruto de uma articulação hegemônica. É dessa maneira que percebemos o currículo, como 

prática de significação que se dá em meio a disputas pelo controle do que deve ser esse 

significante e esse “deve ser” é uma formulação resultante de um processo articulatório entre 

demandas e sentidos enunciados pelos agentes sociais nos mais diferentes contextos. 

 Introduzindo a dimensão política e de poder nesse significante, vale dizer que, 

currículo é um processo político onde são disputados os sentidos que deverão, por meio da 

hegemonização, ditar concepções de verdade e de legitimidade, produzindo sentidos 

veiculados no meio social educacional. Esse currículo expresso em discursos e textos se 

processa em meio a disputas entre sujeitos em diferentes espaços duelando por concepções 

diferentes de mundo e de conhecimento. Para chegarmos a esse entendimento da política 

curricular, nos norteamos pelos estudos de Lopes (2015; 2011; 2017; 2013), a partir de uma 

perspectiva epistemológica pós-estrutural e pós-fundacional.  

 Se orientar por uma perspectiva pós-estrutural nos estudos de currículo implica no 

abandono, em primeira instância, de qualquer pensamento que defenda a instituição deste 

como estrutura ordenada capaz de liderar a transformação da sociedade e dos indivíduos. O 

pós-estruturalismo também defende a linguagem como criadora do social e não somente 

nomeadora, o que permite apreender que qualquer sentido dado ou produzido sobre qualquer 

objeto inscrito na realidade não é orgânico, natural; antes, é produzido discursivamente por 

meio de articulações de sentidos. A essa vista, a coisa em si não tem materialidade e nem 

sentido; ela depende de classificação da linguagem para “existir” por meio do ato de nomear. 

A linguagem, sob essa óptica, é “cúmplice das relações de poder”, estando a serviço delas na 

“instituição do mundo real”, que não é natural, mas simbólico (MACEDO: LOPES, 2011, 

p.203). 

 Se assim o é, o currículo nessa perspectiva... 

[...] não é coisa alguma [...] cada uma das tradições curriculares é um discurso que se 

hegemonizou e que, nesse sentido, constituiu o objeto currículo, emprestando-lhe 

um sentido próprio. São um ato de poder, na medida em que esse sentido passa a ser 

partilhado e aceito. Aceitar, como o fizemos, que essas tradições definem o ser do 

currículo não implica assumi-las como metanarrativas ou como produtoras da 

verdade sobre o currículo. Ao contrário, a postura pós-estrutural nos impele a 

perguntar como esses discursos se impuseram e a vê-los como algo que pode e deve 

ser desconstruído (MACEDO; LOPES, 2011, p. 41). 

  

 O currículo como prática discursiva e de poder constrói a realidade, “nos governa, 

constrange nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos” 

(MACEDO; LOPES, 2011, p. 41). Isso acontece porque é uma prática produtora de sentidos 
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que intenta direcionar aqueles que a ela estão subjugados, mas devido à impossibilidade de 

fechamento do social, atravessado por contingência e precariedade, esse direcionamento 

completo nunca será alcançado.  

 Para Pontes e Macedo (2011), como enunciação, o currículo se apresenta como 

“estratégia de representação da autoridade” e seus sentidos são opacos (p. 177). É sempre 

híbrido, pois sobrevive da negociação com o outro. Hibridiza “conhecimentos acumulados, 

culturas vividas, expectativas de futuro – todos eles também híbridos em sua própria 

constituição – são nomeados como entidades controláveis” (p.177).  Nesse movimento vai 

ocorrendo o processo de criação das coisas por meio da nomeação das mesmas e por estar 

envolto em relações de poder e disputas, admite-se que o currículo é político. 

 

Trata-se de um processo contingente relacionado a disputas contínuas por 

hegemonizar sentidos, mas que não controla todas as possibilidades de dizer. No 

campo da política curricular, isso implica desconstruir a noção de política como 

aquilo que é gestado no nível do Estado ou até de organizações supraestatais para 

assumir a ideia de que a política é aquela produção/restrição de sentidos que se dá 

em diferentes e múltiplos espaços-tempos (PONTES; MACEDO, 2011, p. 177). 

 

 A cultura está diretamente ligada a essa produção de sentidos por via do currículo. Os 

discursos por ele produzidos são instituídos pela cultura e, dessa forma, produzir esses 

significados, segundo Macedo e Lopes (2011), é um processo cultural. Na problematização 

sobre o currículo como cultura, uma vez que o seu fechamento é impossível, devido à intensa 

produção variada de sentidos, esse currículo não produz identidades. O que ele produz “é 

diferença pura, adiamento do sentido e, portanto, necessidade incessante de significação” 

(MACEDO: LOPES, 2011, p. 227). A ideia de um fechamento definitivo da estrutura 

pressupõe a finitude da significação e o estancamento do fluxo das diferenças. Isso é 

impossível porque sempre existirão outros discursos para disputar o domínio e, com isso, 

produzirão novos sentidos e novos retratos. Todo esse entendimento só pode se dar, pela via 

do discurso. 

 Para Laclau, discurso extrapola os limites da linguagem, sendo definido como uma 

“totalidade que inclui em si o linguístico e o não linguístico” (LACLAU, 2015, p. 39). Para o 

autor não é simplesmente uma “combinação entre fala e escrita, mas que fala e escrita não 

passam de componentes internos de totalidades discursivas” (p.39). Para ilustrar a sentença de 

que “toda configuração social é significativa”, Laclau dá um exemplo: se duas pessoas 

chutarem, cada uma em um contexto e momento, um objeto cilíndrico, o fato é o mesmo, mas 

o significado varia.  
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O objeto é um futebol somente na proporção em que estabelece um sistema de 

relações com outros objetos e essas relações são dadas pela mera materialidade 

referencial dos objetos, mas são socialmente construídas. Esse conjunto sistemático 

de relações é o que chamamos discurso [...] é o discurso que constitui a posição de 

sujeito do agente social e não é, portanto, o agente social que é a origem do discurso 

(LACLAU, 2015, p. 39). 

 

 Um discurso só consegue se estabelecer como totalidade a partir de práticas de 

articulação que une circunstancialmente elementos outrora separados e diferenciais. Nessa 

prática, esses elementos têm a sua própria identidade modificada. Os discursos, nessa 

acomodação teórica, não são vistos como formações preexistentes, mas sim como produzidos 

dentro de um sistema discursivo. O que as políticas curriculares apontam como válido e 

necessário nada mais é do que uma produção de sentidos com pretensão de dominar quem a 

ela se subjuga, além de ditar sentidos de verdade para vários significantes que fazem parte do 

universo educacional e também, aqueles que estão fora de seus espaços, mas que a ele se liga, 

direta ou indiretamente., por exemplo, a sociedade. Porém, nenhuma determinação ou política 

curricular dará conta de assumir, por meio da educação, uma transformação da sociedade e 

dos indivíduos. Qualquer tentativa está fadada ao fracasso, diante de sua impossibilidade. 

 

Qualquer projeto de formação torna-se impossível, qualquer política está fadada ao 

fracasso, porque a formação será sempre diferente da prevista/planejada, porque 

qualquer discurso político só se dissemina se estiver aberto a ser traduzido e 

suplementado e assim ter seus sentidos modificados, seu projeto de sentido unívoco 

fracassado (LOPES; BORGES, 2015, p. 494). 

 

 Sob o registro teórico do pós-fundacionalismo e da Teoria do Discurso também se 

desvanece o projeto político educativo que propõe a formação de sujeitos e identidades 

centradas, emancipadas, conscientes, líderes da transformação social, sejam identidades de 

professores, sejam identidades de alunos. Isso porque, a ideia de identidades plenas é 

confrontada por essa matriz teórica,assim como as noções de emancipação, centro, e 

consciência, o que as situam como construções político-discursivas produzidas dentro de um 

sistema de significação de mundo. Não havendo estrutura que sustente um lugar a ser ocupado 

pelos agentes sociais, “cada enunciação de homem, mulher, negro, branco, trabalhador, 

professor, profissional são identificações instáveis” (LOPES; BORGES, 2015, p. 498). 

 Assumir a perspectiva discursiva da Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe significa 

reconhecer a finitude e a precariedade das formulações teórico-curriculares. Significa destituí-

las do caráter de verdade e absolutez que um dia lhe foi cunhado. Implica em admitir suas 

limitações e sua impossibilidade.  
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 Embora a Teoria do Discurso trabalhe todo o tempo com a lógica da impossibilidade, 

seja ela aplicada às sociedades, ou às identidades dos sujeitos, aos projetos políticos, etc., 

Lopes e Borges (2015) esclarecem que isso não significa o “bloqueio das possibilidades” (p. 

489). Afirmar essa impossibilidade é afirmar que uma plenitude fixa, sob a forma de certezas 

absolutas e de verdade jamais será possível. No entanto, defende a necessidade de 

continuarmos a disputar as significações, a desejar as estabilidades, ainda que estas se 

mostrem como transitórias e fluídas. O que não deve ser visto como negatividade, uma vez 

que, se fosse possível uma plenitude ocupar o lugar da universalidade “para todo o sempre”, 

estaríamos diante de um modelo totalitário onde as diferentes formas de pensar o mundo 

seriam suprimidas. Esse é um traço encontrado em momentos pontuais da história mundial, 

nos países que experienciaram governos ditatoriais e totalitários.  

 A bandeira de mudança do mundo, embora esvaziada, deslocada, precisa ser mantida, 

inclusive sustentada pela educação e por seus agentes sociais. Embora seja impossível, é 

possível entrar na luta, dessa vez, destituídos de todo messianismo com o qual nos 

impregnaram as teorias cristão-filosóficas.  Não sendo o mundo um objeto dado, tornam-se 

possíveis novas significações.  

  

Diante do registro pós-fundacional, o mundo não é um objeto dado, conhecido, 

determinado e que cabe ser modificado em uma única direção. O mundo é 

significado de diferentes maneiras, remete a dimensões contextuais, a lutas políticas 

que se sobrepõem, se interpenetram e se antagonizam. Há articulações em muitas 

dessas lutas, inimigos comuns são nomeados para serem combatidos em 

determinadas situações – o neoliberalismo, a direita, a globalização, os de cima,os 

ricos, o capital estrangeiro, o grande capital nacional, o capital financeiro, os 

homofóbicos, os que destroem o meio ambiente, os machistas, a educação 

instrumental e tantas outras enunciações – mas não estaremos sempre juntos em 

todas essas lutas (LOPES: BORGES, 2015, p. 503).  

 

 Trabalhar com a perspectiva pós-fundacional e pós-estruturalista da Teoria do 

Discurso na investigação da produção das políticas curriculares para a educação das relações 

étnico-raciais mostra-se como possibilidade de retirar o caráter fundacional do currículo para 

a diversidade étnico-racial. Isso porque nos permite entender que os fundamentos não 

conseguem, por uma característica natural, se fechar, o que significa que, se esse fundamento 

está aberto, outras concepções podem tentar seu fechamento, inclusive por meio da subversão 

de uma ordem ou norma hegemônica. Isso abre uma série de possibilidades novas que retiram 

a necessidade de fechar o assunto, ampliando-o e nos oportunizando pensá-lo a partir de 

outras lógicas. Isso rompe com a nossa tradição de insistirmos na instituição de fundamentos 

para guiar a nossa prática. 
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 É possível manter o projeto de mudar o mundo, de mudar nosso derredor, mas é 

necessário destituí-lo das certezas, subvertendo sentidos de garantia e previsibilidade 

produzidos sobre esse projeto.  A ausência de certezas deve deixar de ser “desmobilizadora” e 

passar a ser vista como positiva, arma contra os autoritarismos e projetos que pretensos a 

dominar, se afirmam como únicos, bloqueando outras maneiras de lidar com a mesma 

realidade. 
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CAPÍTULO III - A PRODUÇÃO DE SENTIDOS COMO RETRATO DA DISPUTA 

PELO “DIVERSO” E PELO “COMUM” NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 

EDUCAÇÃO NACIONAL: UM OLHAR POR MEIO DA LEI 10.639/03 

 

 A lei 10.639/03 representa um marco na luta dos direitos dos negros no Brasil. É por 

meio dela que ficou instituída a inserção dos conteúdos que versam sobre a história e a cultura 

negra africana e afro-brasileira nos currículos escolares do país. Ela, porém, não surge de uma 

generosidade do Estado brasileiro, é fruto de disputas políticas empreendidas ao longo de 

mais de um século de história e sua formulação envolveu a articulação de demandas 

provenientes de três campos e/ou espaços discursivos: Ciências Sociais, Movimento Negro 

Brasileiro e campo educacional. Dessa maneira temos um discurso híbrido, representado pela 

lei 10.639/03 como representação de um grupo subalternizado, negro, que reivindica um 

currículo aberto à diversidade, se antagonizando ao discurso hegemônico que se coloca como 

representação de uma cultura nacional, representando uma brasilidade centrada no homem 

branco e expressa por determinações curriculares como a Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB, o Plano Nacional de Educação (PNE) e a Base nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é a norma que regula os currículos 

escolares do país. Essa lei determina que a diversidade seja atendida como um princípio de 

ensino no país (MEC, 1996, artigo 3, §12) ao mesmo tempo em que determina uma base 

mínima de conteúdos a fim de se garantir uma “formação básica comum” (MEC, 1996, artigo 

9, § 4). Aqui temos a lei que regula o ensino no país e, consequentemente, a criação de 

políticas curriculares, sendo habitadas por sentidos de “diversidade” e de “comum”. Veremos 

mais adiante, no desenrolar desse capítulo, as políticas que surgem a partir de 1996, ano de 

criação da LDB, produzindo sentidos e disputando significações para essa “diversidade” e 

esse “comum”.  

 Os sentidos de “comum” em nome de um projeto de currículo “nacional” são 

costurados na lei por meio do Plano Nacional de educação – PNE e a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC.  

 Os sentidos de “diversidade” e de “pluralismo” se antagonizam aos de “comum” e de 

“nacional” e foram fixados por meio das leis 10.639/03 e 11.645/08. Atentaremos-nos ao 

deslizamento desses sentidos apenas por meio da 10.639/03, de acordo com os interesses da 

pesquisa. 
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 As disputam giram em torno da significação desse currículo nacional, oficial. De um 

lado, o discurso da diversidade que representa uma série de diferenças dispersas no campo do 

social. Este discurso reivindica a ampliação desse “nacional” por meio da integração das 

demandas de grupos subalternizados de forma que esse currículo nacional possa abarcar cada 

vez mais as diferenças, e de outro lado, um discurso que sufoca os grupos subalternizados em 

nome de uma base “comum”, centrado numa lógica de homogeneização dessas diferenças. É a 

luta por representação e hegemonia. 

 Isso posto, apresentamos na primeira parte desse capítulo, o deslizamento de sentidos 

de “nacional” e “comum” desde a LDB 9.394/96, passando pela lei 13.005/2014, que institui 

o Plano Nacional de Educação (PNE), que dá margem à criação da Base Nacional Comum 

Curricular. Este último aqui citado refere-se ao documento homologado pelo MEC em 201717 

por meio da resolução CNE/CP 15/2017 de 20 de Dezembro e publicada no Diário Oficial em 

21 de dezembro do mesmo ano, apresentada pelo CNE em 22 de dezembro, por meio da 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2 instituindo assim, e orientando a implementação da Base18. 

Num segundo momento, apresentamos a inclusão do sentido de “diverso”, presente 

timidamente na LDB, por meio da lei 10.639/03, marco legal da inclusão da diversidade 

étnica e racial no currículo “nacional”. Intentamos marcar essa relação antagônica entre esses 

discursos. 

 Na segunda parte do capítulo, expomos a lei 10.639/03 como exemplo de prática 

articulatória que se hegemonizou aglutinando demandas de diferentes campos e espaços 

político-discursivos como as Ciências Sociais, o Movimento Negro Brasileiro e o campo 

                                                           
17 Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2017-pdf/78631-pcp015-17-pdf/file> Acesso em 

12 de dezembro de 2018. 

  
18  A BNCC é resultante de um longo processo de maturação e movimento de suas versões: Em 16 de setembro 

de 2015 é disponibilizada a sua 1ª versão, um documento preliminar levado à discussão por meio de uma 

mobilização das escolas brasileiras, entre os dias 2 e 15 de dezembro, o que se chamou “Dia D da BNCC”. Em 3 

de maio de 2016, a 2ª versão da BNCC é disponibilizada, o que levou a UNDIME - União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação e o CONSED – Conselhos Nacionais de Secretários de Educação, a 

organizar seminários estaduais com professores, gestores e especialistas para discutir o documento. Em agosto 

de 2016, começa a ser redigida a 3ª versão com base na versão anterior. Em abril de 2017, o MEC entrega essa 

versão finalizada ao CNE para que emita parecer e reenvie ao MEC. Em 20 de dezembro de 2017 a BNCC foi 

homologada pelo então ministro Mendonça Filho. Em 22 de dezembro o CNE apresenta por meio da 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2 de 22 de dezembro de 2017 a instituição e orientação para implementação da Base 

para a educação infantil e ensino fundamental. Em 2 de abril de 2018 o MEC entregou ao CNE a 3ª versão da 

Base do Ensino Médio, que inicia audiências públicas para discuti-la. Em 5 de abril institui-se o ProBNCC, 

Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular. Em agosto de 2018, são criados no 

país comitês de debate e formulários online para emissão de sugestões com vistas à melhoria do documento. Em 

14 de dezembro de 2018, o ministro da Educação Rossieli Soares homologa a BNCC do ensino médio 

(Disponível em:< http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico/> Acesso em 10 de abril de 2019). 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2017-pdf/78631-pcp015-17-pdf/file
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico/
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educacional. Fizemos uma incursão pela história desses movimentos a fim de localizar o 

deslizamento desse discurso que tematiza o negro, marcar como ele perpassa pelos estudos 

sobre raça e mestiçagem das Ciências Sociais, incorporar num outro momento as demandas 

do Movimento Negro Brasileiro (aqui se fortalece a demanda pela educação) e demarcar 

como esses discursos chegam ao campo educacional e como eles são articulados às demandas 

desse campo, o que resultou na criação da lei. Outras demandas fizeram parte desse processo 

de criação e, embora não trataremos delas, é preciso ressaltar que existiam demandas de 

organismos internacionais de combate ao racismo, demandas do Partido dos Trabalhadores 

(PT), que estava na presidência na época, e as demandas sociais, provenientes de grupos civis 

e entidades organizadas. 

 As políticas curriculares são significadas, a partir da perspectiva discursiva, como 

“uma luta por significação do quem ver a ser currículo” (LOPES, 2015, p. 447). Esse processo 

de significação é um processo político que, para Laclau, está relacionado com o ordenamento 

das diferenças por meio de atos de criação (LOPES, 2015). Diante da assunção da não 

existência de fundamentos últimos, esse ordenamento social somente pode ser criado por 

meio das “relações hegemônicas”, atravessadas sempre pela contingência. 

 Não havendo fundamento último, a ideia de sociedade enquanto fundamento também é 

deslocada, o que abre a possibilidade desta ser significada por meio de discursos. A mesma 

lógica se aplica a todos os objetos e projetos imersos no social, pois todos possuem o mesmo 

substrato. Não havendo nenhum fundamento que feche de uma vez por todas a significação do 

quem vem a ser currículo, esse pode ser significado, abertamente, pelos mais variados 

discursos. Embora não exista fechamento total, e embora esse lugar do fundamento seja um 

lugar vazio, esse currículo precisa e exige que o signifiquemos por meio de fixações parciais 

ou, como diz Macedo (2016, p. 45), por meio de “signifiXações”. Para Lopes (2010), “a 

política consiste nas lutas por ocupar esse lugar [do fundamento] [...] e essas lutas são sempre 

lutas por hegemonia” (p. 32).  

Gosto de conectar essa interpretação da política com a ideia de que política é uma 

possibilidade de inventar um futuro, para cada um de nós, para outros ou para o 

mundo. Fazer política, nessa perspectiva, é admitir que os possíveis futuros são 

também contingentes. Defender um futuro contingente é afirmar que não é 

obrigatório nem logicamente necessário que esse futuro aconteça, mas também não é 

impossível que assim se dê. É o fato de o futuro ser possível e não obrigatório que 

nos faculta a possibilidade de inventá-lo (LOPES, 2010, p.32). 

 

 É exigido da política de currículo que ela mostre os caminhos a trilhar na prática 

educativa, mas defendendo que a política se dá no terreno da indecidibilidade, o poder passa a 

ser constitutivo e a atuação política é expressa por meio da decisão, via atos de poder. Nesse 
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processo discursivo por significação, produzir sentidos é um ato de poder que se localiza em 

meios a outros tantos sentidos, pretensos a significar, de repente, o mesmo significante. Como 

não é possível que todos ocupem, ao mesmo tempo, esse lugar de significação, os sentidos se 

revezam nessa tarefa. Somente porque o fundamento é um lugar vazio é que essas incursões 

são possíveis. Esse é o próprio sentido da democracia. 

  

3.1 Sentidos de “comum” e de “nacional” no currículo oficial brasileiro: uma incursão 

por meio da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Plano Nacional de 

Educação – PNE e Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

 

 Na direção de nossa proposta de pesquisa aqui traçada, localizamos que o currículo 

nacional, oficial, produzido pelas determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, visto como um “fundamento”, ainda que impossível e precário, constitui-se como 

um significante vazio, preenchido pelos sentidos produzidos por discursos enunciados pela 

própria LDB 9.394/96, pelo PNE e pela BNCC que tentam significá-lo com sentidos de 

“comum” embora muitas vezes, de forma ambígua, também sinalizem a diversidade em seus 

textos. Os trechos dos documentos a seguir, apontam veementemente para a necessidade de 

um ordenamento “comum” do ensino e dos currículos.  

Art. 9º A União incumbir-se-á de: IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação 

infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 

conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996). 

 

Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas 

para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do 

ensino fundamental e médio (BRASIL, 2014) 

 

Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas 

educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas 

de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia 

de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas 

garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a 

qual a BNCC é instrumento fundamental (BRASIL, 2017, p.6)  

 

 Da mesma maneira, esse currículo “nacional”, “oficial”, também é preenchido por 

incursões realizadas por discursos pela diversidade étnico-racial, que integram a LDB desde 

2003, como veremos mais adiante por meio da lei 10.639/03 e, posteriormente, com a 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11695616/art-9-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11695503/art-9-inc-iv-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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inclusão da temática indígena19. São discursos que chamam a atenção para a necessidade de se 

enxergar esse diverso de uma forma positiva, em suas especificidades e contribuições, que 

deve distanciar-se, por sua vez, das formas tradicionais de repasse dessa história e cultura, por 

meio das quais se dava o processo de formação escolar.  

 Ressalte-se que em todo o tempo, nos documentos supracitados, esses discursos 

aparecem em concorrência. O sentido de “comum” enquanto expressão de unidade se 

antagoniza ao sentido de “diverso”, de “diferente”, de “plural”. Esses últimos são 

característicos de uma sociedade miscigenada como a nossa. É o que Laclau (2011) denomina 

de eterna tensão entre o universal e o particular.  

 Para Laclau (2011, p. 93), “há um paradoxo implícito na formulação de princípios 

universais” que leva a crença de que esses princípios não devem ser questionados em sua 

validade. Segundo ele, “essa universalidade pode ser facilmente questionada e nunca 

efetivamente se manter” (LACLAU, 2011, p. 93). O universal, entendido aqui como o 

currículo “nacional e oficial”, é um lugar vazio e, por esse motivo, por não ter um conteúdo 

próprio que o preencha, ele só pode ser preenchido por “uma articulação transitória de 

demandas equivalenciais” (“o comum”; “o diverso”; “o plural”, etc.) (LACLAU, 2011, p. 93), 

que concorrem ao seu preenchimento. A função do universal é “tornar discursivamente 

possível uma cadeia de efeitos equivalenciais, sem a pretensão de que essa universalidade 

possa operar além do contexto de sua emergência” (LACLAU, 2011, p. 93). A cadeia de 

equivalência precisa permanecer aberta a outras concepções, pois é a única maneira de evitar 

que uma diferença autoritária tente preenchê-la intencionando fechá-la.  Dito isto, Laclau 

(2011, p. 96) afirma que “a única saída para esse dilema é manter a dimensão da 

universalidade, mas propor uma forma diferente de sua articulação com o particular”.  O 

fundamento é o lugar vazio que é (e precisa ser) ocupado por uma variedade de forças sociais 

por meio de lutas políticas e contingentes. 

Como argumentei, a impossibilidade de um fundamento universal não elimina sua 

necessidade: só transforma o fundamento num lugar vazio, que pode ser 

parcialmente ocupado de várias maneiras (as estratégias para essa ocupação são 

exatamente a matéria da política (LACLAU, 2011, p. 97). 
  

                                                           
19  A temática indígena foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 10 de março de 2008 

por meio da lei 11.645;08. Segue o texto da lei: “A Lei 11.645/2008 altera a Lei 9.394/1996, modificada 

pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena” (MEC, 

2008). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm> Acesso em 

3 de janeiro de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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 Nessa perspectiva, o currículo nacional e oficial, desprovido de conteúdo próprio só 

precisa existir para ser inscrição de preenchimento por onde deve passar os significantes 

flutuantes: comum, diverso, plural, etc. O sentido de sua existência é se permitir preencher e 

isso, em certa medida, deve estimular os discursos a produzir sentidos para significá-lo. 

 Falar em currículo comum é afirmar que é possível que uma mesma formação 

curricular atenda a todos os indivíduos subjugados por ela, “bloqueando a pluralidade do 

diferir” (LOPES, 2014, p. 58). Da mesma maneira, o sentido de “nacional”, nos faz crer que 

exista uma “natureza” brasileira da qual fazemos parte, à qual pertencemos, etc. e que, 

segundo Lopes (2015), se relaciona ao “conceito de nação não apenas como território físico, 

mas como espaço simbólico, cultural” (p. 447). Se juntarmos os sentidos de “comum”, 

“nacional”, “diverso” e “plural”, a conta parece não fechar, pois, no discurso da 

nacionalidade, da brasilidade, somos significados como “diversos”, mas, contraditoriamente, 

no discurso do “comum” essa diversidade é suprimida. 

 Temos assim um espaço político dividido, por meio de um corte antagônico que separa 

discursos pelo “nacional” e “comum” e discursos pela “diversidade”. Essa nossa ilustração 

traz à discussão pelo menos cinco categorias da Teoria do Discurso: discurso, demanda, 

antagonismo, articulação e equivalência. Para Laclau (2013), toda objetividade 

(totalidade/hegemonia) é construída por meio do discurso que não está ligado somente à fala 

ou escrita. Discurso assume uma dimensão muito mais ampla que envolve nosso movimentar 

no mundo. Envolve prática, oratória, luta etc. É a maneira ou maneiras pela qual (is) 

produzimos significados sobre o mundo. Muitas vezes podemos dar o nosso recado, exprimir 

as nossas concepções, opiniões e crenças, mesmo sem emitir uma só palavra, e isso também é 

discurso. 

 Os discursos, no processo de significação do mundo, possuem demandas e as trazem 

para esse decurso. Essas demandas orientam a produção de sentidos, ou seja, os sentidos são 

produzidos numa relação direta com a “natureza” das reivindicações que constituem as 

demandas. Demanda, de acordo com Laclau (2013), possui dois significados, podendo ser 

uma solicitação ou uma reivindicação. A forma de reivindicação só é assumida se a 

solicitação não for atendida. 

 Os sentidos, numa formação discursiva, são atraídos por outros sentidos por meio da 

articulação. A articulação une, em uma determinada circunstância e momento, elementos 

(nesse caso, os sentidos) que em sua natureza são diferentes. Essa união ocorre porque, dentro 

desse sistema de diferenças, esses discursos percebem que têm reivindicações semelhantes ou 

também percebem que estão a lutar contra o mesmo inimigo. Diante da percepção dessas 
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causas comuns, e desse inimigo comum, é que esses discursos diferentes entre si num 

primeiro momento aceitam se unir (se articular) para lutarem e, dessa maneira, fortalecerem a 

luta. Esse inimigo comum detectado é o que Laclau (2015) denominou como antagonismo.  

 Esse antagonismo não é necessariamente mau. Ele é uma negatividade que acaba por 

se positivar, pois a sua presença dispara a formação dessas identidades parciais, contrárias ou 

a favor. A oposição a algo interfere na formação identitária que desenvolveremos para lutar 

contra esse algo. Se aquilo ao qual nos antagonizamos deixar de existir, logo não teremos 

mais motivos para nos transformar na identidade a qual faríamos oposição (LACLAU, 2011). 

Assim, “ser oprimido é parte de minha identidade como um sujeito lutando por emancipação. 

Sem a presença do opressor, minha identidade seria diferente. Sua constituição requer e 

simultaneamente rejeita a presença do outro” (LACLAU, 2011, p. 44).  

 Diante desse “inimigo comum”, todas as diferenças representadas pelos discursos têm 

o mesmo peso e importância. É o que Laclau (2015; 2011) chamou de equivalência. Nesse 

encadeamento, todas as diferenças ou particularidades presentes num sistema discursivo de 

significação se equivalem diante da detecção de um inimigo comum. 

 Para esboçar essa ilustração de espaço dividido antagonicamente com discursos 

polarizados, acima iniciada, lancemos mão do nosso primeiro documento curricular, a LDB 

9.394/96. Por meio de seu texto, esse documento curricular traz em seu caput, o seguinte 

enunciado: “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional” seguida por “esta lei 

disciplina a educação escolar” (MEC, 1996, artigo 1º; § 1º). O sentido de nacional aparece 

como condutor de todo o discurso, que visa ditar o ordenamento da educação escolar no país. 

 No artigo 26, determina que a educação básica deve ter um ordenamento curricular a 

partir de uma base comum que em certa medida, deverá considerar as especificidades 

regionais/locais. 

 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 

por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela (BRASIL, 1996). 

 

 Aqui temos lado a lado, num mesmo discurso, os sentidos de “nacional” e “comum”, 

que, embora mencione a valorização das diferenças sociais, locais, culturais, econômicas, etc. 

próprias da “identidade nacional”, intenta a disciplinarização dessas diferenças a partir da 

ideia de comum. Intenta, inclusive, para além dessas diferenças, retirar o sentido de 

conhecimento como produção de significados, que se dá por meio das relações sociais, no 

contato com outro, no livre fluxo das negociações e interações. Ao estabelecer que existe um 
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conhecimento “comum” que pode melhorar a qualidade do ensino e padronizar resultados, 

competências e habilidades, esse discurso castra a dimensão política do processo de ensino-

aprendizagem ao retirar dele a possibilidade de uma construção de outras formas de 

conhecimento por meio da significação do mundo. 

 Lopes (2015) denuncia o caráter mercadológico e neoliberal dessa construção de 

“comum” que prioriza a produção de um currículo que se submeta às orientações 

internacionais e empresariais, os quais vêem no currículo uma maneira de alinhar a formação 

escolar e os indivíduos (mão – de - obra) aos interesses do capital monetário. Dessa maneira, 

“a política de currículo passa a ser uma estratégia calculada para determinado fim 

preestabelecido” (LOPES, 2015, p.456).  

São instituídos os exames, a distribuição de livros didáticos, são estabelecidos 

controles dos projetos estaduais, municipais e escolares, todo um esforço é dirigido à 

tentativa de controlar o que não pode ser controlado, a tentar garantir o que se supõe 

como leitura certa e que nunca será lida como tal. Tais propostas tentam tornar igual 

o que obrigatoriamente, pelo complexo processo discursivo, será sempre diferente 

(LOPES, 2015, p. 456). 

  

 Esse nos parece um retorno às “fantasias de controle colonial” (MACEDO, 2016, p. 

46). Num momento em que os espaços de representação e identificações políticas se ampliam, 

que o mundo se torna mais plural, que os agentes coletivos e discursos se politizam, pensar 

currículo como estratégia para se alcançar fins mercadológicos, previamente estabelecidos é 

uma tentativa de estabilizar essas diferenças, a fim de controlá-las. É em meio a essa crise que 

gera fendas por representação que essa artimanha de controle aparece como estratégia de 

estabilização. Mesmo diante desses intentos, o “comum” nunca irá colonizar plenamente as 

diferenças, pois sempre haverá formas de escape (LOPES, 2015, p. 457). 

 O texto da LDB ainda instituiu a década da educação, iniciada um ano após a criação 

da lei, ou seja, 1997 e, determinou que naquele prazo, a União encaminhasse ao Congresso 

Nacional o Plano Nacional de Educação, em colaboração com Estados, Distrito federal e 

municípios, alinhado à Declaração Mundial sobre Educação para Todos (MEC, 1996). 

 Nesse diapasão, temos os discursos produtores de sentidos de “nacional” e “comum”, 

que por meio de suas demandas mercadológicas estabelecem conteúdos mínimos comuns a 

fim de se garantir a eficiência do ensino para que se alcance a qualidade da educação, exigida 

pelo mercado internacional. Temos marcadamente a formação de um espaço antagônico 

dicotomizado entre currículo hegemônico e currículo para a diversidade que duelam, na luta 

política, por hegemonia, por fixidez, etc.  
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 O Plano Nacional de Educação instituído pela lei 13.005 em 25 de junho de 2014 vem 

ratificar a proposta de cultura nacional defendida pelo discurso da LDB 9.394/96.  O PNE 

nasce com previsão de vigência de 10 anos, a contar de sua homologação e publicação no 

Diário Oficial da União, sendo composto por quatorze artigos e vinte metas a serem 

cumpridas pelos entes federados, no período denominado “década da educação” (BRASIL, 

2014). Ele expressa explicitamente o controle que se pretende ter, por parte dos governos, 

sobre a educação, o currículo e a todos os indivíduos cobertos por essa educação nacional. 

Dispõe de metas e de estratégias para cumprimento dessas metas, delegando 

responsabilidades e funções a todos os entes federados, além de incluir nessa nova 

configuração a produção de material didático que possa contribuir para o alcance dessas 

metas. De acordo com o texto do PNE, a União, Distrito Federal, Estados e municípios fazem 

parte do pacto pela “implementação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental” 

[e do] “ensino médio” (MEC, 2014, p. 51-52). 

 Só para sinalizar, o plano foi aprovado onze anos depois da criação da lei 10.639/03 

que altera a LDB 9394/96, incluindo a história e cultura africanas e afro-brasileiras nos 

currículos e seis anos após a promulgação da lei 11.645/08, que versa sobre a questão 

indígena nos currículos escolares. Embora em seu texto o PNE se articule com as demandas 

da diversidade representadas pelas leis 10.639/03 e 11.645/08, ainda que em seu discurso 

aborde a questão da diversidade e da necessidade da luta contra a desigualdade e 

discriminação, traz por meio de sua proposta, explícita em seu caput que se trata de um 

“modelo nacional” de educação a ser imposta. Novamente, aparecem lado a lado sentidos 

antagônicos que dizem “incluir”, ao mesmo tempo em que “sufocam” esses diferentes por 

meio de um “nacional comum”. É a tentativa, reincidente e persistente, de colonização 

curricular a partir da morte por sufocamento dos antagonismos sociais.A essa vista, estamos 

diante de uma relação hegemônica, por meio da qual os discursos produzem sentidos, prós e 

contras, na tentativa de significar essa base nacional. Essa possibilidade de preenchimento, de 

fechamento do assunto, de suspensão dessas opiniões e discursos diferentes, só é possível 

porque os fundamentos últimos não existem e se configurando aqui, a base nacional como 

uma tentativa de instituir um fundamento, essa se torna na ordem dos significantes vazios, 

podendo ser significada de diversas formas, por meio de diversos conteúdos, democráticos ou 

não (LACLAU, 2011; LACLAU; MOUFFE, 2015). Essas “signifiXações”, apesar de 

impossíveis, são necessárias para “fazer girar a roda” dos discursos, de maneira a impulsionar 
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a geração de outros, ao mesmo tempo em que reativa os que estão adormecidos (MACEDO, 

2016, p. 47). 

 

Porque o lugar do poder está vazio, e podemos conceber o processo democrático 

como uma articulação parcial da universalidade vazia da comunidade com o 

particularismo de forças políticas transitórias que a encarnam. Isso está certo, mas 

precisamente porque o lugar universal é vazio, pode ser ocupado por qualquer força, 

não necessariamente democrática. Como é bem sabido, essa é uma das raízes do 

totalitarismo contemporâneo (LACLAU, 2011, p. 104). 

 

 A hegemonização de sentidos implica a inclusão de uns e a exclusão de outros, ou 

seja, “a condição para que um sentido se signifique como totalidade é o puro cancelamento de 

toda diferença” (MACEDO, 2016, p. 47). A Base, como veremos mais adiante, significada 

por sentidos de “comum” e “nacional” cancela, em certa medida, os sentidos de “diversidade” 

e “pluralismo”, uma vez que esses sentidos possuem uma incompatibilidade ontológica. 

 Os sentidos excluídos são os que, chamados na Teoria do Discurso de “exterior 

constitutivo”, impedem que os sentidos que se hegemonizaram ocupem o lugar do universal e 

do fechamento total de forma definitiva. Estes excluídos, “seguem habitando as decisões 

políticas” e são possibilidades de reestruturação discursiva e de subversão da ordem 

hegemônica (MACEDO, 2016, p.47). Para Lopes (2014, p. 59), “os discursos também podem 

interromper e desconstruir instituições e traduções, produzindo novos modos políticos de 

interpretar e agir”.  

 Nesse encadeamento, vamos percebendo o deslizamento desses sentidos de “cultura 

nacional” e “comum” desde a LDB 9.394/96 até a BNCC. Esta última, em seu próprio título, 

já explicita a sua proposta não despretensiosa de estender as suas concepções sobre ensino, 

conhecimento, resultados e aprendizagens aos sistemas e àqueles que habitam esse “Estado-

nação” sob o invólucro de “nacional”, “comum”. O apelo a esse pertencimento nacionalista 

faz com que o “nacional” justifique o “comum”. É a evocação de um sentido de 

pertencimento, por meio do reforço dessa simbologia patriota, com vistas a forjar uma 

necessidade de que através desse currículo comum a unidade de povo e nação seja reativada. 

Por outro lado, pensar a partir da lógica de nação, é subsumir as diferenças que compõem essa 

nação por meio do sentido de unidade. Se a diversidade chama a atenção para o particular, o 

nacional e o comum diluem essa diversidade, desconsiderando as especificidades de grupos, 

de história, de culturas, de opressões, etc. 

 A BNCC é uma evidência clara das políticas curriculares como disputas por 

significação, dividindo opiniões e discursos por todo o país. De um lado, entre os que se 
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posicionaram a favor, por meio do Movimento “Todos pela Base” 20, encontramos agentes e 

instituições ligados a conglomerados financeiros como Itaú, Instituto Ayrton Senna, Fundação 

Lemann, Natura, Unibanco, Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação), além de políticos e agentes ligados a institutos de pesquisa e pastas do Ministério 

da Educação – MEC21. 

 Entre os discursos que se posicionaram contra estão a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), a ANFOPE (Associação Nacional pela 

Formação dos profissionais da Educação)  e a Associação Brasileira de Ensino de Ciências 

Sociais (ABECS), além de profissionais e pesquisadores de currículo no Brasil (DA CUNHA; 

LOPES, 2017). 

 Os primeiros registros em marcos legais apontando para a criação de uma base comum 

nacional que orientasse e organizasse o sistema de ensino no país datam de 1988, por meio da 

Constituição Federal, que ficou conhecida como “Constituição Cidadã” por ter sido concebida 

no período de redemocratização do país, durante o governo do ex-presidente José Sarney.  De 

acordo com a Constituição, “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais” (BRASIL, 1988, artigo 210).  

 A LDB 9.394/96 reforça essa base “garantidora” de um mínimo comum na formação 

dos indivíduos na educação básica e, ao mesmo tempo, aponta a responsabilidade dos 

governos e entes federados de criarem o Plano Nacional de Educação que viria a surgir 

dezoito anos depois, estabelecendo metas e estratégias para a educação nacional no período 

entre 2014-2024.  

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, 

a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela (MEC, 1996, artigo 26).  

 

 

 O PNE, como já dissemos anteriormente, estabelece diretrizes e metas para se alcançar 

uma “melhoria na qualidade da educação” (MEC, 2014, artigo4º), formando indivíduos “para 

o trabalho e para a cidadania” (MEC, 2014, artigo 5º). Entre suas estratégias para se alcançar 

“a erradicação do analfabetismo”, “a universalização do atendimento escolar”, “a superação 

                                                           
20 Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/. Acesso em 2 de janeiro de 2019. 

 
21  É possível acessar a lista completa de membros do Conselho Consultivo do Movimento pela Base por meio da 

aba “Quem somos” disponível em: http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/ Acesso em 2 de janeiro de 

2019. 

 

http://movimentopelabase.org.br/
http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/
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das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 

todas as formas de discriminação” e a “promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País” está a criação da BNCC (MEC, 2014). 

Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5o do art. 7o desta Lei, a implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional 

comum curricular do ensino médio (MEC, 2014, Estratégia 3.3). 

 

 A Base Nacional Comum Curricular, criada por meio da resolução CNE/CP 2/2017 de 

22 de Dezembro de 2017, foi apresentada em sua primeira versão, criada pelo MEC, em 

setembro de 2015 e era destinada naquele momento ao ensino fundamental. Entrou em 

consulta pública por meio de uma plataforma online em outubro do mesmo ano, um mês após 

a sua criação, vindo a se encerrar em março de 2016. As contribuições online foram avaliadas 

por profissionais da Universidade de Brasília e, em maio de 2016, foi lançada a 2ª versão, 

“redigida a partir das contribuições da consulta pública”, e que percorre o país por meio de 

eventos e seminários realizados pelo Consed e pela Undime para divulgação e discussão sobre 

a mesma com professores, gestores e estudantes. Em setembro do mesmo ano, o Consed e a 

Undime entregam as contribuições, por meio de relatórios, ao MEC. Em abril de 2017, O 

MEC entrega ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a 3ª versão da base para que este 

emita o parecer e lhes reenvie o documento. Esta versão da Base incluía educação infantil e 

ensino fundamental. Em 15 de dezembro de 2017 é aprovada a Base Nacional Comum 

Curricular no Conselho Nacional de Educação por 20 votos a 322. Em 20 de dezembro de 

2017 a BNCC foi homologada pelo então ministro Mendonça Filho e dois dias depois, em 22 

de dezembro, o Conselho Nacional de Educação apresenta por meio da RESOLUÇÃO 

                                                           
22 “Em 15 de dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação (CNE), por maioria absoluta, votou pela 

aprovação do Parecer CNE/CP nº 15/2017, o qual foi devidamente homologado pelo Senhor Ministro da 

Educação por meio da Portaria nº 1.570, publicada no D.O.U. de 21/12/2017. O referido parecer definiu e 

fundamentou a Resolução CNE/CP nº 2/2017, de 22/12/2017, que “Institui e orienta a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas 

modalidades no âmbito da Educação Básica”. A mencionada resolução e o parecer, que a fundamentou, 

ofereceram, portanto, as bases necessárias para a definição do presente marco regulador da BNCC do Ensino 

Médio (BNCC-EM) [..] À vista do exposto, a Comissão Bicameral do Conselho Pleno do Conselho Nacional de 

Educação é favorável à aprovação deste Parecer e de seu Projeto de Resolução, o qual institui e orienta a 

implantação da Base Nacional Comum Curricular na etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), em complementação 

ao disposto na Resolução CNE/CP nº 2/2017, que instituiu a Base Nacional Comum Curricular da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, bem como apresentou o conjunto de orientações para toda a Educação Básica, 

explicitando os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser obrigatoriamente 

observados, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino e as instituições e redes escolares, públicas e 

privadas, de Educação Básica”. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=103561-pcp015-

18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 10 de abril de 2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7%C2%A75
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=103561-pcp015-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=103561-pcp015-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192


71 
 

CNE/CP Nº 2, a instituição e orientação para implementação da Base para a educação infantil 

e ensino fundamental.  

 No ano seguinte, em 2 de abril de 2018 o Ministério da Educação entregou ao CNE a 

3ª versão da Base do Ensino Médio, que inicia por sua vez,  audiências públicas (cinco, no 

total: uma em cada região do país) com o intuito de discutir o documento além de 

permitir/possibilitar que sugestões e/ou críticas pudessem ser enviadas por e-mail. Em agosto 

de 2018, foram criados no país comitês de debate e formulários online para emissão de 

sugestões. Em 14 de dezembro de 2018, o ministro da Educação Rossieli Soares homologa a 

BNCC do ensino médio que promete padronizar os conteúdos em todas as escolas do país, 

assegurando um mínimo comum nos conteúdos escolares e consequentemente, nos currículos, 

possibilitando por essa via a melhoria da qualidade no ensino23. A essa vista, a BNCC passa a 

ser referência para a construção dos currículos e dos materiais didático-pedagógicos em todas 

as unidades federativas24. 

 Lopes (2015), em suas investigações e observações sobre a BNCC, por meio da 

abordagem discursiva, pós-fundacional e pós-estrutural da Teoria do Discurso, refuta 

qualquer política ou determinação que se proponha a estabelecer fundamentos últimos para 

qualquer contexto. Para ela, “a política não tem um centro de poder, uma estrutura que a 

defina [...] articulações discursivas possibilitam decisões políticas, tornando complexo o jogo 

(de linguagem) que hegemoniza uma dada orientação curricular” (p. 454). A autora relembra 

que a ideia sobre a existência de uma base racional capaz de sustentar as decisões “sobre 

saberes e atividades de ensino” em função de diferentes princípios e intentos, sempre fez parte 

da história do currículo (p. 455). Para a autora, são tentativas de conter a significação e 

bloquear os discursos contrários. Sem pretensões de julgar este ou aquele discurso, o processo 

e a prática são legítimos e são próprios da dimensão política. 

Uma base nacional comum, tal como vem sendo defendida, pressupõe apostar em 

um registro estabelecido como tendo um selo oficial de verdade, um conjunto de 

conteúdos que adquire o poder de conhecimento essencial a ser ensinado e 

aprendido, esforços para conter a tradução e impor uma leitura como a correta 

(LOPES, 2015, p. 457).  

 

                                                           
23 “A BNCC é um documento plural e contemporâneo, resultado de um trabalho coletivo inspirado nas mais 

avançadas experiências do mundo. A partir dela, as redes de ensino e instituições escolares públicas e 

particulares passarão a ter uma referência nacional comum e obrigatória para a elaboração dos seus currículos e 

propostas pedagógicas, promovendo a elevação da qualidade do ensino”. Disponível em: < 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf> 

Acesso em 15 de abril de 2019. 

 
24 Linha do tempo da BNCC disponível em: http://movimentopelabase.org.br/linha-do-tempo/ Acesso em 3 de 

janeiro de 2019.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf
http://movimentopelabase.org.br/linha-do-tempo/
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 O currículo dito “comum” opera com a lógica da homogeneidade seja para suprimir a 

diversidade, seja para estabelecer que todos os indivíduos, em todas as escolas do país 

ensinarão e aprenderão praticamente da mesma maneira e chegarão por isso, aos mesmos 

resultados. Isso mascara a heterogeneidade e as especificidades de cada contexto, ignorando 

todas as variáveis que operam nesse processo de produção de conhecimento via ensino-

aprendizagem além de localizar o conhecimento como algo fora, o qual pode ser acessado de 

forma completa, em sua totalidade (LOPES, 2015). 

 Os sentidos de “nacional” e “comum” que percorrem todos esses documentos 

curriculares que analisamos, são envoltos por relações de poder e ao fazê-lo, deixam de fora 

todo um discurso que opera na diversidade e que a vê como possibilidade única de viver 

democraticamente valorizando a diferença como parte constitutiva da natureza humana. A 

democracia pensada em sua forma visceral deve considerar os antagonismos e as múltiplas 

formas de ser do humano, como condição sine qua non para a sustentação de sua existência e, 

nesses moldes, as ações dos sujeitos precisam ser pensadas dentro da lógica da decisão em um 

terreno marcado de incertezas, cabendo aos agentes, desprovidos de quaisquer garantias, o 

arriscar-se. 

3.2 A inclusão da “diversidade” nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9.394/96): Lei 10.639/03. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) destaca que os 

princípios da educação devem “considerar” a diversidade étnico-racial (MEC, 1996, artigo 3, 

§ 12). Em alguns outros pontos faz menção à responsabilidade da disciplina de História em 

contar as contribuições das diferentes etnias “para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e europeia” (MEC, 1996, artigo 26, §4).  

 Por meio da lei 10.639/03 essa diversidade étnico-racial é mais profundamente 

significada e ampliada. Dessa vez, foi incluída a obrigatoriedade da história negra afro-

brasileira e africana nos currículos. Não devendo ser trabalhada por uma só disciplina, mas de 

forma interdisciplinar, embora tenha sido dado um destaque para Artes, História e Literatura.  

 A lei 10.639/03 que resultou do projeto de lei n° 259 de 1999, que altera os artigos 26 

e 79 da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inserindo a obrigatoriedade 

da inclusão de História e Cultura Africana e afro-brasileira em todo o ensino nacional, público 

e privado, é de autoria dos deputados federais Esther Grossi (educadora e membra do Partido 
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dos Trabalhadores – PT /Rio Grande do Sul), e Eurídio Bem-Hur Ferreira (membro do 

movimento negro do Rio Grande do Sul – também membro do Partido dos Trabalhadores), 

tendo sido sancionada pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, em 9 de 

janeiro de 2003 (DIAS, 2005,p.58). 

 A partir dessa promulgação, tornou-se obrigatória a implementação da temática 

“História e Cultura Afro-brasileira” no currículo oficial das instituições de ensino médio e 

fundamental de todo o país, o que significa que os conteúdos que dizem respeito à história e 

cultura afro-brasileira, incluindo o estudo da história da África e dos povos africanos, a luta 

dos negros no Brasil e seu papel na formação da história nacional devem ser trabalhados no 

espaço do currículo escolar, devendo ser abordadas em todas as disciplinas com o objetivo de 

resgatar e compreender a contribuição da matriz negra nas áreas social, econômica e política 

do país.Fica determinado também após a promulgação que o dia 20 de novembro deverá ser 

inserido no currículo como o Dia Nacional da Consciência Negra.  

 Os artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira modificados após a 

aprovação da lei 10.639/03 passam a determinar que: 

Art.26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o. O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras. 

Art.79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da 

Consciência Negra. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana, criadas em 2004 para auxiliar 

no processo de implementação dessa política, ressaltavam na introdução de seu texto, por 

meio do título “Apresentação do MEC”, o objetivo da criação do conjunto de políticas e 

medidas do governo federal por meio da gestão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

que era “corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a inclusão social e a 

cidadania para todos no sistema educacional brasileiro” (MEC, 2004, p. 5). Sob a definição de 

diretrizes, o próprio texto destaca: 
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Diretrizes são dimensões normativas, reguladoras de caminhos, embora não 

fechadas a que historicamente possam, a partir das determinações iniciais, tomar 

novos rumos. Diretrizes não visam a desencadear ações uniformes, todavia, 

objetivam oferecer referências e critérios para que se implantem ações, as avaliem e 

reformulem no que e quando necessário (MEC, 2004, p.26).  

 Por meio das diretrizes o Ministério da Educação justificou a criação das políticas 

como medida de correção das injustiças cometidas pelo Estado brasileiro contra negros no 

sistema educacional no Brasil. Relembra que um decreto presidencial de 1854 não permitia a 

admissão de escravos nas escolas públicas do país e a instrução de adultos negros ficaria à 

mercê da disponibilidade de professores. Em 1878, dentre as medidas adotadas por esse 

Estado para impedir o acesso desses indivíduos negros à escola, ficou determinado que estes 

só poderiam frequentar as escolas no período noturno. Após a Constituição de 1988, o Brasil 

assume o rótulo de Estado democrático de direito que deve estender cidadania e dignidade 

para seus súditos (MEC, 2004). 

 Admitindo o aleijamento da história dos negros no Brasil e os prejuízos provocados 

pela escravização e por todos as significações produzidas por meio dela, por ela e a partir dela 

é que o governo Lula, em seu primeiro mandato, assumiu em seu programa o compromisso 

com a diversidade étnico-racial. Fazia parte desse compromisso, a Lei 10.639/03, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e africana de implementação dessa política; a criação da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR e a Política 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (MEC, 2004).  

Desta forma, recolocou a questão racial na agenda nacional e a importância de se 

adotarem as políticas públicas afirmativas de forma democrática, descentralizadas e 

transversal. O principal objetivo desses atos é promover alteração positiva na 

realidade vivenciada pela população negra e trilhar rumo a uma sociedade 

democrática, justa e igualitária, revertendo os perversos efeitos de séculos de 

preconceito, discriminação e racismo (MEC, 2004, p.8). 

 A equipe governamental se consultou durante todo o processo de maturação da lei 

com o Movimento Negro Brasileiro. Este, como veremos mais adiante, trazia como principal 

demanda o direito à educação por acreditar que, por meio dela, o negro conseguiria superar as 

diferenças no mercado de trabalho e minimizar o prejuízo psicológico provocado pelo 

racismo. A partir disso, se acreditava que a educação integraria esse negro desprezado e 

marginalizado pelas políticas governamentais ao longo da história, além de cooperar para sua 

promoção social. 
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 Pereira (2011) chama a atenção para o fato de que a Constituição de 1988 já trazia 

algumas das reivindicações dos grupos sociais “que não eram contemplados na construção 

dos currículos escolares” ao determinar que “o ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro” (p, 26). A 

diversidade começa a ser considerada em lei pelo governo brasileiro. 

[...] desde o final da década de 1990, as noções de cultura e diversidade cultural, 

assim como de identidades e relações étnico-raciais, começaram a se fazer presentes 

nas normatizações estabelecidas pelo MEC com o objetivo de regular o exercício do 

ensino fundamental e médio, especialmente na área de história. Isso não aconteceu 

por acaso. É na verdade um dos sinais mais significativos de um novo lugar político 

e social conquistado pelos chamados movimentos negros e antirracistas no processo 

político brasileiro, e no campo educacional em especial. (ABREU; MATTOS, 2008, 

p. 6 apud PEREIRA, 2011, p. 27). 

 Pinotti (2016) sinaliza as conexões entre o Movimento Negro e o Partido dos 

Trabalhadores, o que justificou em parte a sua adesão às causas pela educação defendidas pelo 

movimento.  

Com o fim do bipartidarismo em 1979, e resultando da articulação de diversos 

movimentos sociais, é formado o PT, que congrega parte dos militantes do 

movimento negro. Esse grupo organiza, em 1982, a Comissão de Negros do PT. Sua 

atuação – e a do movimento negro como um todo – era inicialmente voltada para a 

denúncia do racismo no Brasil, e também internacionalmente. Nesse sentido, o 

movimento assume a tarefa de desconstruir o chamado “mito da democracia racial”, 

formulação ideológica que contribuiu para tornar o racismo um problema invisível 

na sociedade brasileira, mesmo entre os setores politicamente progressistas. 

(SONCINI; CESAR; NADOTTI, 2013, p. 199 apud PINOTTI, 2016, p. 2) 

 Em 11 de março de 1999 o projeto de lei 10.639 foi apresentado ao Congresso 

Nacional “e iniciam-se os trâmites para sua homologação” (PINOTTI, 2016, p. 5). Quatro 

anos depois esse projeto foi transformado em lei. 

No contexto do primeiro processo eleitoral do século XXI, o envolvimento do 

movimento negro com o PT possibilita o lobby no Congresso Nacional que era 

preciso para que a lei 10.639/03 fosse sancionada. Vencido as eleições de 2002, o 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, assume o cargo no dia 01 de Janeiro de 2003 e 

sancionou a lei 10.639 no dia 9 de janeiro de 2003 (PINOTTI, 2016, p. 5). 

 As “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana” apontam em muitas passagens 

em seu texto a questão da diversidade e destaca que “a demanda da comunidade afro-

brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à 

educação” passa pelo reconhecimento e valorização da sua identidade (MEC, 2004, p. 11). 

Em outro destaque, diz que “reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de 
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estratégias pedagógicas de valorização da diversidade a fim de superar a desigualdade étnico-

racial presente na educação escolar brasileira” (MEC, 2004, p. 12). 

Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e 

econômicos, bem como a valorização da diversidade daquilo que distingue os negros 

dos outros grupos que compõem a população brasileira. E isto requer mudança nos 

discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. 

Requer também que se conheça a sua história e cultura apresentadas, explicadas, 

buscando-se especificamente desconstruir o mito da democracia racial na sociedade 

brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os negros não atingem os 

mesmos patamares que os não negros, é por falta de competência ou de interesse, 

desconsiderando as desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria 

com prejuízos para os negros (MEC, 2004, p. 11-12). 

 Nesse encadeamento, é possível perceber os deslizamentos desse sentido de 

“diversidade” na LDB e nas diretrizes que acompanham a implementação da lei 10.639/03. 

Embora a lei verse sobre a temática negra, ela prevê a ampliação desse “diverso” de forma a 

abarcar outras diferenças raciais. 

É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico 

marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar o foco dos 

currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. 

Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que 

proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos povos 

indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e europeia 

(MEC, 2004, p.17). 

 As diretrizes ainda trazem alguns princípios condutores em seu texto. Em um deles, 

intitulado “consciência política e histórica da diversidade”, diz que este deve conduzir “a 

compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais 

distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto 

constroem, na nação brasileira, sua história”.  

 Antes de ser absorvido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana, o 

tema da diversidade já era inicialmente tratado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

forma transversal, oito anos antes da criação das diretrizes, por meio da “pluralidade cultural”. 

Os PCNs foram criados pelo Ministério de Educação como diretrizes para auxiliar a prática 

do professor e o tratamento com temas caros à vida prática como: ética, pluralidade cultural, 

orientação sexual, meio-ambiente e saúde, etc. (MEC, 1997). 

 Na apresentação dos PCNs no texto emitido pelo Ministério da Educação para as 

escolas diz que se trata de um “referencial de qualidade para a educação no ensino 
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fundamental em todo o país” (MEC, 1997, p.13). A sua função é “orientar e garantir a 

coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e 

recomendações” (p.13). Esses parâmetros foram descritos pelo texto como de “natureza aberta 

[...] uma proposta flexível a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e 

programas de transformação da realidade educacional”(p. 13). Não são impositivos 

curriculares fechados, mas referências para cooperar na organização do sistema educacional 

por meio da interdisciplinaridade e transversalidade para que por meio deste, pudessem ser 

“respeitadas às diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam 

uma sociedade múltipla, estratificada e complexa” (p.13). Mais uma vez, a “diversidade” é 

trazida aos textos curriculares, sempre justificada pela necessidade de valorização dos grupos 

particulares, da ampliação e igualdade de direitos e da participação política como construtores 

da cidadania. Dessa maneira, espera que 

A educação possa atuar, decisivamente, no processo de construção da cidadania, 

tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, 

baseado nos princípios democráticos. Essa igualdade implica necessariamente o 

acesso à totalidade dos bens públicos, entre os quais o conjunto dos conhecimentos 

socialmente relevantes (MEC, 1997, p.13). 

  Os Parâmetros Curriculares Nacionais não se propuseram a “resolver todos os 

problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem no país” (MEC, 1997, p. 13), 

mas defende a necessidade de investimentos do Estado para qualificação e resolução desses 

problemas. O texto do MEC contendo a apresentação dos parâmetros é encerrado, enfatizando 

que, a qualificação almejada precisa colocar no centro do debate o ensino, a aprendizagem e o 

currículo. 

 Os deslizamentos percebidos por nosso estudo acerca da diversidade fazem destacar 

que o que sobre ela temos hoje em lei, é fruto de uma luta intensa por significar esse currículo 

oficial. O que é comum em toda essa luta por fixação de sentidos e por hegemonia no 

currículo é que esse discurso pela diversidade étnico-racial acaba por se transformar numa 

superfície de inscrição e articulação de outras diferenças. Prova disso é a conquista da lei 

11.645/08 através das pressões dos movimentos indígenas que estabeleceram os mesmos 

direitos de inclusão da história e cultura para os povos indígenas. É certo que essas fixações 

vão deixando brechas e abrindo espaços para a produção de outros sentidos constantemente 

produzidos na cadeia de equivalência. Veremos mais adiante, no capítulo de análises, que 

apesar da formalização das leis 10.639/03 e também da 11.645/08, os discursos que defendem 
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a presença da diferença nos currículos, por meio do GT 12 da ANPEd, continuam a produzir 

sentidos a partir de demandas outras que dizem respeito a gênero, cultura, religião, etc. 

 Outra desconstrução por meio dessa pesquisa trata da crença de unicidade e sentido 

final também atribuídos às leis da diversidade. Elas também são tidas, frequentemente no dia 

a dia escolar, como fundamentos, como prescrições únicas e fechadas de trabalho pedagógico 

com essa diferença étnico-racial. E a Teoria do Discurso rompe independentemente de 

orientação ideológica, com qualquer projeto pré-fixado, fechado às negociações, que bloqueie 

o pensamento diferente, que decida “por todos”. Isso porque admitir que essa imposição a 

partir de uma única concepção seja correta e necessária é abrir espaço para a entrada de 

autoritarismos. Operar com essa perspectiva discursiva de currículo é admitir que ele pode e 

deve ser significado de diferentes formas, nos mais diferentes contextos ou como nos diz 

Lopes (2014, p. 58) é admitir “um currículo pensado no quadro das incertezas e de ausência 

de fundamentos” devendo, por isso, ser significado. 

 

3.3 A LEI 10.639/03 COMO O RESULTADO DE PRÁTICAS ARTICULATÓRIAS: 

ANTECEDENTES HISTORICO-DISCURSIVOS. 

 

 A criação da política curricular para a educação das relações étnico-raciais por meio da 

lei 10.639/03, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-

brasileira nos currículos das escolas de todo o país,como vimos, foi um marco na luta contra o 

racismo no Brasil, empreendida por uma diversidade de agentes sociais em diferentes 

contextos e campos ao longo da nossa história. 

 Tendo nascido no campo da educação, essa lei é um exemplo de prática articulatória 

entre demandas provenientes dos agentes sociais dos campos das Ciências Sociais, do 

Movimento Negro brasileiro e do educacional. Isso porque os estudos sobre o negro no Brasil, 

à medida que vão ocorrendo, e sob a influência inseparável da história e dos fatos históricos, 

vão construindo um campo específico de estudos, que passa a cooperar para se entender a 

própria formação da identidade do país. Esse campo de pesquisa começou a ser construído 

pelos pesquisadores das Ciências Sociais, ainda por volta do século XIX, no período pós-

abolição, por meio dos estudos eugenistas que insistiam em comprovar uma inferioridade de 

“raça”. Mesmo assim não se pode negar que contribuíram para se pensar a questão negra no 
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Brasil, principalmente com os estudos que surgiriam ao longo do século XX no campo dessa 

ciência. 

 Da mesma maneira, demandas do Movimento Negro brasileiro foram dando 

consistência e caráter de luta a esses questionamentos das Ciências Sociais. O discurso central 

do movimento negro vai se formando em torno do direito à educação como meio pelo qual o 

negro conseguiria reverter a história que o marginalizou e o subalternizou. A educação passa a 

ser percebida, nesse movimento, como maneira do negro, por meio do conhecimento sobre si 

mesmo e sobre sua história, superar os efeitos negativos provocados pelo racismo.  

 Essa luta chega ao campo da educação por volta da década de 90 e é trazida 

justamente pelos negros militantes do campo das Ciências Sociais e do Movimento Negro 

brasileiro. À medida que esse discurso vai penetrando o campo educacional, ali, ele se alinha, 

se une a outras demandas educacionais, sociais, governamentais, e dessa maneira, uma 

educação pensada para a diversidade, ainda que no primeiro momento trate somente o 

segmento negro, é um ganho  para toda a população brasileira que tem a possibilidade de ter 

acesso a uma história mais justa, compartilhada, menos colonizante e menos colonizada, 

contada por outros discursos, a partir de outras lentes. 

 Uma vez admitida a impossibilidade de qualquer fechamento de sentido sobre o social 

ou a qualquer projeto que nele surja, admitimos que a lei por si só nunca conseguirá acabar 

definitivamente com o racismo, isso não acontecerá porque os antagonismos como composto 

orgânico desse social não podem ser destruídos (LACLAU: MOUFFE, 2015; LACLAU, 

2011). Não significa que a lei seja deficiente nesse sentido, mas que nenhum projeto, seja em 

qual campo for e quais pretensões tiver, jamais será capaz de fechar a significação total a 

ponto de calar os discursos que a ele se antagonizam. Apesar dessa constatação, a lei torna-se 

ferramenta importante de desconstrução, sempre parcial e contingente, desse racismo. O que 

nos responsabiliza, enquanto agentes sociais e políticos, produtores de significados sobre o 

mundo, a agir, a nos localizar no momento da decisão política.  

Todas as lutas, sejam elas dos trabalhadores ou de outros sujeitos políticos, 

entregues a si mesmas, têm um caráter parcial e podem ser articuladas a discursos 

muito diferentes. É esta articulação que lhes confere seu caráter, não o lugar de onde 

elas procedem. Não há, portanto, sujeito algum – nem, para ir mais longe, 

“necessidade” alguma – que seja absolutamente radical e irrecuperável pela ordem 

dominante, e que constitua um ponto de partida absolutamente seguro para uma 

transformação total. (Igualmente, nada há que assegure permanentemente a 

estabilidade de uma ordem estabelecia) (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 254). 

 

 Essa é a lógica da política. Em tempos de deslocamento de centros e fundamentos, 

cabe a nós, sem garantias, o arriscar na luta (LOPES, 2015).A essa vista, ampliaremos essa 

discussão nos próximos tópicos desse capítulo, que traz o contexto de produção das demandas 
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dos três campos já mencionados, a fim de se fazer perceber a lei 10.639/03 como resultado da 

prática articulatória.  Utilizamos estudos como os de OLIVEIRA (2014) e de RAMOS (1981) 

para tratar do campo das Ciências Sociais, GOMES (2010; 2011; 2012) e DOMINGUES 

(2005) para a discussão sobre o Movimento Negro brasileiro e GOMES (2011) para embasar 

os apontamentos sobre a chegada da lei no campo educacional. 

 

3.4.1 Os discursos sobre as questões étnico-raciais no seio das Ciências Sociais 

 

 O fim da escravidão em 1988 e o início da República em 1889 no Brasil colocaram 

para os brasileiros o desafio de formar uma nação e uma identidade nacional que incluísse 

inclusive, os ex-escravizados. Nesse cenário, impulsionados por esses novos tempos, as 

teorias racistas ou teorias de eugenia influenciadas pelas teorias deterministas europeias como 

o Darwinismo no século XIX, centraram seus estudos nas questões raciais e “descobriram” 

que a presença negra era uma maldição na identidade nacional, impedindo, inclusive, o 

desenvolvimento do país. Se debruçando sobre o questionamento da importância de “raça” e 

“nação” para o Brasil ao focalizar o período pós-abolição, Oliveira (2014) diz que 

 

O Brasil se colocou ante a um dilema com a abolição da escravidão, pois, uma vez 

que, no âmbito intelectual brasileiro que se formava no final do século XIX a 

questão racial passa a ser compreendida como fundamental para o próprio destino da 

nação, cujo debate se assenta, inicialmente, em teorias europeias ligadas ao 

positivismo e ao evolucionismo, difundidas aqui principalmente pelas faculdades de 

direito e de medicina, ainda que tenha havido uma adaptação de tais teorias [...] esta 

relação entre raça e nação assume uma grande visibilidade nesse momento, podemos 

mesmo chamar a atenção para a íntima relação entre racismo e nacionalismo... 

(OLIVEIRA, 2014, p. 156). 

 

 Houve uma mobilização ao longo de todo o século XX para estudar a presença negra 

na definição de uma identidade nacional. Segundo Ramos (1981), é possível observar os 

primeiros escritos de cientistas sociais como Silvio Romero (1851-1914) já em 1879. De 

acordo com Ramos, seguem-se a Romero, estudiosos como Euclides da Cunha (1866-1909), 

Alberto Torres (1865-1917), Oliveira Viana (1883-1951), Arthur Ramos (1903-1949), 

Gilberto Freyre (1900-1987), Florestan Fernandes (1920-1995), Darcy Ribeiro (1922-1997), 

Tales de Azevedo (1904-1995), Nina Rodrigues (1862-1906), dentre outros. Com este último, 

segundo Ramos, funda-se, propriamente, a corrente brasileira de estudos sociológicos e 

antropológicos tendo por tema “o negro”. 
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 O legista, psiquiatra, antropólogo, etnólogo e professor maranhense Nina Rodrigues se 

antagonizava ao discurso de fusão de raças ao defender que os negros e índios eram uma 

espécie de raça inferior, impossibilitando o estabelecimento de uma civilização no Brasil que 

integrasse esses grupos raciais.  

 Silvio Romero se debruçou sobre os estudos relacionados à mestiçagem 

correlacionando-a à instabilidade moral da população brasileira, se tornando um dos 

defensores da ideologia do branqueamento no país. Defendeu por meio de seus estudos a 

mestiçagem com a predominância da raça branca.  Seu discurso se posicionava pela mistura 

de grupos raciais que, a longo prazo, produziria um brasileiro branqueado. Para tanto, 

defendeu a imigração como forma de superar as mazelas do país, provocadas pela presença 

mulata e mestiça. O discurso da miscigenação aparece como forma de suplantar a 

inferioridade negra. Esse discurso sustentou a política de imigração adotada pelo estado 

brasileiro no século XX.  

 Após a década de 1920, tendo cessado as ondas migratórias no país, outras demandas 

começaram a surgir e isso envolvia novas chamadas para se pensar a miscigenação e as 

possibilidades de ordenamento social. Nesse contexto, o discurso de Gilberto Freyre pareceu 

oportuno, pois sua teoria da democracia racial se antagonizava ao discurso científico 

eugenista e ao discurso conservador da elite brasileira e subvertia os sentidos de negatividade 

sobre a miscigenação, antes imperando como discurso hegemônico.  

 Por meio do discurso da democracia racial, Freyre se propôs a suprimir as diferenças e 

diluir conflitos, na tentativa de apagar os antagonismos. Esse caldeirão de raças se traduzia 

como uma unidade de opostos e daria início ao discurso de nacionalidade, hoje evocado por 

meio de algumas políticas curriculares como vimos anteriormente no início desse capítulo.  

 Sobre o discurso freyreano, Oliveira (2014) sinaliza que este foi interpretado e 

significado de diversas formas inclusive por Florestan Fernandes e essa significação ampliada 

foi de grande importância para se pensar o país e as relações sociais na constituição dessa 

“unidade”.  

O que Florestan fez, melhor que todos, foi vocalizar, para as ciências sociais no 

Brasil, a nova problemática das relações raciais. Ou seja, o que antes era visto como 

uma possível solução, ao nível internacional, para o problema racial tal como 

vivenciado em outros países, principalmente nos Estados Unidos e na África do Sul, 

passou a ser visto como um problema para os negros e para a democracia no Brasil ( 

GUIMARÃES, 1999, p. 91 apud OLIVEIRA, 2014, p. 157).  

 

 O auge da hegemonia do discurso de Freyre se deu ainda em tempos de governo 

militar no Brasil. A proposta discursiva foi aceita e propagada pelos militares que coibiam, 
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em contrapartida, qualquer manifestação contrária, o que motivou o exílio de Abdias 

Nascimento em 1969. 

 

Este debate intelectual, em torno da dinâmica racial no Brasil, é tido como encerrado 

pelo golpe militar de 1964, que passa a adotar uma ideologia oficial, que apontara 

para uma narrativa onírica em torno das relações raciais no Brasil, apresentando o 

país como uma nação não racista, o que implica em uma falácia na perspectiva dos 

autores (OLIVEIRA, 2014, p. 157). 

 

No início da década de 1950 a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco) patrocinou pesquisas sobre as relações raciais no Brasil. Essa 

iniciativa fazia parte da agenda antirracismo que começou a ser desenvolvida e implementada 

pela Unesco na década de 1940 como resultado do impacto do racismo no mundo e pela 

devastação humana provocada pelo genocídio nazista na II Guerra Mundial. O Brasil serviu 

como laboratório porque sustentava internacionalmente a fama de ser um país racialmente 

harmonioso. Nesse sentido, o Projeto Unesco objetivava conhecer os determinantes 

favoráveis e desfavoráveis à essa harmonia. Dentre os sociólogos envolvidos no Projeto 

Unesco cabe destacar os nomes de Florestan Fernandes, Roger Bastide, Oracy Nogueira, 

Thales de Azevedo, Octávio Ianni, Emília Viotti da Costa, Clóvis Moura, Jacob Gorender, 

Lana Lage da Gama Lima, Luís Luna, Décio Freitas, Oracy Nogueira, Joel Rufino dos Santos, 

Carlos A. Hasenbalg, dentre outros (MOURA, 1988).  Nesse período da história brasileira, a 

questão racial tornou-se uma questão política para os intelectuais negros das ciências sociais 

bem como do Movimento Negro brasileiro que por meio de mobilizações expunham seus 

discursos e demandas. Abdias do Nascimento, por meio de sua revista Quilombo25 foi um 

desses intelectuais militantes que lutavam por uma “emancipação” negra. 

Em sua crítica à produção sobre o negro brasileiro nas ciências sociais, Moura (1988) 

cita a importância e o lugar de destaque dos estudos do baiano Guerreiro Ramos (1915-1982) 

apontado por ele como provavelmente o maior sociólogo que o Brasil já teve. Seu discurso 

por meio de sua obra alcançou dimensões internacionais. Denunciava o padrão estético 

brasileiro que se apoiava nas características do “branco europeu”. Por isso, defendia a 

integração do negro à sociedade por meio, por exemplo, do teatro, pois acreditava que esse 

podia ajudar os negros a fazerem uma limpeza profunda de toda a opressão que sofriam na 

                                                           
25A revista Quilombo, sob a direção de Abdias Nascimento trazia como subtítulo "Vida, problema e aspirações 

do negro". Foi publicada de dezembro de 1948 a julho de 1950 no Rio de Janeiro. Disponível em: 

<<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGoverno/QuestaoRacial.> Acesso em 12 

de janeiro de 2019. 

 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGoverno/QuestaoRacial
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sociedade, contribuindo assim para a sua melhoria social. Outro aspecto dos estudos de 

Guerreiro Ramos tratava da necessidade de se incluir na agenda sociológica as relações 

raciais. Negro e índio precisavam ser pensados dentro das condições de sua existência num 

modelo com traços e história particulares como o Brasil. Segundo o pesquisador, as atitudes 

racistas disparadas pelos brancos eram da ordem das patologias e alguns negros assumiam 

também esse mesmo comportamento, num processo de alienação. 

Na26 década de 1980, período de redemocratização política do país, o debate sobre as 

relações raciais, suspenso durante o governo militar, foi trazido novamente à discussão 

coincidindo com a implementação das políticas de ações afirmativas em algumas instituições 

de ensino superior brasileiras. Mais de duas décadas depois, a Lei 9.394/96 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional em seu artigo 26-A, §1º, 2º e 3º e no 79-A, é alterada de forma a 

incluir o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos. Segundo 

Oliveira (2014, p. 158), “é em meio a esse cenário de mudanças que o debate acerca das 

relações étnico-raciais ganha visibilidade no Brasil”. 

 
 [...] sendo assim, na medida em que a educação é compreendida como chave 

fundamental para o avanço da democracia brasileira, e sendo um dos seus principais 

impasses as desigualdades entre brancos e não brancos na sociedade brasileira, 

podemos afirmar que o debate em torno das relações étnico-raciais no espaço escolar 

não diz respeito apenas aos não brancos, mas sim, a toda a sociedade brasileira, pois, 

neste sentido, convergimos com as preocupações dos intelectuais da primeira 

metade do século XX, por compreendermos que a análise das relações raciais no 

Brasil constituem um espaço privilegiado, e fundamental, para se compreender o 

país (OLIVEIRA, 2014, p. 158). 

 

Dessa maneira, vai se delineando o quadro que nos mostra que a construção do 

significante “relações étnico-raciais” no Brasil foi uma conquista alcançada por meio de 

disputas intensas entre os discursos interessados em significar e produzir sentidos para negro, 

para branco, para nacional, brasilidade, identidade nacional, dentre outros. Aqui também os 

discursos aparecem marcadamente e antagonicamente divididos entre uma ideia de 

“nacional”, de “legítimo” e por outro lado, aqueles que se aglutinam em torno da ideia de 

“equidade”, de “plural”, aberto às diferenças. Partindo da premissa posta por Laclau (2015) de 

que toda ordem existe para ser subvertida, entendemos que o questionamento de qualquer 

ordem precisa existir assim como precisa existir a luta por significação, pois, os discursos 

                                                           
26 Informações coletadas na página:  

<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGoverno/QuestaoRacial. Acesso em 12 de 

janeiro de 2019. 

 

 

 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGoverno/QuestaoRacial
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precisam continuar a produzir novos significados, demandas e sentidos, que por meio da 

prática articulatória continuarão a incluir novas diferenças a fim de se garantir a alimentação 

do processo democrático. 

3.4.2 Movimento Negro, seus discursos e demandas em torno de uma educação 

antirracista 

 

O direito à educação é parte fundamental na luta contra o racismo empreendida pelo 

Movimento Negro brasileiro e essa não é uma característica somente do movimento 

contemporâneo. Em sua história, já cooperou para muitos avanços na garantia de direitos, por 

exemplo, para a implementação de políticas de ações afirmativas que beneficiem a população 

negra brasileira. 

Para Gomes (2011), o movimento tornou-se, na atualidade, em um sujeito coletivo 

produtor de discursos que 

 
[...] reordena enunciados, nomeia aspirações difusas ou as articula, possibilitando 

aos indivíduos que dele fazem parte reconhecerem-se nesses novos significados. 

Abre- se espaço para interpretações antagônicas, nomeação de conflitos, mudança 

no sentido das palavras e das práticas, instaurando novos significados e novas ações 

(GOMES, 2011, p. 135).  

 

O que Gomes (2011) batiza de “sujeito coletivo”, Laclau (2015) interpreta como 

“vontades coletivas”. Fazendo essa apropriação a partir da teoria gramsciana, ele diz que a 

vontade política é resultado da articulação entre diferentes forças “dispersas e fragmentadas” 

no social. Na sequência, para desenvolver o conceito, Laclau (2015, p. 132) afirma que “um 

ato histórico só pode ser realizado pelo homem coletivo” e isso exige uma unidade de 

diferentes vontades dispersas até que uma dessas vontades consiga reunir em torno de um 

ponto nodal todas as outras diferenças, agora articuladas em volta de “um único objetivo” 

(LACLAU, 2015, p. 132). 

 Como um agente produtor de discursos, o Movimento negro brasileiro ressurge na 

década de 70 em meio a movimentos nacionais e mundiais libertários e por ampliação de 

direitos. Alguns exemplos desses movimentos foram “a onda” hippie que impactou o estilo de 

pensar, de viver e de se comportar de milhares de jovens pelo planeta; o movimento pacífico 

contra a Guerra do Vietnã; o Movimento dos Direitos Civis dos Negros Americanos, dentre 

outros. Nesse cenário, surge negando, dentre outras coisas, a história oficial e reivindicando a 

“construção de uma nova interpretação da trajetória dos negros no Brasil” (GOMES, 2011, p. 
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134). Segundo Gomes (2011, p. 135), ele surge como “fruto de uma negatividade histórica” e 

se constitui em um “contraponto à realidade racial do país”, oferecendo outras possibilidades 

de se pensar a realidade.  

 Como um sujeito político, esse movimento tem defendido ao longo da história como 

um coeso projeto educativo a partir de lutas discursivas frente à racionalidade hegemônica.  

O movimento negro, no Brasil, conquanto sujeito político, tem sido o principal 

responsável pelo reconhecimento do direito à educação para a população negra, 

pelos questionamentos ao currículo escolar no que se refere ao material didático que 

apresenta imagens estereotipadas sobre o negro, pela inclusão da temática racial na 

formação de professores(as), pela atual inclusão da história da África e da cultura 

afro-brasileira nos currículos escolares e pelas políticas de ação afirmativa nas suas 

mais diferentes modalidades (GOMES, 2011, p. 137).  

 

Movimentos como a Imprensa Negra Paulista (1915-1960), a Frente Negra Brasileira 

(1931- 1937), o Teatro Negro Brasileiro (1944-1968) e o Movimento Negro Unificado – 

MNU (1978) traziam em seu bojo o combate à discriminação racial, o racismo e a exigência 

pelo direito à educação (GOMES, 2012). De acordo com Gomes (2012, p. 738), 

esta organização (MNU) de caráter nacional elege a educação e o trabalho como 

duas importantes pautas na luta contra o racismo. O MNU talvez seja o principal 

responsável pela formação de uma geração de intelectuais negros que se tornaram 

referência acadêmica na pesquisa sobre relações étnico-raciais no Brasil. 

  A Frente Negra Brasileira (1931-1937) foi uma associação política, beneficente e 

recreativa que surgiu em São Paulo com a intenção de se ampliar e se instituir como órgão de 

articulação entre as demandas do movimento, fortalecendo-as em busca de representação. 

Com um foco educativo oferecia escolas e alfabetização de todos os grupos etários. 

Transformou-se em partido político em 1936, mas foi extinto por meio de um decreto no 

Governo Getúlio Vargas, em 1937 (GOMES, 2011). 

 Outro discurso, a Imprensa Negra Paulista (1915-1960), divulgava por meio da mídia 

temas de importância para a vida social dos negros. De igual maneira, ao lado dos demais 

discursos na cadeia de equivalência frente a um estado violador de direitos, surgiu no Rio de 

Janeiro, a experiência do TEN - Teatro Experimental do Negro (1944-1968) que “trabalhava a 

valorização social do negro no Brasil, por meio da educação, da cultura e da arte” (GOMES, 

2011, p. 140; DOMINGUES, 2005, n.p.).  

 Esse movimento desse sujeito coletivo e político foi interrompido pelo governo militar 

na década de 60. Foram momentaneamente “eliminados” os protestos que denunciavam a 

discriminação racial por meio da luta formal além das demandas dos mais variados 

movimentos sociais do país. Apesar de toda repressão às diferenças ocorrida no período de 

ditadura militar no país, em 1970 o movimento negro ressurge, se organizando sob muitas 

formas, dentre elas, em 1978, como Movimento Negro Unificado (MNU). Nos anos 
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seguintes, as mulheres negras do movimento, aprofundam as discussões acerca de 

desigualdade de raça e gênero dentro do próprio movimento e criam na década de 1980 o 

Movimento das Mulheres Negras que hoje faz parte de uma rede internacional de luta 

(GOMES, 2011). 

Ainda segundo Gomes (2012, p. 738), na década de 1980, “[...] outro perfil de 

movimento negro passou a se configurar, com ênfase especial na educação” isso porque 

“Alguns ativistas conseguiram concluir a graduação e, com a 

expansão paulatina da pós-graduação em educação, cursaram o mestrado e, futuramente, o 

doutorado”. De acordo com a autora, se apoiando em Cunha Júnior (1977), 

alguns deles iniciaram uma trajetória acadêmico-política como 

intelectuais engajados e focaram suas pesquisas na análise do negro no mercado de 

trabalho [...], do racismo presente nas práticas e rituais escolares [...], analisaram 

estereótipos raciais nos livros didáticos [...], desenvolveram pedagogias e currículos 

específicos, com enfoque multirracial e popular [...] e discutiram a importância do 

estudo da história da África nos currículos escolares (CUNHA JÚNIOR, 1997 apud 

GOMES, 2012, p. 738). 

Gomes (2012) diz que, até a década de 1980 a educação no bojo do movimento negro 

ainda possuía um caráter universalista vindo a tomar uma direção mais “real” e “radical” 

(ações afirmativas) a partir da constatação de que as políticas públicas de caráter universal 

não atendiam a população negra como deveriam. Segundo ela, “as demandas do movimento 

negro a partir de então passam a afirmar, de forma mais contundente, o lugar da educação 

básica e superior como um direito social e, nesse sentido, como direito à diversidade étnico-

racial” (GOMES, 2010, p. 5). 

 Na década de 90, variadas organizações do Movimento Negro brasileiro 

comemoraram o tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares e nesse intento organizaram a 

“Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida” em Brasília. As 

várias organizações que participaram desse ato firmaram um “pacto político” pela luta contra 

o racismo. O resultado desse ato foi o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade 

Racial, entregue ao presidente Fernando Henrique Cardoso,que continha um diagnóstico da 

população negra brasileira e cobrava um posicionamento por parte do governo brasileiro para 

superação das desigualdades e do racismo, característicos do dia a dia da população negra 

brasileira (GOMES, 2011,).  

 Gomes (2011) faz um traçado e numa espécie de linha do tempo das relações étnico-

raciais no Brasil vai demarcando importantes avanços na luta antirracista com a participação 

ou liderança do movimento negro brasileiro a partir do ano 2003. É nesse contexto que é 

criada a lei 10.639/03, que versa sobre a história e cultura africana e afro brasileira e sua 



87 
 

inclusão nos currículos de todas as escolas do país. Sem dúvida, um avanço na luta contra o 

preconceito e contra a violação de direitos amargamente experienciada por negros e negras ao 

longo da história brasileira. 

A partir de 2003, com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nota-se o 

aprofundamento desse debate. Algumas iniciativas merecem destaque: no governo 

federal, pela primeira vez é instituída a Secretaria Especial de Promoção da 

Igualdade Racial (Seppir), em 2003, e, no Ministério da Educação, a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), em 2004. No tocante à 

educação, é nesse contexto que, finalmente, é sancionada a Lei nº 10.639, em janeiro 

de 2003, alterando a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em 

2004, o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 01/2004 são aprovados 

pelo Conselho Nacional de Educação. Ambos regulamentam e instituem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Em 2009, é lançado 

pelo Ministério da Educação e pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial, o Plano Nacional de Implementação das referidas diretrizes 

curriculares (GOMES, 2011, p. 144).  

 Uma entrevista concedida ao CPDOC por Edson Cardoso, chefe de gabinete do então 

deputado do Partido dos Trabalhadores, Eurídio Ben-Hur Ferreira27, eleito pelo estado do 

Mato Grosso do Sul, nos faz uma revelação significante acerca do período de construção do 

projeto de lei que resultaria na lei 10.639/03. Pinotti (2016) explica que esse foi um diálogo 

que ocorreu entre Edson Cardoso e o então deputado Ben –Hur Ferreira no início do processo 

de criação da lei. À época Edson teria dito ao deputado: 

 “Ben-Hur, acho que a primeira coisa que devemos fazer é ver quais os projetos que 

foram arquivados nessa legislatura, porque pode ter coisa importante e a gente 

desarquiva os projetos.” Quando olhei, que projeto estava lá? O movimento negro de 

Pernambuco tinha entregado ao Humberto Costa um projeto introduzindo “História 

da África”. Eu digo que tinha entregado, porque ele diz isso na justificativa do 

projeto. Na verdade, isso é preciso ser dito: Beato, o pai da Lucila, passou uma 

suplência no Senado e me parece que apresentou projeto de educação; Paim 

apresentou; Abdias apresentou; Benedita apresentou... É importante recuperar essas 

iniciativas, porque revelam que esse resgate do passado sempre foi uma preocupação 

do movimento negro. Falar de história da África, de história e cultura afro-brasileira, 

isso não é coisa de uma pessoa, isso sempre veio por várias gerações do movimento. 

(ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 429 apud PINOTTI, 2016, p. 4). 

 O movimento negro brasileiro no processo político de disputa por significar um 

currículo nacional se fez sempre presente. Em meio a um intenso processo de lutas e disputas 

conseguiu por meio de suas ações, avanços importantíssimos para o segmento negro, para o 

campo das políticas da diversidade e, sobretudo, para os estudos que se debruçam sobre a 

                                                           
27 Conhecido como Ben-Hur Ferreira, ex-parlamentar, com passagem pela Câmara Municipal de Campo Grande, 

pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e pelo Congresso Nacional, possui graduação em Direito 

pela Universidade Católica Dom Bosco (1987), graduação em Filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco 

(1984) e mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1993). Atualmente é docente 

da Universidade Católica Dom Bosco. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito 

Constitucional, Direitos Humanos e Ciência Política. Texto informado pelo autor. Disponível em: < 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do> Acesso em 12 de janeiro de 2019. 
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constituição identitária do país. Outras demandas são criadas ininterruptamente e dentro do 

próprio movimento negro. Já se percebe uma variedade de novas e emergentes lutas e 

discursos como a luta das mulheres negras, o feminismo negro, dos LGBTs negros, grupos de 

religiões de matriz africana que reivindicam tolerância religiosa, dentre outras. Alargar essa 

cadeia de equivalência é a condição para que outras lutas sejam incluídas no processo de 

representação. Quanto mais isolada for uma demanda, quanto menos se articular, mais 

próximo da marginalização ela está. O viver democrático requer que saibamos conviver com 

os diferentes, considerando o diferente como parte de minha constituição.  

3.4.3 A chegada das temáticas étnico-raciais no campo educacional: a lei 10.639/03 como 

resultante de práticas articulatórias 

 

 Vimos que a educação foi uma forte bandeira de luta do movimento negro brasileiro 

ao longo do século passado. A reivindicação por esse direito esteve todo o tempo no centro 

das lutas políticas empreendidas por essa vontade coletiva que compreendia que o 

conhecimento pode levar a descoberta e a libertação de si mesmo e consequentemente, dos 

outros. A educação também era vista pelo movimento como determinante para o sucesso ou 

fracasso no mercado de trabalho. 

 Gomes (2011) chama a atenção para o redirecionamento do perfil do movimento a 

partir do período pós-ditadura, por volta da década de 80. Imbuídos desse pensamento que 

reconhece na educação esse valor de mudança social e pessoal, esse intelectual que tematiza 

as relações raciais começa a ampliar seu nível de instrução e isso acontece ao mesmo tempo 

em que ocorre a consolidação dos cursos de pós-graduação, que se inicia por volta da década 

de 70. Esses intelectuais negros, provenientes do movimento negro, começaram a ingressar 

nesses cursos e esse foi o início de uma grande movimentação nas discussões sobre negro e 

educação no país. 

As questões como a discriminação do negro nos livros didáticos, a necessidade de 

inserção da temática racial e da História da África nos currículos, o silêncio como 

ritual a favor da discriminação racial na escola, as lutas e a resistência negras, a 

escola como instituição reprodutora do racismo, as lutas do Movimento Negro em 

prol da educação começam, aos poucos, a ganhar espaço na pesquisa educacional do 

país, resultando em questionamentos à política educacional. Desencadeia-se um 

processo de pressão ao Ministério da Educação, aos gestores dos sistemas de ensino 

e às escolas públicas sobre o seu papel na superação do racismo na escola e na 

sociedade (GOMES, 2011, p. 112-113). 

 

 Tanto no processo de construção da Constituição Federal de 1988 quanto na 

elaboração da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, houve a participação 
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da militância negra, mas mesmo marcando presença nesse processo, as suas demandas não 

foram incluídas nessas leis, pelo menos não de forma efetiva. Quando vez ou outra, foram 

inseridas nos documentos oficiais, sempre apareciam de “maneira parcial e distorcida” 

(GOMES, 2011, p. 113). 

 Até a década de 1990, a demanda pela educação era integrada a pautas de direitos e 

políticas públicas mais amplas. Percebendo que, dessa maneira, as mudanças não chegavam, e 

sofrendo forte influência do movimento pelos direitos civis dos negros americanos, o 

Movimento Negro brasileiro decide reestruturar suas demandas, tornando-as mais 

específicas,reivindicando o direito à educação em todas as suas modalidades e o direito à 

diversidade étnico-racial.  

Nos anos 1990, as exigências e as pressões políticas do Movimento Negro são 

introduzidas, de forma lenta, em algumas iniciativas do governo federal. Ações 

como a Marcha Zumbi dos Palmares, em Brasília, em 1995, no contexto das 

comemorações do tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, foram importantes 

formas de pressão ao governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso pela 

implementação de políticas públicas de combate ao racismo (GOMES, 2011, p.113). 

 

 O governo federal, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, responde a essas 

reivindicações por meio da criação, em 1996, do Grupo de Trabalho Interministerial para 

valorização da população negra28 e também, no mesmo ano, da criação dos PCNs – 

Parâmetros Curriculares Nacionais que vigoraram de 1995 a 1996 com o tema Pluralidade 

Cultural, que terminava por apresentar a questão racial de forma diluída na pluralidade 

cultural (GOMES, 2011; PEREIRA, 2017). Essa diluição adiou políticas públicas de 

enfrentamento do racismo e da superação da desigualdade racial no âmbito escolar. Para 

GOMES (2011), no PNC de Pluralidade Cultural, 

As questões da diversidade foram estabelecidas em uma perspectiva universalista de 

educação e de política educacional. A questão racial, no entanto, diluía-se no 

discurso da pluralidade cultural, o qual não apresenta um posicionamento explícito 

de superação do racismo e da desigualdade racial na educação nas suas propostas. 

Além disso, os PCNs têm forte apelo conteudista, o que pressupõe a crença de que a 

inserção de “temas sociais”, transversalizando o currículo, seria suficiente para 

introduzir pedagogicamente questões que dizem respeito a posicionamentos 

políticos, ideologias, preconceitos, discriminação, racismo e tocam diretamente na 

subjetividade e no imaginário social e pedagógico (p. 113). 

 

                                                           
28 O Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra (GTI), criado como resultado da 

pressão política exercida pelo movimento a partir da Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela 

Cidadania e a Vida, em 1995, permitiu abrir um espaço para a participação ampliada da sociedade civil no 

desenvolvimento de políticas de reconhecimento da contribuição histórica e cultural da população negra para o 

país, além de ter sido um dos primeiros espaços governamentais a discutir possibilidades de políticas de ação 

afirmativa para negros no Brasil (Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/participacao/estudos-do-

ipea/index.php?option=com_content&view=article&id=272:conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-

racial&catid=136:conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial&Itemid=255> Acesso em 12 de janeiro 

de 2019. 

http://www.ipea.gov.br/participacao/estudos-do-ipea/index.php?option=com_content&view=article&id=272:conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial&catid=136:conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial&Itemid=255
http://www.ipea.gov.br/participacao/estudos-do-ipea/index.php?option=com_content&view=article&id=272:conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial&catid=136:conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial&Itemid=255
http://www.ipea.gov.br/participacao/estudos-do-ipea/index.php?option=com_content&view=article&id=272:conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial&catid=136:conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial&Itemid=255
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 Essa questão nos remete atualmente à significação de diversidade pelas políticas 

educativas e curriculares, o que acaba por incluir uma série de diferenças, homogeneizando-

as. 

 Alguns eventos, de grande impacto, ocorreram no início do milênio no país. Um deles, 

a 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas 

Correlatas de Intolerância, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), de 31 de 

agosto a 8 de setembro de 2001, na cidade de Durban, na África do Sul, é divisor de águas. 

No Brasil, esse evento foi aguardado e precedido por eventos estaduais como a “Conferência 

Nacional contra o Racismo e a Intolerância” que ocorreu na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, em julho de 2001 (GOMES, 2011). Segundo Gomes (2011), “esse momento marca a 

construção de um consenso entre as entidades do Movimento Negro sobre a necessidade de se 

implantar ações afirmativas no Brasil” (p. 114).  

 Em 2003, o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou algumas 

iniciativas que representam um avanço na luta antirracismo no país: a criação da Seppir – 

Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial no ano de 2003 e a criação no MEC, da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), no ano de 2004 

(GOMES, 2011). 

 É nesse cenário, que finalmente é sancionada a lei 10.639/03 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais e para o ensino de 

História e cultura afro-brasileira e africana por meio do CNE/CP 03/2004 e a Resolução 

CNE/CP 01/2004. Em 2009 é lançado pelo MEC e Seppir, O Plano Nacional para a 

implementação das tais diretrizes (GOMES, 2011). 

É assim que,paulatinamente, a pauta até então própria das Ciências Sociais e a agenda 

de luta do Movimento Negro brasileiro passa a ser incorporada, a partir da década de 1990, 

pelo campo educacional que vai se constituindo, como educação das relações étnico-raciais 

(GOMES, 2012). Assim, são os intelectuais negros das ciências sociais e do movimento negro 

brasileiro que levam a discussão para o campo da educação que passa a pensar as relações 

raciais para o espaço escolar além de iniciar a produção de literatura na área.  
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CAPÍTULO IV – A PRODUÇÃO DE SENTIDOS E AS DISPUTAS POR 

SIGNIFICAÇÃO EM TORNO DO CURRÍCULO PARA A EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO GT 12 DA ANPED 

 

É inegável o peso e a importância da inclusão das questões étnico-raciais na política 

curricular nacional a partir, principalmente, das leis 10.639/03 e 11.645/08. Essa inclusão 

prevê contribuir para a melhoria de aspectos há muito discutidos e propagados no meio 

educacional desde que foram criadas as leis tais como: inclusão, valorização das diferenças,  

questionamento do ideário de branqueamento, questionamento do conhecimento e saberes 

postos como legítimos, abertura para discutir a pluralidade e a (in)tolerância religiosa, as 

questões acerca de uma identidade negra, eurocentrismo, colonialismo, dentre outros 

assuntos. Essa pesquisa apesar de reconhecer o papel dessa política curricular para o 

enfrentamento e discussão das questões referentes à educação das relações étnico-raciais no 

Brasil, compreende que os sentidos que surgem em seu interior como fundamentos para 

nortear essa política precisam ser compreendidos como construções que ocorrem dentro de 

um processo de simbologia, representação e significação, em meio a disputas e relações de 

poder, não devendo ser, portanto, vistos como fundamentos únicos e inquestionáveis, imunes 

a revisões ou mesmo subversões.  

A partir desse parágrafo inicial talvez você, caro leitor, se pergunte: o propósito dessa 

pesquisa, então, é combater a política curricular pensada para a educação das relações étnico-

raciais? E a resposta é: sim e não. Não, porque essa pesquisa não foi pensada para julgar 

nenhuma política, seja ela pluralista ou unicista. Sim, porque o que está no cerne desse 

trabalho é problematizar a construção dos sentidos construídos contextual e discursivamente, 

sempre no terreno da contingência, destituídos por isso, de qualquer absolutez ou garantias. 

Pretendemos evidenciar que tudo que entendemos e temos por política curricular embora 

possa estar sedimentado hegemonicamente sob a forma de leis e decretos - como, por 

exemplo, as leis 10.639/03, 11.645/08 e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - são 

discursos temporários e efêmeros que foram construídos e firmados hegemonicamente dentro 

de um processo de luta (com outros discursos) por significação que acaba sempre por nomear 

determinados discursos como legítimos.  

Nesse caminho investigativo nos interessamos em debruçar, como já foi dito no 

capítulo inicial dessa pesquisa, sob o GT de Currículo da ANPEd. Assim fizemos por 

considerar esse grupo de trabalho como potencializador dos discursos que ali transitam, e que 
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devido à sua pertença e produção, lhe foi conferido destaque nas pesquisas em educação. A 

sua produção é respeitada no meio curricular por advir de “lideranças do campo no Brasil” 

(LOPES, 2013, p.8). O desejo de investigar os sentidos e discursos presentes nas produções 

dos autores ali reunidos, nos fez lançar mão da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe, que amplia o entendimento sobre política, conectando-a aos discursos, 

presentes em todas as práticas sociais, superando o entendimento desta em nível de Estado ou 

partidos. Lopes (2011; 2012; 2013; 2015; 2017), em suas interlocuções com Laclau e Mouffe, 

traz uma importante discussão para o campo curricular e realça a conexão existente entre 

currículo e política.  

Sob esses registros teóricos, a política - e com ela os conflitos, dissensões, subversões, 

exclusões - compõem o social que deixa de ser visto como “totalidade” fixa, racional, natural 

e passa a ser visto como uma espécie de “unidade” de diferenças. Os antagonismos e conflitos 

marcam a ontologia desse social permitindo as formações identitárias, as significações e as 

identificações coletivas e políticas, sobretudo, a descentralização, a estruturação e 

reestruturação dessas formas disseminadas como “naturais”. Dessa maneira, reestruturamos 

junto a Laclau, a compreensão de conflito como puramente negativo, devendo por isso ser 

superado a fim de que tenhamos uma sociedade una, coesa, perfeita, igual. Passamos a operar 

com a concepção de que a sociedade concebida dessa forma é impossível, pois ela mesmo, a 

partir de sua pluralidade de partículas e indivíduos, é fragmentada. 

 Sob a incorporação desse registro teórico as concepções sobre o currículo também 

foram reestruturadas. Isso inclui desestabilizar os projetos de educação e de políticas 

curriculares pensados dentro do protótipo da teoria crítica curricular segundo a qual 

Acreditávamos nos conteúdos básicos do currículo como saberes que poderiam 

garantir o projeto de sociedade com o qual sonhávamos. Esses conteúdos eram 

concebidos como o centro do currículo – seu core – e trabalhávamos pela formação 

de sujeitos – os cidadãos emancipados e críticos ou os intelectuais orgânicos 

gramscianos – capazes de atuar pelas mudanças sociais entendidas como de interesse 

da maioria da população de um país, ou mesmo da humanidade, e como garantidoras 

do projeto social pretendido (LOPES, 2013, p. 9) 

 

As reestruturações se deram e se dão no sentido de abandonar qualquer projeto que 

prometa uma sociedade - e indivíduos - reconciliada, racional, consciente até mesmo porque, 

“a concepção de um ser humano centrado, consciente de seus direitos, e capaz de reivindicar e 

lutar por esses projetos é desconstruída” (LOPES, 2013, p.8). Segundo Lopes (2013, p. 8) 

“somos construções falidas, não controlamos plenamente os sentidos do que dizemos e muito 

menos sabemos o que somos, pois o que somos depende do outro, do contexto”. Assim, a 

própria ideia construída e sedimentada acerca de sujeito é desestabilizada, pois este, nesse 
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viés, passa a ser percebido como um “projeto inconcluso”, dependente de uma “significação 

sempre adiada” dessa forma somos “seres linguajeiros, cindidos e precários” (LOPES, 2013, 

p.8). 

Nem a ciência, nem Deus, nem um partido, nem a dialética, nem a formalidade 

matemática, nem as regras administrativas servem mais – se é que um dia serviram – 

de porto seguro para nos constituir como sujeitos, balizar os nossos projetos e para 

resolução dos conflitos em torno de diferentes opções de leitura do mundo (LOPES, 

2013, p.8). 

 

Nesse diapasão, a partir dessa orientação teórica, descentralizamos qualquer tentativa 

ou projeto pretenso a se fazer centro, inclusive “colocando na roda” essa pesquisa, que se 

configura também como discurso, disputando significação e produzindo sentidos em/para 

currículo. Isentos dessa missão de defendermos esta ou aquela política como legítima, 

tratamos nas análises de identificar num primeiro momento as demandas, a fim de tornarmos 

visível a existência de uma luta por significação no campo curricular em torno das relações 

raciais. Para esse intento, fez-se necessário identificar as demandas dos “sujeitos” coletivos, a 

partir de seus grupos e linhas de pesquisa, realçar a articulação entre essas demandas 

diferenciais demarcando o antagonismo (sempre que possível diante da consistência de 

informações) que as une e de igual maneira, pontuar o caráter sempre contingente, precário, 

instável, fugidio, mas necessário de qualquer fundamentação. 

Num segundo momento, localizamos os sentidos produzidos sobre o currículo para as 

relações raciais nas produções encontradas no GT de currículo entre os anos de 2003 e 2018 

de forma a comprovar que quando uma possibilidade é posta como hegemônica em um 

determinado período não significa que seja a única alternativa possível de hegemonização e 

nem que essa seja para todo o sempre. Se assim o fosse, não faria sentido a contínua produção 

de significações sobre um determinado objeto. A lei 10.639/03, embora seja marco na luta 

racial no Brasil, não deve se caracterizar como única maneira possível de se educar essas 

relações, haja vista a criação, cinco anos depois, da lei 11.645/08, que inclui a questão 

indígena no currículo por não ter sido incluída na primeira. De igual maneira, os temas 

propostos por ela não devem ser resumidos como únicos ou mais importantes dentro do 

universo das relações raciais a serem problematizados no campo educacional. Outras 

demandas emergentes, de outros grupos e movimentos sociais negros, e outros sentidos estão 

constantemente sendo construídos, podendo disputar, inclusive, a inserção na mesma política 

curricular ou subvertê-la.  
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4.1 Contextos, demandas, articulação e antagonismos presentes nos discursos 

 Nessa seção da análise nos debruçaremos sobre a investigação das demandas que 

compõem o processo de significação da política curricular para as relações étnico-raciais no 

GT 12 da ANPEd. Acreditamos que uma vez detectadas as demandas postas na luta por 

fixidez e uma vez identificados os sentidos produzidos a partir dessas demandas será possível 

evidenciar a existência de uma luta empenhada pelos discursos acerca dessa significação. Não 

estamos a falar, dessa maneira, de uma produção de sentidos despretensiosa que denota tão 

somente a multiplicidade de concepções. Estamos a falar que existe uma peleja, uma disputa, 

entre distintos discursos produtores de currículo, oriundos de diferentes contextos, trazendo 

díspares demandas, pretendendo fechar a significação sobre essa política curricular. Mas, qual 

a justificativa, localizada dentro da Teoria do Discurso, para se utilizar nessa análise a 

categoria “demanda”?  

Laclau (2013), estando a discorrer sobre a formação da noção de “povo” ao estudar o 

fenômeno do populismo elencou a demanda como unidade mínima para os estudos de 

constituição de grupos, pois os entende como articulação discursiva. Dessa maneira, como 

estamos diante de um coletivo discursivo que num grupo de estudos sobre currículo tem em 

comum, como proposta principal, “denunciar” a falta de trato do currículo oficial com as 

minorias étnicas, e nisso oferecem alternativas, escapes e/ou outras possibilidades de se 

pensar o currículo, fomos nos convencendo que a nossa investigação para conhecer como 

essas diferentes concepções se unem, por que se unem, como se movimentam, como se 

hegemonizam, se iniciaria com a categoria “demanda”. 

A maneira que encontramos para chegarmos às demandas presentes nessa luta foi via 

currículos, devidamente cadastrados na Plataforma Lattes. Dessa forma, identificamos as 

informações sobre vinculação a grupos e linhas de pesquisa por parte de cada autor e 

consequentemente, a identificação de seu foco teórico. Utilizamos como procedimento 

padrão, preferencialmente, tomar como fonte de informações sobre os grupos e pesquisas, a 

sua página oficial ou a descrição sobre esses nas páginas das instituições de ensino superior e 

programas de pós-graduação aos quais estão vinculados, acessando dessa maneira, as guias 

“quem somos” e/ou “apresentação” e /ou “histórico” e/ou “objetivos”. Essa foi a forma que 

encontramos para estabelecer um pouco de uniformidade na procura dos dados e na análise. 

Alguns casos, porém, não se enquadraram nesse procedimento e por isso, consideramos outras 

fontes informativas, por meio de outras páginas e/ou eventos.  
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Admitimos que não foi um exercício fácil, pois obstáculos como: equívocos no 

preenchimento do currículo Lattes por parte dos autores, não cadastramento/lançamento de 

informações referentes à essas vinculações de pesquisa no currículo, falta de atualização do 

mesmo, a inexistência de páginas oficiais dos grupos de estudos e pesquisas, a desatualização 

dos sites , blogs e páginas, a inexistência de informações sobre alguns grupos nas páginas 

oficiais das instituições de ensino superior e nos programas de pós-graduação, etc. nos 

impediram de acessar informações mais completas e consistentes,em alguns casos. Por esse 

motivo, durante a análise tivemos que excluir alguns grupos29, pois não encontramos 

informações sobre eles na internet ou porque as informações encontradas eram insuficientes 

para sustentar qualquer tipo de análise. Enfim, apesar dos percalços, as informações obtidas 

nos permitiram avançar em nossos objetivos de pesquisa, uma vez que a identificação das 

demandas evidenciou uma luta por significação no campo e a centralidade da articulação 

nesse processo. 

Estamos assim, diante de vontades coletivas, que produzem sentidos e significados 

para o que deve ser um currículo aberto à pluralidade étnica e racial. Estamos diante de uma 

miríade de demandas que provém dos mais diferentes vieses teórico-epistemológicos e que 

trazem suas solicitações e bandeiras de luta e que, apesar desse aspecto diferencial, se 

confluem em torno dessa política curricular, e reconhecem nesse esforço que o currículo 

“oficial” e hegemônico não representa todos os grupos e nem a sua diversidade étnica e racial. 

Antes, representa um segmento marcadamente “branco”, eurocêntrico, colonizador, e que 

nesse processo de transmissão e formação se coloca como detentor de legitimidade. Admitem 

também que a inclusão da diversidade na LDB é um avanço, mas ela precisa ser ampliada. 

Dessa maneira, a diversidade étnico-racial no currículo oficial torna-se uma brecha para que 

outras diferenças sejam incluídas. 

Nesse momento da pesquisa, estamos a conversar com esses discursos aqui analisados, 

e nesse entremeio, nos formando também como alternativa para se pensar essa política. 

Questionamos aqui o seguinte: se existe uma luta, esta para acontecer é primeiramente 

motivada por um ou mais objetivos, ideais, que motivem essa disputa. Esses motivos 

precisam ser diferentes entre si, caso contrário, estaríamos a falar de “todos numa mesma 

direção” e não em “disputa”. Então, compreendendo que temos uma luta e ideários 

                                                           
29 OS grupos excluídos no processo de análise foram: GEE – Grupo de Estudos e Pesquisa em currículo e 

culturas – UFMG; Grupo de estudos e pesquisa em Cotidiano e Cultura Escolar – UERJ; Grupo de Estudos 

Curriculares – UFF; Grupo de estudos e pesquisas em Currículo, Prática Pedagógica e formação de professores; 

Grupo de estudos e pesquisa em educação com diferenças culturais; Grupo de Pesquisas dos Sistemas Escolares; 

Grupo de estudos e Pesquisa em Educação e Diferenças Culturais. 
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diferenciais nessa luta, batalhando por algo, chegamos aos questionamentos: Que ideais são 

esses? É possível conhecê-los? O que os traz para a disputa? Como se comportam nesse 

processo?  

Dessa forma, sob todos esses questionamentos anteriormente citados, chegamos à 

categoria demanda. É por meio dela que compreendemos os “ideais” de luta, ou melhor, as 

solicitações e reivindicações dos sujeitos coletivos envolvidos nesse processo de produção 

além de, por meio dela, ser possível decompor qualquer formação discursiva vestida de 

“unidade”, pois, para Laclau (2005), “a unidade do grupo é simplesmente o resultado de um 

somatório de demandas sociais – que, claro, podem ter se cristalizado em práticas sociais 

sedimentadas” (p. 10). Postos esses primeiros questionamentos a serem investigados por meio 

das demandas, outros nos surgiram: se estamos diante de um conjunto diferencial de 

demandas, como identificar o elemento que as unifica? O que dá unidade a um discurso que 

atende pelo nome “currículo para a diversidade” ou “currículo para a educação das relações 

étnico-raciais”? Nesse caminho, chegamos às categorias “articulação”, “significantes vazios”, 

“antagonismo” e “hegemonia” e nos próximos parágrafos desenvolveremos o entendimento 

de Laclau e Mouffe acerca das mesmas. 

Em “A Razão Populista”, Ernesto Laclau, desenvolve a explicação acerca da categoria 

“demanda”. Também nomeada como “demanda social”, o autor a coloca como unidade 

mínima para que aconteça qualquer experiência política sendo também por meio dela, 

possível se iniciar qualquer análise política (LACLAU, 2013). Demanda, segundo o autor, 

ambiguamente pode ser entendida como uma solicitação e também como exigência, a 

depender do momento em que ela acontece. Ela inicialmente se caracteriza como uma 

solicitação de algo, geralmente aos canais estatais e institucionais. Caso seja atendida, a 

ocorrência se encerra. Se ao contrário, for ignorada, ela poderá se juntar a outras solicitações 

equivalentes e se transmutar em reivindicação (LOPES; MENDONÇA, 2013). É por meio 

desse processo que demandas isoladas começam a se articular.  

A articulação é uma união circunstancial entre diferentes conteúdos, contra um 

“inimigo” comum. Ela é uma prática que recompõe elementos que até então estavam 

separados, fragmentados, no campo da discursividade. Ela não faz parte de uma 

essencialidade do social dada a priori sem que haja uma intervenção dos agentes políticos, 

antes, é o “resultado de uma construção e lutas políticas” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 

129). As iniciativas políticas constroem os processos articulatórios e nos posicionarmos em 

seu terreno requer que abandonemos qualquer ideia de totalidade fixa e permanente, de social 

como totalidade fundante e passemos a considerar que qualquer ordem social sedimentada é 
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fundada por meio de tentativas (precárias) de dominar outras concepções diferentes. Dessa 

maneira, “as articulações político-hegemônicas criam retroativamente os interesses que 

pretendem representar” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 39). 

Se as demandas, como vínhamos desenvolvendo anteriormente, não forem atendidas, 

isso acarretará num acúmulo de reivindicações que se equivalem, frente àquilo que impede 

sua efetivação. Aqui forma-se uma fronteira antagônica entre aquele que exige (povo; grupo) 

e aquele de quem se exige (o poder constituído) ou, como explica Mendonça (2017) ao falar 

sobre a lógica populista, “gera-se uma identificação entre os ‘de baixo’ versus o ‘poder’” 

(2017, p. 50). E entre aqueles que exigem, se forma uma rede de pluralidade de solicitações 

que se equivalem e se unem a fim de se fortalecer frente ao poder institucional e/ou estatal. 

Quanto mais elástica e ampla se tornar essa cadeia de equivalências, mais ela se fortalecerá 

como reivindicação, mas, ao mesmo tempo, ela se tornará mais solidária e seus conteúdos e 

sentidos particulares se fragilizarão e serão circunstancialmente modificados a fim de se 

permitir que em um determinado momento, precário e contingente, uma das demandas 

articuladas possa assumir a tarefa hegemônica de representar todas as diferenças reunidas 

naquela cadeia (MENDONÇA, 2017). Dessa maneira, as particularidades precisam dar espaço 

a uma universalização que transcenderá os seus próprios limites. Em outras palavras, quanto 

mais particularizadas e isoladas se mantiverem, mas difícil será o controle hegemônico de um 

campo (LACLAU, 2011). 

É precisamente isso o que torna possível a relação de equivalência: diferentes lutas 

particulares são outros tantos corpos, que podem indiferentemente encarnar a 

oposição de todos ao poder repressivo. Isso envolve um duplo movimento. Por um 

lado, quanto mais estendida esteja a cadeia de equivalências, menor será a 

capacidade de cada luta concreta permanecer encerrada em sua identidade 

diferencial – em algo que a separe das outras identidades diferenciais por meio de 

uma diferença que seja exclusiva dela (LACLAU, 2011, p. 74). 

 

 Todo esse processo acontece sem que as demandas deixem de ser quem são em suas 

diferenças. O fato de se articularem a outras reivindicações não as transformam numa “coisa 

só” ou numa “mesma coisa”, antes, dá a elas liberdade para que criem desdobramentos e 

formações articulatórias múltiplas. A intenção da equivalência não é eliminar a diferença, até 

porque, se isso fosse possível de ocorrer, a própria lógica da equivalência desapareceria, pois 

só pode haver equivalência entre elementos que sejam, em suas características, diferentes.  

Dessa maneira é que são formuladas e reformuladas as experiências discursivas políticas e 

sociais, mediante a articulação de demandas particulares e diferenciais que negociam entre si 

uma representação frente a um determinado poder constituído. Vale ressaltar que nem todas 

as demandas optam por se articular. Algumas seguem ou preferem seguir isoladas e dessa 



98 
 

forma, acabam se marginalizando e não são vistas ou consideradas. Aquelas que se articulam 

são nomeadas pelo autor como “demandas populares”, as que se mantém isoladas, são 

batizadas de “demandas democráticas” (LACLAU, 2013, p. 124).  

Como ilustração do processo até aqui mencionado, envolvendo as demandas, a 

articulação e cadeia de equivalências, recordemos a lei 10.639/03, tratada no capítulo 3 dessa 

pesquisa. Os discursos que focalizavam “o negro” e a “raça’ no Brasil estavam dispersos no 

campo das Ciências Sociais. Esses discursos significavam o negro e as questões que o 

envolviam de diversas formas, tratando-o desde como “objeto de laboratório” até “membro de 

uma etnia explorada, discriminada e desclassificada pelos segmentos dominantes” (MOURA, 

1988). Em outros espaços também se produziam discursos reivindicatórios de direitos para 

negros,como por exemplo, aqueles que exigiam o direito à educação. Movimentos como a 

Imprensa Negra Paulista (1915-1960), a Frente Negra Brasileira (1931- 1937), o Teatro Negro 

Brasileiro (1944-1968) e o Movimento Negro Unificado – MNU (1978) traziam em seu bojo 

o combate à discriminação racial, o racismo e a exigência pelo direito à educação (GOMES, 

2012).  

Mais adiante, por volta da década de 1990, esses discursos costurados nesses 

diferentes espaços, são trazidos pelos intelectuais negros das Ciências Sociais e do 

Movimento Negro para o campo educacional30. São estes que trazem a discussão para o 

campo da educação que passa a pensar as relações raciais para o espaço escolar além de 

iniciar a produção de literatura na área. Vai se constituindo dessa forma, a “educação para as 

relações étnico-raciais” no Brasil (GOMES, 2012), que se forma no antagonismo a um 

currículo “branco”, excludente, racista, europeizado, centralizador, historicamente 

sedimentado e que se afirma todo o tempo como legítimo.  

Posto o exemplo, temos nele todas as categorias que envolvem nossa análise. Temos 

inicialmente solicitações/denúncias dos diferentes campos e movimentos e que por sua vez, ao 

longo de décadas não foram atendidas pelo Estado Brasileiro. Essas solicitações se 

converteram em reivindicações e se articularam a outras demandas e discursos e num sistema 

de representação e significação, todas essas demandas, embora diferentes entre si, passam a se 

equivaler frente àquilo que as impede de se efetivarem. Aqui ocorre a demarcação do campo, 

                                                           
30 Sobre essa inserção, Gomes (2011) esclarece: “A redemocratização do país iniciada nos anos 1980 também 

possibilita a emersão de um novo perfil de intelectual que tematiza as relações raciais, sobretudo no campo 

educacional. Cabe destacar que a consolidação dos cursos de pós-graduação em educação desencadeada a partir 

dos anos 1970 possibilita a inserção paulatina de um grupo de intelectuais negros nas universidades públicas, e 

esses passam a produzir conhecimento sobre as relações étnico-raciais. Muitos deles eram quadros do 

Movimento Negro ou tiveram sua trajetória de vida e intelectual influenciada por tal movimento social. Novos 

grupos de pesquisa são criados, e vários encontros, congressos e pesquisas educacionais voltados para a temática 

“negro e educação” começam a ser desenvolvidos” (p. 112). 
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a divisão em dois pólos, o corte antagônico que divide “os discursos que lutam pelo direito à 

educação que inclua os negros e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira” e 

“àqueles discursos que insistem em invisibilizar esses aspectos, mantendo um currículo onde 

a diferença é marginalizada ou silenciada”.  

Nesse diapasão, o direito à educação, inicialmente reivindicado pelo Movimento 

Negro, se estabelece e engloba, a partir da lei 10.639/03, outros aspectos como reformulação 

da história dos povos africanos e brasileiros, da cultura negra que, por sua vez, envolve 

tolerância religiosa, desconstrução da histórica lógica de dominação entre grupos raciais, etc. 

De lá pra cá tantos outros sentidos têm sido continuamente construídos, descentrados e 

reconstruídos nesse campo. Poderíamos adicionar atualmente, a esses sentidos, demandas 

emergentes como as questões de gênero e raça como a sexualidade negra, os movimentos 

sociais forjados dentro do próprio universo negro como o feminismo negro, as questões que 

envolvem raça e violência, dentre outros.  

Outro aspecto que deve ser ressaltado, como ilustração da potência que está na 

articulação entre demandas e consequentemente na iniciativa política dos agentes e discursos, 

é a incorporação à agenda curricular para a diversidade nas escolas brasileiras por meio da lei 

11.645, que surge cinco anos após a 10.639. Esta veio, além de reforçar a obrigatoriedade do 

ensino da cultura afro e afro-brasileira, acrescentar outro grupo historicamente minoritário, os 

indígenas. A incorporação da temática indígena a essa agenda da diversidade mostra que ao se 

articularem, as demandas se fortalecem, e mesmo que uma demanda, em um determinado 

contexto se institucionalize, os sentidos sobre a política curricular para as diferenças 

continuam a ser produzidos como forma de que, cada vez mais, outras reivindicações sejam 

adicionadas e outros grupos e bandeiras sejam representados nessa política, dita democrática.  

No tocante ao antagonismo, ligeiramente mencionado na ilustração acima, destacamos 

que é ele o responsável pelo processo de produção de sentidos que produzirá por sua vez, os 

discursos e as construções identitárias, o que lhe confere um lugar de importância no processo 

político de significação. É ele, segundo Mendonça (2012), que irrita essa “estrutura”, esse 

“sistema”, desencadeando a produção desses novos elementos. Considerando o caráter 

incompleto e relacional das identidades, estas se constroem também no contato com aquele a 

quem combatem e discordam. Nessa acepção, o antagonismo possui duas funções paradoxais: 

1) ele impede a constituição plena das identidades, pois representa uma ameaça externa que 

impossibilita sua totalização, o que as tornam impossíveis enquanto construções fixas, 

transparentes e centradas. Dessa maneira, as identidades nunca poderão se objetivar 

(construção plena de sentidos) porque sempre serão e estarão limitadas antagonicamente. 2) 



100 
 

ele dicotomiza o espaço social dividindo os discursos antagônicos em lados, mas não somente 

isso. Ele também gera a dicotomização discursiva, ou seja, ativa a geração de sentidos 

antagônicos e de identificação a ele, participando e influenciando, dessa forma, na formação 

identitária dos agentes e discursos envoltos no sistema de significação. Se o antagonismo é 

também constituidor das ditas identidades, aduzimos que, se for pensado como algo a ser 

eliminado, excluído, superado, logo, as identidades que fazem frente a ele ou que com ele 

concordem também se dissiparão. Isso porque, o antagônico é sempre um discurso exterior 

que ameaça a existência de um interior, mas o discurso que a ele se antagoniza só se constitui 

sob a ameaça da presença do antagônico (MENDONÇA, 2009). Dessa maneira, Mendonça 

(2012) reitera, “antagonismo tem a função de gerar um tipo específico de identificação 

política” (p. 224).  

Na medida em que há antagonismos, eu não posso ser uma presença plena para mim 

mesmo. Nem a força que antagoniza comigo é tal presença: seu ser objetivo é um 

símbolo do meu não-ser e, desta maneira,é excedido por uma pluralidade de sentidos 

que impedem que ele se fixe como uma positividade plena [...] o antagonismo 

constitui os limites de toda objetividade (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 203). 

 

Esse é o terreno da contingência e da indecidibilidade onde as definições de quem são 

“eles” e quem somos “nós” são estabelecidas no jogo político. Isso retira o ideário de uma 

democracia pacificada aonde as identidades chegam prontas ao debate, e os conflitos e 

contradições são suprimidos. Para Mouffe (2010), a política tem a ver com conflitos e nesse 

cenário temos posições irreconciliáveis. Esses dissensos podem se dar numa relação 

antagonística amigo-inimigo ou por meio do que a autora chama de agonismo, quando “um 

adversário reconhece a legitimidade do oponente e o conflito se conduz através das 

instituições. É uma luta por hegemonia” (n.p), sem no entanto ter por finalidade destruir o 

oponente.  

Ao contrário, visa a defender sua existência, por ser o oponente compreendido como 

parte de nossos processos de identificação (MENDONÇA, 2004). O Outro contra o 

qual uma dada articulação hegemônica se antagoniza não pode ser visto como um 

inimigo a ser destruído, na medida em que ele faz parte da formação dos sujeitos que 

se estabelece por meio de dada articulação. O Outro é um adversário, também se 

insere em outras articulações, e como tal é admitido no espaço democrático, desde 

que sejam admitidos a diferença e o dissenso, bem como a expressão dessa diferença 

e desse dissenso na política (LOPES, 2012, p. 709). 

 

Dessa maneira, Mouffe (2010) afasta a possibilidade de se fazer democracia por 

consensos e enfatiza que um dos papeis desta é dar “possibilidade aos diferentes pontos de 

vista para que se manifestem e se desentendam” (n.p).   

Essa noção de uma democracia pluralista (MOUFFE, 2001, 2003) implica a 

aceitação de que o conflito e o antagonismo são inerentes aos processos políticos e 

contaminam toda e qualquer pretensão de consenso. Em oposição às perspectivas 
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liberais e mesmo às perspectivas marxistas que pressupõem, de diferentes formas, 

que uma dada racionalidade política pode garantir o fim de conflitos, Mouffe 

argumenta que a perspectiva agonística do consenso conflituoso incorpora as 

paixões e as dimensões pragmáticas nos processos políticos. A política no enfoque 

pós-marxista não é decorrente exclusivamente da persuasão racional e a democracia 

é garantida na esfera pública pela pluralidade de projetos, pela possibilidade de 

expressão dessa pluralidade e dos conflitos entre eles (LOPES, 2012, p. 709). 

 

Uma política democrática radical é uma política onde os antagonismos são bem-

vindos por serem percebidos como possibilidades geradoras de diferentes discursos. Diante do 

exposto, retira-se aqui qualquer possibilidade de democracia como representação plena, 

totalização, objetividade, fechamento, sutura, etc. ao mesmo tempo em que a insere “no 

terreno do conflito, do pluralismo e da esfera pública de debate” (LOPES, 2012, p. 711). A 

retirada de representação plena coexiste com a existência do significante vazio que, segundo 

Laclau (2011), é “um significante sem significado” (p. 67). Isso não significa que ele seja 

vazio porque está vinculado a diferentes significados. Também não significa dizer que, seja 

vazio porque os significados que o ocupam sejam ambíguos. O significante vazio assim o é 

porque há uma impossibilidade na própria estrutura de significação que impede que essa 

significação aconteça de forma plena e permanente, sendo possíveis apenas fixações instáveis, 

transitórias, fluídas, contingentes, precárias e parciais (LACLAU, 2011). A presença de 

significantes vazios é o que dá condições para que ocorra a hegemonia. Hegemonia é quando 

uma particularidade assume a representação, sempre contingente, instável, parcial e 

temporária de preenchimento desse lugar vazio do universal e “a política é possível porque a 

impossibilidade constitutiva da sociedade só pode representar a si mesma por meio da 

produção de significantes vazios” (LACLAU, 2011, p. 78).  

O universal como lugar vazio, pode ser preenchido por qualquer conteúdo, seja ele 

democrático ou não, e as lutas políticas e sociais é que tem traçado, contemporaneamente, as 

estratégias para esse preenchimento. Só por essa ausência de corpo e conteúdo é que a 

democracia é possível e esse não preenchimento é o que atiça a competição entre os diferentes 

grupos que por meio da luta por significação, tentando dar a seus particularismos uma função 

universal (LACLAU, 2011, p.66).  

 

1. NEDATTE - Núcleo de Estudos, Documentação e Dados sobre Trabalho e Educação 

(FAE/ UFF) 

 

O Núcleo de Estudos, Documentação e Dados sobre Trabalho e Educação- Neddate, 

vinculado à Faculdade de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal Fluminense foi criado, em 1985, pelos Professores 
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Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta, iniciando suas atividades em torno da 

organização de um arquivo institucional de documentação e dados sobre trabalho e 

educação, com o objetivo de preservar, catalogar e divulgar a rica documentação 

(textual e iconográfica) reunida a partir do período de redemocratização do Brasil 

[...] Há 17 anos reúne estudantes, bolsistas, professores e pesquisadores, com os 

seguintes objetivos: a) estimular a produção da pesquisa científica no campo 

Trabalho e Educação e temas afins, na pós-graduação e na graduação; b) formar 

novos pesquisadores através da orientação de bolsistas, mestrandos e doutorandos; 

c) criar um espaço de reflexão, ação e intercâmbio com outros campos do 

conhecimento e estudiosos dessa temática, bem como com os movimentos sociais; 

d) divulgar a produção acadêmico-científica de seus membros (Disponível em 

<http://neddate.sites.uff.br/>. Acesso em 21 de dezembro de 2018). 

 

O coletivo se orienta teoricamente pela via do materialismo histórico e estabelece 

equivalência entre trabalho e educação em antagonismo a um modelo capitalista econômico 

hegemônico. Adotam “a visão de mundo a partir da perspectiva da classe trabalhadora” e 

entendem o trabalho como “elemento fundante dos processos de produção da vida social” e 

como princípio educativo.  O discurso apresenta como demanda a participação ativa dos 

sujeitos coletivos defendendo para isso, a formação de uma identidade “crítica e coletiva”.  

Tem como implicações de pesquisa: 

 

[...] a ênfase na dinâmica das relações sociais; a reconstrução histórica do objeto, 

evidenciando as contradições e mediações em uma dada totalidade, de modo a 

buscar a aproximação do real; a visão de conhecimento, de história e de verdade 

como um processo em permanente construção; o objeto do conhecimento é tido 

como infinito, quer se trate do objeto considerado na sua totalidade do real, quer se 

trate do objeto percebido como um de seus fragmentos e aspectos (Disponível em 

<http://neddate.sites.uff.br/> . Acesso em 21 de dezembro de 2018). 

 

 

 O NEDDATE acomoda três grupos de pesquisa vinculados ao CNPq - Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que se articulam em volta dos 

seguintes pontos nodais: trabalho, educação, história, saúde. Abriga três grupos de pesquisa 

onde são articuladas demandas de trabalho, educação e produção associada (TEPA); 

Trabalho, Educação e Práticas Educativas em Saúde (GETEPES) e Educação popular e 

movimentos sociais (GEPEM). A nível internacional se articula a redes de estudos localizadas 

no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, em Portugal e o Instituto de História 

Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa – Grupo de Estudos do Trabalho e dos 

Conflitos Sociais/Observatório para as Condições de Vida. 

  

 

 

http://neddate.sites.uff.br/
http://neddate.sites.uff.br/
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2.THESE- Projetos Integrados de Pesquisas em Trabalho, História, Educação e Saúde 

(UFF – UERJ – EPSJV/FIOCRUZ) 

 

É um grupo interinstitucional e interdisciplinar, constituído por docentes, 

pesquisadores, orientandos e bolsistas dos Programas de Pós-graduação em 

Educação (UFF), em Políticas Públicas e Formação Humana (UERJ), e em 

Educação Profissional em Saúde (EPSJV-Fiocruz). Sua história remonta ao ano de 

2005, quando concluímos um projeto integrado de pesquisa sobre a formação do 

cidadão produtivo e a cultura de mercado, com apoio CNPq e FAPERJ, 

desenvolvido no NEDDATE-UFF. Continuamos a nos reunir para análise das 

políticas educacionais em curso, pautados por dois polos: o campo empírico do 

trabalho, da educação e da saúde, e o campo teórico com base na crítica à economia 

política e na historicidade pela qual a teoria se produz. O Grupo 

foi credenciado junto à UFF e ao CNPq em 2012, constituído em rede com os 

Grupos de Pesquisa “Trabalho e Educação” (PPGeD/UFF), “Trabalho, Formação 

Humana e Políticas Públicas” (PPFH/UERJ) e “Trabalho e Qualificação em Saúde” 

(EPSJV-Fiocruz)(Disponível em: <http://grupothese.sites.uff.br/pagina-exemplo/>. 

Acesso em 21 de dezembro de 2018). 

 

Sob uma perspectiva de realidade sob a óptica do materialismo histórico, em seus 

projetos e pesquisas, significam as relações entre trabalho, história, educação e saúde.  

 

A epígrafe com a XI Tese de Marx, “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo 

de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” expressa como entendemos o 

sentido da atividade de produção histórica do conhecimento e a práxis que dela 

decorre. Trata-se de atividades inseparáveis, mas não idênticas. A primeira é a 

disputa do entendimento de como se produz a realidade humana; a segunda é a ação 

para sua transformação na sociedade de classes, uma transformação radical das 

relações sociais vigentes (Disponível em: <http://grupothese.sites.uff.br/pagina-

exemplo/> . Acesso em 21 de dezembro de 2018). 

 

 

 O discurso marca o seu antagonismo ao sistema capitalista mesmo sem mencioná-lo. 

Imprime-nos o seu ideário de luta que é conhecer como se produz a realidade, ou seja, por 

meio do trabalho e a partir desse conhecimento, por meio da ação dos agentes coletivos, 

transformar a sociedade de classes por meio da transformação das relações sociais.  

 Em sua apresentação, busca construir uma ampla cadeia de equivalências com 

instituições nacionais e internacionais, movimentos sociais, sindicatos, sociedade civil e 

associações científicas.  

 
A interlocução teórica com outros pesquisadores e o intercâmbio com outras 

instituições expressam-se através de parcerias nacionais e internacionais, a saber, 

com instituições federais (UFRGS, UFRJ, UFTPr, USP, UFPa, UFPe, IFRN, 

CEFET-RJ ) no Brasil; com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Lisboa e a Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de 

Traz-os-Montes e Alto Douro, em Portugal; com a Universidad Pedagógica 

Nacional, no México; com a Universidad de la República e a Universidad Del 

Trabajo, no Uruguai; com a Universidad de Buenos Aires, na Argentina. Tem 

também interfaces permanentes com sindicatos, movimentos sociais, entidades da 

http://grupothese.sites.uff.br/pagina-exemplo/
http://grupothese.sites.uff.br/pagina-exemplo/
http://grupothese.sites.uff.br/pagina-exemplo/
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sociedade civil e associações científicas, tendo os programas de pós-graduação do 

Grupo (UFF e UERJ) como sócios institucionais da Associação de Pós-graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd) e do Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO), e a EPSJV-Fiocruz como sócio institucional da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) (Disponível em: 

<http://grupothese.sites.uff.br/pagina-exemplo/>. (Acesso em 21 de dezembro de 

2018). 

 

 Estrutura-se como um discurso antissistema e tem uma centralidade na transformação 

da lógica social vigente, assentada nas desigualdades entre classes sociais.  Parece se 

preocupar em reunir discursos anticapitalistas e nos passa a sensação de que entende que a 

ampliação da sua cadeia de equivalência o fortalece e amplia as potencialidades de alcance de 

suas discussões.  

 

3. GETUFF – Grupo de Etnomatemática da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

O GETUFF foca a questão dos conhecimentos matemáticos de uma forma muito 

particular, pela via da Etnomatemática, que refuta as formas tradicionais de ensino da ciência 

matemática assentadas numa única visão ou conhecimento universal. Os etnomatemáticos 

discordam da existência de um currículo comum e defendem que o conhecimento de mundo 

do aluno seja considerado no processo de ensino-aprendizagem.  

Sob pressupostos da mesma ordem, foi criado em 2004 na Faculdade de Educação 

Universidade Federal Fluminense – UFF, o GETUFF, Grupo de Etnomatemática da 

Universidade Federal Fluminense.  

[...] foi criado [...] sob a coordenação da professora Maria Cecilia Fantinato, como 

decorrência das discussões surgidas durante as atividades de um curso de extensão 

em parceria da UFF com o Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), da 

Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Desde então, tem primado por ser um 

espaço pioneiro de estudos e de pesquisa na área da Etnomatemática no Estado do 

Rio de Janeiro (Disponível em: 

<http://cibem.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/562.pdf>Acesso em: 18 de dezembro de 

2018).  

 

 O discurso como ponto nodal a valorização do conhecimento pessoal e de mundo do 

aluno no processo de ensino-aprendizagem e se articula equivalentemente a outros agentes 

coletivos tais como 

 
[...] pesquisadores em Etnomatemática e professores da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) dos polos de Niterói, Angra dos Reis e Santo Antônio de Pádua; 

professores de outras instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro; 

professores das redes básicas de ensino de municípios vizinhos a Niterói; estudantes 

de Pós-Graduação (Stricto e Lato Sensu) da UFF e por estudantes de Graduação dos 

cursos de Matemática e de Pedagogia da UFF (Disponível 

em:<http://cibem.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/562.pdf>  Acesso em: 18 de dezembro 

de 2018).  

http://grupothese.sites.uff.br/pagina-exemplo/
http://cibem.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/562.pdf
http://cibem.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/562.pdf
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 O antagonismo evidentemente marcado é o currículo tradicional comum ao qual esse 

discurso reage, e se contrapõe a ele por entender que um currículo comum ignora os saberes 

particulares, e impõe um conhecimento uma única forma, universalizada, de conhecimento 

travestido de verdade e absolutez.   

As demandas, nesse sentido, ficam subentendidas como a desconstrução dessa política 

tradicional curricular da matemática, por meio da valorização dos conhecimentos dos agentes 

e grupos.  

 

4. MOVER – Núcleo de Pesquisa em Educação Intercultural e Movimentos Sociais 

(UFSC) 

 

O Núcleo “Mover” foi criado em 1994 por um grupo de professores e estudantes do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa 

Catarina para articular suas pesquisas relativas à relação entre Universidade e 

Movimentos Sociais. Em 1997, redefiniu seu enfoque, numa perspectiva de 

educação popular, para “Educação Intercultural e Movimentos Sociais” e com este 

enfoque foi registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (Disponível em: 

<http://mover.ufsc.br/parceiros>. Acesso em 18 de dezembro de 2018). 

 

 Esse discurso inclui em sua cadeia de equivalências demandas como decolonialidade 

de saberes, decolonização da educação, educação inclusiva, educação intercultural, educação 

intercultural para a inovação tecnológica, desconstrução de subalternidades, etc. O MOVER 

“estuda a perspectiva intercultural e complexa da relação entre diferentes processos 

identitários (culturais, étnicos, geracionais, corporais, de gênero, de organizações produtivas) 

no campo da educação e dos movimentos sociais” (texto disponível na página do coletivo). 

 Marca seu antagonismo a um poder opressor, colonizante, que acredita impregnar 

ideologicamente os currículos, e tem como ponto “comum”, como bandeira de luta, a 

decolonização dos saberes apresentando como alternativa sua reconstrução a partir das 

cosmovisões dos povos originários. Isso pode ser comprovado mediante os temas dos cursos 

disponíveis na página: “Educação Intercultural: decolonizar o saber e o poder, o ser e o viver” 

e “Alteridade e decolonialidade – aprender com os povos originários”.  

 

5. GPEIN – Grupo de Pesquisa: Educação e Interculturalidade (UCDB) 

 

O GPEIN (Grupo de Pesquisa: Educação e Interculturalidade) é um grupo de estudo 

e pesquisa vinculado à linha de pesquisa Diversidade Cultural e Educação Indígena 

do Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado e Doutorado da 

Universidade Católica Dom Bosco. Iniciou suas atividades de pesquisa e estudo no 

http://mover.ufsc.br/parceiros
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ano de 2005, tendo como temática o eixo central a relação entre sociedade(s) e 

cultura(s) e como núcleo de investigação a educação e a diferença cultural. O grupo 

reúne pesquisadores doutores da UFMS, UEMS e UFGD, além de alunos de pós-

graduação, em nível de mestrado e doutorado, professores da educação básica, 

alunos da iniciação científica e membros de movimentos sociais (Disponível em: 

<http://gpeinucdb.blogspot.com/2013/08/o-grupo.html> acesso em 17 de novembro 

de 2018). 

 

 O discurso apresenta como propostas: 

- Intercambiar saberes científicos e práticassocioculturais; 

- Analisar/interpretar modos de produção da cultura no contexto da sociedade 

contemporânea (globalizada, tecnológica, consumista, multicultural) e os novos 

modos de ser de todos os povos; 

- Refletir os mecanismos de formação e de práticas pedagógicas perante sociedades 

multiculturais, mecanismos históricos de produção/transformação da diferença em 

problema e quais os seus significados e suas consequências; 

- Compreender os processos que geram as diferenças: relações de poder e suas 

assimetrias (Disponível em: <http://gpeinucdb.blogspot.com/2013/08/o-grupo.html> 

acesso em 17de novembro de 2018).  

  

 

 Tem por objetivos contemplar objetos e referenciais teóricos que considerem refletir, 

avaliar, e reinventar as práticas pedagógicas. Traz como demandas: territorialidade, saberes, 

sustentabilidade, decolonialismo, formação de professores, currículo, diferença e identidade, 

prática de ensino, todos voltados para o universo indígena. Dessa maneira propõe alternativas 

para se pensar essa educação pela via da valorização e reconhecimento da cultura e história 

dos indígenas. Articula-se a sentidos e discursos de pesquisadores e grupos de outras 

instituições como UEMS, UFMS, UFGD e UNIR, porém, sua rede de equivalência não 

abrange outras demandas além da temática indígena.  

 

6. GEPEGE- Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Educação (UFPA) 

 

O GEPEGE é um grupo de estudos da Universidade Federal do Pará (UFPA) que 

centraliza debates e discussões em torno das temáticas envolvendo gênero, sexualidade e 

educação perpassando pelas discussões na área de currículo. É composto majoritariamente por 

estudantes de graduação, pós-graduação (mestrado) e por bolsistas de programas de iniciação 

científica e de extensão como o PIBIC e PIBEX. Apesar das parcas informações sobre o 

grupo, encontramos que atua há mais de 14 anos nessa instituição e que traz em sua cadeia de 

equivalências outras demandas provenientes de outras parcerias externas à universidade, tais 

como: Universidade Federal de Mato Grosso - UFMS, Universidade Federal do Piauí - UFPI, 

Universidade federal de Juiz de Fora - UFJF, Universidade Federal do Paraná - UFPR, 

http://gpeinucdb.blogspot.com/2013/08/o-grupo.html
http://gpeinucdb.blogspot.com/2013/08/o-grupo.html
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Universidad de Buenos Aires – UBA e Universidade do Minho – UMINHO em Braga, 

Portugal.  

O Gepege iniciou suas atividades de pesquisa e extensão no Campus Universitário 

de Abaetetuba no ano de 2003, por iniciativa das Professoras Joyce Ribeiro e Vilma 

de Brício/FAECS/UFPA. O grupo foi por 14 anos o único a pesquisar as complexas 

relações entre gênero, sexualidade e educação na UFPA; hoje, ampliou seus 

interesses a outros campos como: pedagogia culturais e cultura local. O grupo 

transita pelos Estudos Culturais latinoamericanos, pelos Estudos de Gênero e pelos 

estudos Curriculares (Disponível em: 

<https://7seminario.furg.br/images/arquivo/1_grupo_de_pesquisa.pdf> Acesso em 

14 de Novembro de 2018).  

 

 Seu discurso se apresenta como resistência e o seu centro é o antagonismo frente à 

colonialidade31 e ao eurocentrismo. Em seus projetos de pesquisa, extensão, palestras e cursos 

se apóia no feminismo decolonial de MaríaLugones, filósofa feminista e professora argentina 

que postula que o gênero é uma das formas de opressão colonial defendendo a construção de 

um feminismo que seja resistência questionando os padrões eurocentristas impostos pelo 

colonialismo nas Américas. Nesse viés, gênero é uma criação social de cunho colonizador que 

sustenta a colonialidade do poder e a dominação racial e de gênero (DIAS, 2014).  

 Apesar de ser um coletivo com demandas gerais amplas por meio das quais se 

articulam em sua cadeia de equivalência a outras demandas, como o feminismo, sexualidade, 

gênero, colonialismo e colonialidade, possui outras demandas bem particulares como o debate 

sobre gênero a partir de um produto cultural local, que é o “brinquedo de miriti”, arte herdada 

pelos indígenas paraenses, além de, fomentar a discussão sobre gênero e artefatos culturais.  

 

7. GRPESQ – Currículos, Redes Educativas e Imagens (UERJ) 

 

 O coletivo não possui página oficial que apresente informações sobre si mesmo. Por 

outro acesso, via Faculdade de Educação da Unicamp, que constam os grupos que compõem o 

GT 12 da ANPEd, encontramos apenas a ementa e a linha de pesquisa do grupo que é 

“Cotidiano e Cultura Escolar”. Eis a ementa: 

 

Caracteriza-se por interrogar as formas de criação de redes de conhecimentos, 

práticas, poderes e valores nos diferentes espaços/tempos cotidianos. Com ênfase no 

                                                           
31 [...] colonialidade é o resultado do colonialismo e se mantém viva no saber, na cultura, no senso-comum, na 

autoimagem, no cotidiano, enfim, na experiência moderna do sistema-mundo colonial. A colonialidade não é 

simplesmente uma relação colonial entre duas nações, mas sim padrões de comportamento, de crenças, formas 

de relacionar o trabalho e a intersubjetividade que existem decorrentes de uma situação colonial pré-existente. A 

colonialidade não se esvaiu com o fim do colonialismo e a instauração da modernidade, enfim, permanece como 

base nas formas de pensar, nas preferências e comportamentos da sociedade moderna, mas, mais que isso, é a 

representação de que o pensamento colonial permanece nas obscurecências da modernidade (TORRES, 2007, p. 

131 apud DIAS, 2013).  

 

https://7seminario.furg.br/images/arquivo/1_grupo_de_pesquisa.pdf
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espaço-tempo da escola, os estudos desenvolvidos pela linha buscam compreender 

as relações desse cotidiano escolar com outros espaços/tempos educativos nos quais 

os sujeitos vivem e dos quais trazem seus conhecimentos e valores para as práticas 

culturais escolares. Algumas noções aproximam as pesquisas desenvolvidas na 

linha. As duas noções centrais são obviamente a de cotidiano e a de cultura escolar, 

mais fortemente presentes nas atividades da linha. Entrelaçadas com essas duas 

noções centrais estão outras noções que auxiliam na tessitura das noções centrais: 

subjetividade/identidade; memória/narrativa; conhecimentos/práticas/valores; 

tecnologias/ imagens e sons (Disponível em: 

<https://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/grupos/uerj_nildaalves.html> Acesso 

em 11 de novembro de 2018).  

 

 O centro do discurso é a retirada da passividade dos sujeitos na construção de novos 

conhecimentos em seu cotidiano. Este passa a ser visto como produtor de novas significações 

por meio dos artefatos tecnológicos que consome. Nesse sentido, se antagoniza a uma “posta” 

sujeição e/ou passividade desses sujeitos com relação ao conhecimento. Por meio de “redes 

educativas” os “praticantes pensantes” se movimentam criando novas significações 

cotidianas e no diálogo, nessas redes, vão criando e recriando relações e valores32.  

Faz parte do Laboratório Educação e Imagem da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e dessa maneira, aparece articulado a outros sujeitos 

coletivos e demandas que elastece sua cadeia de equivalências, como: Cotidiano Escolar e 

Currículo (UERJ), Culturas e Identidades no Cotidiano (UERJ), Educação e Comunicação 

(UERJ), Infância, Juventude, Educação e Cultura (UERJ), Ilé Oba Òyó (UERJ), Currículos, 

narrativas audiovisuais e diferença (UERJ), Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura 

(UERJ),   Instituições, Práticas Educativas e História (UERJ) , Currículos, Redes Educativas e 

Imagens (UERJ), Laboratoire Civiic (Centre de Recherches Interdisciplinaires Sus Les 

Valeurs, lesidées, lesidentités et lescompetences en Éducation et formation) (UNIVERSITÉ 

de ROUEN – França),  Estudos Culturais em Educação e Arte (UFRRJ; UERJ), Laboratório 

de Estudos Audiovisuais (UNICAMP), Currículos, Cotidianos, Culturas e Redes de 

Conhecimentos (UFES), Núcleo de Livres Estudos de Arte e Cultura Contemporânea (UERJ), 

Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação (UFBA), Educação, Sociedade do 

Conhecimento e Conexões Culturais (UFRRJ), Cultura visual e Educação (UFG), Cotidiano 

Escolar (UNISO), TECENDO - Educação Ambiental e Estudos Culturais (UFSC),  

Observatório Jovem do Rio de Janeiro (UFF), Coletivo BUTUCA – LABUTUCA ( 

Laboratório de Política e Práticas Educativas (UFPE), Grupo de Estudos e Pesquisas em 

                                                           
32  Ver CALDAS, 2015.  

https://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/grupos/uerj_nildaalves.html
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Memória, Escola e Cotidiano (UFF) e Escola, Currículo, Sociedade e Cultura 

Contemporâneos (UNEMAT)33.  

 

8. GPEE – Grupo de Pesquisa sobre Ética na Educação (UFRJ) 

O Grupo de Pesquisa sobre Ética na Educação (GPEE) foi fundado em 

2003 por professores pesquisadores da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e se acha registrado no 

Diretório dos Grupos de pesquisa do CNPq [...] na medida em que um 

grupo de pesquisas é um espaço plural caracterizado pela livre 

circulação de ideias, nossos trabalhos investigativos se desenvolvem a 

partir de abordagens teórico -metodológicas diferenciadas que buscam 

somar e não dividir esforços no sentido de pensar e  oferecer 

alternativas para enfrentar os  desafios éticos da atualidade (Disponível 

em: 

<http://www.fe.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=gpee&p

gn=apresentacao> Acesso em 21 de Novembro de 2018).  

Por meio das suas linhas de pesquisa “Ética e Argumentação” e “Educação 

Moral na Escola” e dos projetos nelas inscritos, tem suas demandas girando em 

torno do tratamento e do lugar da ética e moral no currículo e ambiente escolar.  

9.DEVIR – Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia e Educação (IEAR/UFF) 

 O Grupo Devir tem seu discurso voltado para a Filosofia no campo educacional 

enfatizando o “sentir” e o “pensar” nas experiências que ocorrem nesse espaço. Ganham 

centralidade aqui, as experiências educativas com “Filosofia com crianças” e “Filosofia da 

Diferença”.   

O DEVIR – Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia e Educação do Instituto de 

Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF) possui como objetivo estudar e 

aprofundar o pensamento filosófico no campo educacional e no ensino, em diálogos 

que transitam entre Filosofia, Arte e Educação. (Disponível em: 

https://filosofiadaeducacaoblog.wordpress.com/2017/05/14/devirgrupo-de-estudos-

e-pesquisas-em-filosofia-e-educacao-iear-uff/ Acesso em 10 de novembro de 2018).  

A insuficiência de informações não permitiu que pudéssemos identificar os elementos 

aos quais vínhamos localizando nos demais discursos, anteriormente citados.  

10. NEPOC – Núcleo de Estudos em Políticas Curriculares (UFF)  

 O discurso do NEPOC é um discurso centralizado nas políticas curriculares e na 

diferença. Têm em seu programa duas disciplinas: “Currículo” e “Relações Étnico-raciais” e 

                                                           
33 Lista dos grupos de pesquisa, próprios e associados, do Laboratório Educação e Imagem disponível na página: 

http://www.lab-eduimagem.pro.br/grupos/grupos_laboratorio.html.  

http://www.fe.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=gpee&pgn=apresentacao
http://www.fe.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=gpee&pgn=apresentacao
https://filosofiadaeducacaoblog.wordpress.com/2017/05/14/devirgrupo-de-estudos-e-pesquisas-em-filosofia-e-educacao-iear-uff/
https://filosofiadaeducacaoblog.wordpress.com/2017/05/14/devirgrupo-de-estudos-e-pesquisas-em-filosofia-e-educacao-iear-uff/
http://www.lab-eduimagem.pro.br/grupos/grupos_laboratorio.html
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em sua cadeia de equivalências articula demandas como diferença, cultura, subjetivação, 

alteridade, inclusão, educação especial, etc., porém, o ponto nodal entre essas demandas é a 

“diferença”.  

 Sua coordenação possui orientação curricular de acordo com os estudos pós-coloniais 

e pós-estruturais34. 

O Núcleo de Estudos em Políticas Curriculares – NEPoC – é um grupo de pesquisa 

vinculado à Universidade Federal Fluminense – UFF. O grupo iniciou em 2017.2, 

coordenado pelo prof. Dr. William de Góes Ribeiro. Apesar da recente proposta, já 

realizamos um seminário, encontros e publicações em revistas acadêmicas da área. 

Ele conta hoje com a participação de outros professores da UFF, como a professora 

Silvana Uhmann, com vários estudantes do Instituto de Educação de Angra dos Reis 

– IEAR, com estudantes de outras instituições, incluindo uma pesquisa Internacional 

(Chile) (Disponível em:<https://nepocblog.wordpress.com/sobre/> Acesso 

em 12 de novembro de 2018).  

 

 Antagoniza-se ao currículo hegemônico tido como monocultural, que 

consequentemente, contribui para reforçar as desigualdades sociais, culturais e raciais. 

Defende por meio do multiculturalismo que, as formas plurais de ver o mundo sejam 

consideradas e que discursos outros possam ser construídos em outras bases não 

eurocêntricas, branqueadas.  

11. Laboratório de Educação e Imagem (UERJ) 

O Laboratório Educação e Imagem é um organismo da estrutura da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ. Surgiu, em 2000, da 

necessidade sentida por professores do ProPEd (Programa de Pós-graduação em 

Educação) que tinham seus trabalhos de pesquisa incluindo o estudo da imagem. 

Hoje, dele fazem parte professores/professoras e alunos/alunas da pós-graduação e 

da graduação, desenvolvendo pesquisas, ensino e extensão em torno da relação 

educação com as imagens e os sons, dentro da realidade do Estado do Rio de 

Janeiro, em escolas e em outros "espaços-tempos" educativos (Disponível em: 

http://www.lab-eduimagem.pro.br/. Acesso em 12 de novembro de 2018).  

 

 O Laboratório de Educação e Imagem tem seu foco no uso de imagens e sons no 

processo educativo, pois acredita que, sob a lógica dominante capitalista moderna, não se teve 

clareza da importância desses elementos para o desenvolvimento de outras formas alternativas 

de conhecimento e a compreensão do mundo. Nesses moldes, intentam reverter essa lógica, 

quando colocam sob suspeita o “Império da Imagem” cuja expressão parte da crítica da 

utilização das imagens e sua capacidade de moldar olhares e suas formas de articulação com o 

capital.  

                                                           
34 Ver essas informações via currículo do coordenador do Grupo NEPoC: 

<http://lattes.cnpq.br/4912922654698416>.  

https://nepocblog.wordpress.com/sobre/
http://www.lab-eduimagem.pro.br/
http://lattes.cnpq.br/4912922654698416
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 Nesse diapasão, esse discurso se antagoniza a essa lógica capitalista moderna que 

estabelece definições e padrões para se medir e conhecer a realidade e a verdade sobre as 

coisas e defende que ocupando um espaço tão significativo em nossas vidas, a imagem, 

associada aos sons, pode ser utilizada como recurso, dentre outros, para organizar o 

pensamento e a memória, cooperando inclusive para ampliação do conhecimento.  

 As informações por nós colhidas na página oficial do grupo na internet sinalizam que 

o laboratório reúne, se articula e promove a articulação entre variados grupos de pesquisa 

oriundos de diferentes instituições de ensino superior, nacionais e internacionais35, o que 

estende por sua vez sua cadeia de equivalências e permite o alinhamento a outras demandas. 

Inclusive a questão dos “sons”, começou a ser introduzida na linha de pesquisa do grupo 

através das pesquisas que, inicialmente, se debruçaram sobre o valor educativo de músicas e 

estilos como o samba e o jongo para a população negra. 

 

12. Grupo de Pesquisas Oficinas de História (UERJ) 

 Sediado na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (FFP-UERJ) em São Gonçalo, Rio de Janeiro, o grupo de pesquisas Oficinas de 

História, criado em 2004, têm se dedicado a pesquisas relacionadas ao ensino da História. 

Nesse empenho, constrói um elo de solidariedade interinstitucional com outros autores, 

vinculados a diversas instituições de ensino superior do estado do Rio de Janeiro bem como 

de outros estados  

Universidade do Estado do Rio Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade 

Católica, Fundação Getúlio Vargas – e, também, de universidades de outros estados, 

como a Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado de Santa Catarina, 

a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Universidade de Passo Fundo. 

                                                           
35Cotidiano Escolar e Currículo (UERJ); Culturas e Identidades no Cotidiano (UERJ); Educação e Comunicação 

(UERJ); Infância, Juventude, Educação e Cultura (UERJ); Ilé Oba Òyó (UERJ); Currículos, narrativas 

audiovisuais e diferença (UERJ); Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura (UERJ); Instituições, Práticas 

Educativas e História (UERJ); Currículos, Redes Educativas e Imagens (UERJ); Laboratoire Civiic (Centre de 

Recherches Interdisciplinaires Sus Les Valeurs, les idées, les identités et les competences en Éducation et 

formation) (UNIVERSITÉ de ROUEN – França); Estudos Culturais em Educação e Arte (UFRRJ; UERJ); 

Laboratório de Estudos Audiovisuais (UNICAMP); Currículos, Cotidianos, Culturas e Redes de Conhecimentos 

(UFES); Núcleo de Livres Estudos de Arte e Cultura Contemporânea (UERJ); Grupo de Pesquisa em Currículo e 

Formação (UFBA); Educação, Sociedade do Conhecimento e Conexões Culturais (UFRRJ); Cultura visual e 

Educação (UFG); Cotidiano Escolar (UNISO); TECENDO - Educação Ambiental e Estudos Culturais (UFSC);  

Observatório Jovem do Rio de Janeiro (UFF); Coletivo BUTUCA – LABUTUCA ( Laboratório de Política e 

Práticas Educativas (UFPE); Grupo de Estudos e Pesquisas em Memória, Escola e Cotidiano (UFF) e Escola, 

Currículo, Sociedade e Cultura Contemporâneos (UNEMAT). Disponível em: <http://www.lab-

eduimagem.pro.br/grupos/grupos_laboratorio.html>; <http://www.lab-

eduimagem.pro.br/grupos/grupos_associados.html> Acesso em: 11 de novembro de 2018. 

http://www.lab-eduimagem.pro.br/grupos/grupos_laboratorio.html
http://www.lab-eduimagem.pro.br/grupos/grupos_laboratorio.html
http://www.lab-eduimagem.pro.br/grupos/grupos_associados.html
http://www.lab-eduimagem.pro.br/grupos/grupos_associados.html
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O Oficinas também acolhe estudantes que atuam nos projetos ligados ao grupo e 

orientandos de graduação e pós-graduação de seus pesquisadores (Disponível em: 

< http://www.oficinasdehistoria.com.br/quem-somos/>  Acesso em 05 de novembro 

de 2018).  

 O discurso tem como pontos nodais com outros discursos, os materiais e recursos 

didáticos de História além da formação e exercício de História na escola e universidades. 

Dentro desse universo, têm como centralidade problematizar e historicizar esses recursos e 

observar as condições dessa formação docente na sociedade. Nesse intento, estabelece um 

diálogo que envolve professores dos ensinos fundamental e médio e a área de produção 

bibliográfica. 

 Acreditando que o conhecimento não está posto, mas é constantemente construído, 

defende o debate contínuo entre escola e universidade como fundamental nessa construção. 

 Esse grupo de pesquisa, atuante na área de formação continuada de professores de 

História, é um híbrido formado por um arco muito amplo de demandas. Observando os temas 

de estudo e áreas de interesse de seus pesquisadores, fica evidente a multiplicidade de 

demandas e sentidos que esses discursos trazem, produzem e/ou representam, e que, de certa 

forma, acabam por influenciar, no processo articulatório, na formação do discurso coletivo, 

veiculado pelo grupo de pesquisa. As temáticas de pesquisa dos pesquisadores do grupo 

transitam entre: ensino de História; currículo; saberes histórico e docente; formação de 

professores; museus; história indígena; materiais pedagógicos; cultura e diferença; 

transposição didática; historiografia brasileira e regional; memória; alfabetização, leitura e 

escrita; escravidão no Brasil; história do Direito; história local e patrimônio; disciplinarização; 

consciência histórica; história da imagem; história oral; música negra; História, historiografia, 

ensino e pesquisa das relações étnico-raciais; alfabetização e letramento para Educação de 

Jovens e Adultos36. Aqui, atendendo aos nossos interesses de pesquisa, observamos que se 

cruzam as temáticas: ensino de história, currículo e relações étnico-raciais. 

 

13. LEPEH - Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História (UFRJ) 

 

O Laboratório de Estudos e Pesquisas Em Ensino De História/LEPEH constitui-se 

em um espaço intra e interinstitucional de ações voltadas para a área do Ensino de 

História. Fundado em 2012, suas atividades voltam-se para ações acadêmicas e 

políticas que viabilizem reflexões e produção de conhecimentos sobre o discurso 

historiográfico escolar em diferentes contextos curriculares, considerando as 

especificidades e complexidades dos saberes e práticas no ensino dessa disciplina 

(Disponível 

                                                           
36 Relação completa dos interesses de estudo dos pesquisadores em: 

http://www.oficinasdehistoria.com.br/pesquisadores/. Acesso em 06 de novembro de 2018. 

http://www.oficinasdehistoria.com.br/quem-somos/
http://www.oficinasdehistoria.com.br/pesquisadores/
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em:<http://www.fe.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=gesed&pgn=apres

entacao> Acesso em 12 de novembro de 2018).  

 

 Entre suas ações estão: promover a interlocução entre Universidade e escola; 

desenvolver alternativas para o ensino de História e estratégias para a formação dos docentes 

na área de História; produzir eventos voltados para a pesquisa e extensão nessa área; 

possibilitar o intercâmbio entre pesquisadores de história da UFRJ e demais centros de 

pesquisa e universidades; Manter-se como espaço de formação superior articulando os 

diferentes grupos de pesquisa que o compõem, etc. 

 Constitui-se por diferentes grupos de pesquisa e é nessa constituição que demandas 

diferenciais alargam sua cadeia de equivalência tais como: formação docente; Educação de 

Jovens e Adultos; relações étnico-raciais; currículo; cultura; identidade/diferença; 

interculturalidade, etc. Dentre os grupos e demandas que geram os discursos que constituem o 

LEPEH, estão o “Grupo de estudos e pesquisas em ensino de História e formação de 

professores”, que desenvolve pesquisas no campo do currículo e formação docente; o 

“Laboratório de investigação, ensino e extensão em educação de jovens e adultos – LIEJA”; o 

“Aya - Grupo de estudos em educação antirracista – EEAR/UFRJ”, que desenvolve pesquisas 

e ações de extensão concernentes às lutas antirracistas no campo educacional e nos currículos, 

destacando, o da disciplina de História; o “Grupo de estudo em currículo, cultura e ensino de 

história (GECCEH)”, que foca a abordagem discursiva na conexão entre conhecimento, 

sujeito e poder na área de História em diferentes contextos de formação; o “Grupo de estudos 

currículo, cultura, identidade/diferença (GECCID)”, que faz parte do NEC – Núcleo de 

Estudos de Currículo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e desenvolve estudos e 

pesquisas em currículo referentes às relações étnico-raciais, identidade e diferença na área de 

História; o “Grupo de pesquisa diferenças e interculturalidades no ensino de História 

(DIFERIR)”, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que desenvolve pesquisas no campo 

do currículo e da formação docente, no que se refere a identidade e diferenças na escola por 

via dos discursos curriculares do ensino de História.  

 Embora as informações disponibilizadas na página do grupo de pesquisa não 

possibilitem determinar um corte antagônico, percebemos que alguns discursos que compõem 

o sujeito coletivo em análise, fazem frente ao currículo hegemônico de História que, por meio 

de seu discurso, não estaria a tratar de forma equânime as diferenças.  

 

 

 

 

http://www.fe.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=gesed&pgn=apresentacao
http://www.fe.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=gesed&pgn=apresentacao
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14. GESED - Grupo de Estudos e Pesquisas dos Sistemas Educacionais – UFRJ 

 

 Nas parcas informações encontradas sobre o grupo de pesquisas na página da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vê-se que esse sujeito 

coletivo centraliza seus estudos em torno de questões envolvendo sistemas de avaliação 

educacional, políticas públicas em educação, gestão escolar, dentre outras. Por meio de suas 

linhas de pesquisa, acomoda as seguintes demandas: 

 

Políticas e Instituições educacionais; Sociologia das oportunidades educacionais; 

Avaliação de projetos educacionais; Representações sociais em educação física, 

esporte e lazer; Estado, sociedade civil e mercado na redução da desigualdade; Valor 

social da educação; Dimensão sócio-espacial da Exclusão/Integração nas 

metrópoles: estudos comparativos; Prestígio escolar em rede pública de ensino - 

características e processos das boas escolas públicas; Segregação residencial, 

geografia de oportunidades educacionais e segmentação escolar; Políticas de 

responsabilização educacional; o Funcionamento de quase-mercados educacionais e 

a segmentação escolar; Monitoramento do analfabetismo, letramento e 

numeramento no Estado do Rio de Janeiro (Disponível em: 

<http://www.fe.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=gesed&pgn=linhasPe

squisa> Acesso em 11 de novembro de 2018).  

 

 Através de outra página, a do PPGE – Programa de Educação em Educação37 da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro encontramos uma informação complementar acerca 

do GESED ao mesmo tempo em que sinaliza que o site do grupo está em construção. De 

acordo com a descrição que consta na referida página, o GESED reúne estudos e pesquisas 

que sobre os sistemas educacionais brasileiros e suas transformações além de registrar e 

avaliar as políticas inovadoras em educação. Analisa as práticas e experiências escolares 

buscando contribuir para a produção de conhecimento na área a partir de uma abordagem 

sociológica.  

 Devido à insuficiência de informações sobre o grupo, não pudemos avançar na análise 

desse discurso, ficando esta restrita somente à identificação de demandas. 

 

15. GPMSE - Grupo de Pesquisa em Movimentos Sociais e Educação - UFMT 

 

 O GEMSE é um grupo de estudos e pesquisas que integra a linha de pesquisa 

“Movimentos Sociais, Política e Educação Popular” do PPGE - Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Não há uma página oficial 

do grupo ou outro endereço eletrônico que traga informações sobre o mesmo. Dessa maneira, 

o pouco material encontrado na página do PPGE é referente aos pesquisadores e à linha de 

                                                           
37<http://www.fe.ufrj.br/ppge/ppge-infra.html> Acesso em 03 de dezembro de 2018. 

http://www.fe.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=gesed&pgn=linhasPesquisa
http://www.fe.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=gesed&pgn=linhasPesquisa
http://www.fe.ufrj.br/ppge/ppge-infra.html
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pesquisa que acomoda o referido grupo de estudos e pesquisas e esta tem como descrição a 

seguinte informação: 

A Linha de Pesquisa desenvolve estudos e investigações acerca da educação, 

fazendo a interlocução com diferentes conceitos - democracia, relações raciais, 

ambientalismo e movimentos sociais - especialmente sob o enfoque da filosofia 

política e das ciências sociais. Os pesquisadores lidam, portanto, com amplo 

temário: organizações governamentais e civis, em diálogo com políticas de educação 

e os movimentos sociais; relações raciais e educação; epistemologias e dimensões 

econômico-simbólicas e ético-políticas das ações coletivas; educação ambiental, na 

perspectiva da sustentabilidade das sociedades (Disponível em: 

<http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/4123/ppge> Acesso em 15 de dezembro de 

2018).  

Analisando os temas de pesquisa e área de interesse dos pesquisadores ficou evidente 

as demandas que trazem para a disputa por significação. Estas provêm de diferentes áreas, 

citadas na descrição dos pesquisadores, como Educação, Antropologia e Ciências Sociais e 

giram em torno das seguintes temáticas: Corpo, Educação(da Criança e Intercultural) e 

Cultura; africanidade no cinema e na música; colonialidade com foco na educação indígena; 

educação e trabalho; saberes e conhecimentos indígenas nas perspectivas antropológica, 

fenomenológica (Merleau-Ponty) e educacional (Paulo Freire); Educação na perspectiva dos 

Movimentos Sociais Populares; Educação, ética, políticas públicas, educação popular e 

integral; educação, currículo e culturas em quilombo e comunidades tradicionais. Apesar da 

diversidade nas demandas, significantes como educação, relações étnico-raciais, 

ambientalismo, movimentos sociais e democracia vão se transformando em superfícies de 

encontro dessas diferenças.  

A partir desse esboço, vai se delineando também um corte antagônico e, dessa 

maneira, arriscamos traçar, diante das evidências expostas que se trata de um discurso que faz 

frente ao currículo hegemônico “eurocentrista” por considerar que, por meio dele, a 

diversidade não é considerada como deveria.Além disso, defende a possibilidade de geração 

de outros conhecimentos e saberes advindos de grupos minoritários como indígenas, 

quilombolas e populares refutando as concepções de conhecimento único, universal e de 

currículo centralizador. 

 

16. GPEA - Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia – UNIR 

 

  O GPEA é o Grupo de estudos em Educação na Amazônia da Universidade Federal 

de Rondônia – UNIR. Debruça-se sobre os estudos em educação intercultural na Amazônia.  

Dentro desse universo, de acordo com o slogan que estampa o banner do grupo no portal 

http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/4123/ppge
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disponível na página oficial38, esse sujeito coletivo produz sentidos sobre diferença, gênero, 

didática, decolonialidade, alfabetização, aprendizagem, identidades e interculturalidade. 

 

O Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia - GPEA da UNIR - Campus de Ji-

Paraná em Rondônia se constituiu em 2004 sendo certificado pela instituição em 

2005. Por meio de suas Linhas de Pesquisa aprofunda estudos sobre: alfabetização 

intercultural; presença indígena em escolas urbanas da Amazônia; Lei 11.645/2008; 

formação docente em Licenciaturas Interculturais; estudos de gênero em Trabalhos 

de Conclusão de Curso: línguas Indígenas e registros de mitos; línguas Tupi Tupari 

em Rondônia; Educação do Campo e a metodologia da Alternância; Educação 

Intercultural e o currículo de ensino de Línguas Indígenas em Rondônia; línguas 

indígenas, educação bilíngue Tupi Mondé; infância, formação docente, concepções e 

práticas pedagógicas com crianças de 0 a 5 anos; histórias e memórias dos povos 

indígenas de Rondônia, com ênfase nos povos ressurgidos; a constituição da história 

da educação brasileira com ênfase na participação do negro na construção de saberes 

(Disponível em: 

<http://antropologiaetnopedagogica.blogspot.com/?fbclid=IwAR31OocVFVD5Dve

b0lj0OJOPgXMlu_ooV23l3W_Q-Gq-qA2k8eFIQXnyUMw> Acesso em 23 de 

dezembro de 2018).  

 

 

Esse discurso tem como principal demanda o direito à educação por meio de um 

currículo intercultural, fortalecido pela lei 11.645/08, que determina a inserção do ensino da 

história e cultura indígenas nos currículos das escolas brasileiras, e dessa maneira se 

antagoniza ao currículo hegemônico culturalmente demarcado a partir de um viés 

centralizador europeizado. Essa demanda traz uma série de outras demandas e 

desdobramentos de temas para estudos tais como: Alfabetização como apropriação da cultura 

escrita; Etnopedagogia; Gênero, violência, etnia, memória e direitos reprodutivos; Educação 

do campo e Movimentos Sociais; Línguas indígenas; Prática docente; História indígena; 

Relações raciais e educação.  

Além de aprofundar os estudos sobre interculturalismo indígena, esse discurso 

incorpora à discussão a demanda negra, a partir da reconstituição da história da educação no 

Brasil sob a óptica dos povos colonizados. Dessa maneira consegue ampliar sua cadeia de 

equivalência, incluindo outras diferenças, outros grupos étnicos e sociais na luta hegemônica 

além de fortalecer o discurso sobre educação, currículo e relações étnico-raciais. 

 

17. Grupo de Pesquisa Relações Étnicas e Raciais no Brasil Contemporâneo – UFSCar 

 

 “Relações étnicas e raciais no Brasil contemporâneo” é um grupo de pesquisas ligado 

ao PPGS – Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos 

                                                           
38 http://www.gpea.unir.br/pagina/exibir/8272 

http://antropologiaetnopedagogica.blogspot.com/?fbclid=IwAR31OocVFVD5Dveb0lj0OJOPgXMlu_ooV23l3W_Q-Gq-qA2k8eFIQXnyUMw
http://antropologiaetnopedagogica.blogspot.com/?fbclid=IwAR31OocVFVD5Dveb0lj0OJOPgXMlu_ooV23l3W_Q-Gq-qA2k8eFIQXnyUMw
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(UFSCar) e integra o CPCD – Centro de Pesquisas sobre cultura, diferenças e desigualdades 

do Departamento de Sociologia da UFSCar. 

 Os temas tratados pelo centro envolvem diferenciação social e desigualdades 

relacionadas a identidades, sejam elas nacionais, étnico-raciais, de gênero ou de sexualidade. 

As investigações priorizam métodos qualitativos, desde a pesquisa de campo até a 

utilização da produção cultural como meio para compreensão dos mecanismos 

sociais de exploração e subalternização de grupos sociais específicos. O centro 

promove o debate e a reflexão sistemática entre os pesquisadores, a organização de 

acervos sobre os temas de pesquisa, além do incentivo à produção de artigos e a 

divulgação da produção acadêmica em encontros científicos (Disponível em: 

<http://www.ufscar.br/depsoc/relacoes-etnicas-e-raciais-no-brasil-contemporaneo/> 

Acesso em 22 de novembro de 2018). 

O discurso se antagoniza ao patriarcado, ao sexismo, ao racismo, persistentes na 

sociedade hegemônica capitalista contemporânea por meio dos quais se explora e subalterniza 

os grupos sociais ou identidades acima referidas. Nesse intento, por meio de seus estudos e 

pesquisas, têm produzido sentidos sobre relações étnico-raciais, negro, ações afirmativas, 

educação e cidadania.  

18. Grupo de Pesquisa Subalternidades Globais - UFPEL 

 

O Grupo Subalternidades Globais é a atualização do anterior De-colonização e 

América Latina, constituído em 2012 neste Diretório com o objetivo de promover 

estudos sobre a América Latina sob uma perspectiva pós-colonial e decolonial. Após 

cinco anos de atividades, o Grupo ampliou seus objetos e perspectivas a partir de 

abordagens disciplinares que transitam entre a Ciência Política e as Relações 

Internacionais. (Disponível em: 

<https://wp.ufpel.edu.br/ppgcienciapolitica/apresentacao/grupos-de-pesquisa/> 

Acesso em 10 de novembro de 2018).  

 

 Os sentidos produzidos por esse discurso transitam entre democracia, justiça, Pós-

colonialismo, o decolonialismo na América Latina e por fim, a relação destes com o 

feminismo. Traz como demanda a urgência de transcender a lógica moderna de poder 

reforçada pelo processo colonizador entre os povos colonizados e reforça essa reivindicação a 

partir do aprofundamento da questão por meio de seus estudos e pesquisas que remetem às 

dinâmicas de dependência (relacionais e estruturais) e colonialidade, resistência e 

confrontação.  

 Nesse diapasão, se orientando a partir de uma perspectiva anti-hegemônica, se 

antagoniza às epistemologias coloniais, eurocêntricas, e se opõe a todos os meios de 

transmissão e reprodução das mesmas propondo como confrontação e resistência a geração de 

http://www.ufscar.br/depsoc/relacoes-etnicas-e-raciais-no-brasil-contemporaneo/
https://wp.ufpel.edu.br/ppgcienciapolitica/apresentacao/grupos-de-pesquisa/
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novos conhecimentos e novas lógicas de poder, saber e ser a partir do olhar dos grupos 

subalternizados. 

 Estende sua cadeia de equivalências por meio da abertura de suas linhas de pesquisa: 

Estudos subalternos, pós-coloniais e decoloniais na América Latina; Pós-colonialismo e 

Feminismo; Pós-colonialismo, Feminismo e Relações Internacionais; Pós-colonialismo e 

Teoria Política Contemporânea; Democracia e Justiça.  

19. Sociologia das políticas e práticas curriculares: uma leitura a partir da Teoria do 

Discurso – UESB 

 É uma linha de pesquisa do GEPPCE - Grupo de Estudos e Pesquisa em Práticas 

Curriculares e Educativas ligado ao PPGeD – Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  (UESB). Essa linha foi criada em 2018 e tem 

como enfoque a compreensão teórica, metodológica e empírica, das políticas curriculares por 

via da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, além de tratar das questões 

relacionadas à manifestação dessas políticas nas práticas educativas e na produção/criação das 

demandas que compõem as lutas por hegemonia empreendidas pelos discursos no campo 

curricular. 

 Os pesquisadores centralizam suas pesquisas também no desenvolvimento de 

caminhos que possam cooperar na ampliação dos estudos sobre teoria, prática curricular e 

política. Por meio de suas discussões, a partir de uma perspectiva discursiva, têm produzido 

sentidos sobre currículo, política curricular, democracia, política, político, dentre outros. 

 O seu discurso traz como demanda central pensar o currículo como construção 

discursiva e política, constituído e reconstituído, em meio às disputas por significação e da 

política curricular como luta por significação do quem vem a ser currículo. Sob essa 

perspectiva, as sedimentações e tentativas de controle por meio da instauração de 

fundamentos e centros norteadores para o ensino, da prática pedagógica, da produção de 

conhecimento, da validade dos saberes, são desestabilizadas e postas em suspeição.  

 Marca o seu antagonismo ao discurso curricular hegemônico que se impõe como 

fundamento, com princípios e regras absolutos capazes de pré-estabelecer e determinar 

caminhos, métodos e antever resultados. Esse discurso hegemônico que produz sentido para 

currículo como algo passível de ser fechado, acabado, finalizado, permeado de certezas, 

devendo apenas ser implementado pelos profissionais de educação, elimina a ação política dos 

sujeitos como constitutiva dos processos de significação. 
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 A “Sociologia das políticas e práticas curriculares”, tem por objetivo “analisar as 

políticas articuladas as práticas curriculares e suas interfaces com todas as modalidades de 

ensino, compreendendo suas manifestações em espaços educacionais, formal e não-formal, 

sob a perspectiva da Teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe”39.  

 

20. Cultura, Memória e Desenvolvimento – UnB 

 

O Grupo de Pesquisa Cultura, Memória e Desenvolvimento (CMD), vinculado ao 

CNPq, foi criado em 2002 na Universidade Federal da Bahia. Hoje reúne 25 

pesquisadores e 20 estudantes da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

do Instituto Universitário do Rio de Janeiro (IUPERJ), da Universidade de 

Campinas (Unicamp), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Sua produção intelectual 

congrega diversos temas, mantendo como eixo orientador as relações entre cultura e 

economia. As atividades, pesquisas e seminários anuais realizados pelo grupo deram 

origem a diversos livros, publicações, produções audiovisuais e apresentações nos 

principais encontros de Ciências Sociais no Brasil e no exterior [...] atualmente, o 

grupo se constitui em uma rede de 26 pesquisadores e mais 20 estudantes inseridos 

em 11 instituições de ensino e pesquisa distribuídas por diferentes unidades 

federativas e regiões brasileiras, tendo por sede o Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia da Universidade de Brasília (Disponível em: 

<http://www.culturaememoria.com.br/> Acesso em 12 de novembro de 2018).  

 

 

 O discurso dá centralidade às relações entre cultura e economia e se articula a 

diferentes sujeitos coletivos representados aqui pelas instituições que fazem parte de sua 

composição: Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Instituto Universitário do Rio de Janeiro 

(IUPERJ), Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia (UFRB), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Fica subentendido que essa 

diversidade de sujeitos coletivos traz uma diversidade de demandas diferenciais e particulares 

que se articularam em torno de um ponto nodal que deu origem ao discurso em análise. O 

ponto nodal aqui identificado é o interesse/necessidade de se estudar as várias formas de 

relação entre cultura e economia, sejam no plano das políticas públicas, do acesso aos bens 

simbólicos, ou na construção/atualização das matrizes culturais. 

 Acessando a aba “integrantes” na página oficial do grupo, via “área de interesse” 

e/ou “pesquisa”, é possível identificar caso a caso, as particularidades que compõem os 

                                                           
39 Ver descrição da linha de pesquisa no currículo de sua coordenadora, Profª. Drª. Núbia Regina Moreira, por 

meio da Plataforma Lattes (Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/2340040990632743> Acesso em 12 de 

dezembro de 2018). 

http://www.culturaememoria.com.br/
http://lattes.cnpq.br/2340040990632743
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discursos que por sua vez, e articulados, estão aqui representados pelo discurso “Cultura, 

Memória e Desenvolvimento”. Dentre esses particularismos estão: comunicação e jornalismo; 

requalificação urbana e suas relações com paisagens e contextos socioespaciais; dinâmicas 

culturais e políticas afro-brasileiras dentro de contextos metropolitanos; Literatura brasileira e 

linguagem indígena; cultura, discurso e práticas simbólicas; Direito; consumo; gestão e 

políticas culturais; diversidade cultural; cinema; cultura popular; trajetórias geracionais; 

etnologia do negro nas Américas; comunidades tradicionais rurais e urbanas; desigualdades x 

classe, raça e gênero; etnicidade; pluralismo religioso; culinária regional/popular; identidade 

alimentar; multiculturalismo, economia e comércio; educação; globalização; identidade; 

territorialidade, etc.40.  

4.2. Sentidos identificados nos discursos 

 

 O caminho metodológico que foi se formando para identificarmos os sentidos trazidos 

pelos discursos do GT de Currículo da ANPEd ao significarem o currículo para as relações 

étnico-raciais requereu buscas via alguns significantes ou descritores. Estes foram elencados 

por fazerem parte, geralmente, dos trabalhos que discutem a temática e sob as lentes da Teoria 

do Discurso também poderiam ter os seus sentidos desestabilizados em uma rica discussão. 

Quem sabe o façamos em outra produção ou ocasião. Para esse trabalho, focalizamos no 

aspecto referencial dos descritores sendo eles: raça, racial, negro, indígena, diferença, 

racismo, interculturalismo, multiculturalismo, afrodescendentes, afro-brasileiros, diversidade 

e pluralidade. Utilizaremos como categorias analíticas nesse primeiro momento: discurso, 

diferença, equivalência, hegemonia, significantes vazios e contingência.  

Dessa forma, chegamos inicialmente a 28 textos e, após uma minuciosa leitura, 

reduzimos para 16, isto é, para aqueles que atendiam aos interesses da pesquisa abordando 

suas significações acerca do objeto de estudo. Essa busca a partir dos significantes acima nos 

levou a lugares múltiplos que vão desde os discursos acerca da educação para negros e índios 

(COSTA, 2010; SILVA; ROSA; COSTA, 2009; PAVAN, 2009; DOS SANTOS; SANTOS; 

MOREIRA, 2017), passando pelos estudos culturais e coloniais (BARREIROS, 2005),pelo 

multiculturalismo crítico ou pós-colonial (RIBEIRO, 2009; OLIVEIRA; COSTA, 2003; 

GÓES, 2009), pelo interculturalismo (NASCIMENTO, 2005; PAVAN, 2012; DIAS, 2017; 

SOUZA, 2011) até às discussões de orientação teórica pós-estruturalista (MAUÉS, 2006; 

                                                           
40 Ver lista completa na página oficial do grupo na internet. 
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PARAÍSO, 2005). Sob bases teórico-epistemológicas diferentes, os sentidos produzidos não 

poderiam ser iguais e nesse caso, uma igualdade seria uma tentativa de mascarar e/ou 

controlar as diferenças.  

Consideramos que a Teoria do Discurso nos permite romper com a ideia clássica de 

currículo, algo como um centro de poder, que estabelece princípios e fundamentos pré-

determinados para serem seguidos por professores, gestores e alunos.  Lopes e Macedo (2011) 

nos conduzem a pensar o currículo como produção cultural e processo político, que envolto 

em relações de poder por meio da seleção, hierarquização e disputas, hegemonizam certos 

saberes e práticas. Nesse processo, “estamos em diferentes espaços e tempos, disputando 

quais significações discursivas são hegemonizadas” (LOPES, DIAS, DE ABREU, 2011, p. 

13).  

Nessa acepção, as políticas curriculares, sejam elas quais forem e em quais bases 

ideológicas (sem julgamentos ou pejorativismos) se assentarem, são discursos que pretendem 

interromper as diferenças, dominar o campo da discursividade e construir centros, 

fundamentos no processo de significação (MACEDO; LOPES, 2011) e, dessa forma, suas 

concepções e olhares sobre o mundo são “estabilizados e universalizados como se não fosse 

possível pensar/ser/agir de outra maneira” (LOPES, 2017, p. 110). Operamos sob a tutela da 

Teoria do Discurso de Laclau, com o questionamento de qualquer racionalidade ou discurso 

que se coloque como único centro de poder sobre os saberes e as atividades relacionadas ao 

ensino e defendemos a importância de se pensar outras possibilidades de conceber essas 

mesmas políticas, o que segundo Lopes (2015, p. 451) “implica estabilizar outros discursos e, 

portanto, cabe manter aberta a suspeição diante de toda estabilidade”. Dessa forma, se faz 

necessário suspeitar das estabilizações para que uma vez desestabilizadas outras formas de 

estabilização possam surgir e ocupar o espaço da universalidade. 

O universal é explicado por Laclau como encarnação do Absoluto - quer seja sob a 

forma discursiva de povo, nação, continente, religião, deus, ciência, etc. - ocupada 

alternadamente ao longo da história da humanidade, por particularidades pretensas a dominar, 

a oprimir, a colonizar, a exercer controle sobre outros particularismos. Concebida no terreno 

da religião cristã, e representada pela figura de Deus, o Absoluto, a lógica da encarnação foi 

sendo reinventada ao longo da história e norteou ideologicamente as teorias eurocêntricas ao 

redor do planeta. Podemos dizer que essa lógica está na base do colonialismo, imperialismo e 

de regimes totalitários tal como o nazismo, na Alemanha. A ideia de classe universal 

privilegiada pregada pelo marxismo e identificada como o proletariado também encontra 

respaldo nessa lógica (LACLAU, 2011). As particularidades que resistiam a essa lógica eram 
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vistas como incapazes – por serem inferiores – de representar esse corpo “privilegiado” do 

universal e nesses moldes, essa lógica se alimentava “do estabelecimento de uma 

desigualdade essencial entre as posições objetivas dos agentes sociais” (LACLAU, 2011, p. 

53). Diante disso, o autor conclui que 

 
[...] a brecha entre o universal e o particular é irreparável – o que equivale dizer que 

o universal nada mais é do que um particular que em algum momento se tornou 

dominante, que não há nenhuma possibilidade de alcançar uma sociedade 

reconciliada (ibidem, p. 54). 

 

Burity (2015) completa o esboço acerca da encarnação quando nos chama a atenção 

para o fato de que a encarnação é bem mais que um lugar; é, antes, um meio que não é 

utilizado somente pelos opressores e dominadores como exibimos anteriormente, e nesse caso 

não se reveste essencialmente de “bem” ou “mal”, “oprimido” ou “opressor”, mas, por 

qualquer agente que num determinado contexto realiza aspirações assumindo, assim, uma 

dupla função no processo de encarnar universalismos. Vista dessa maneira, a encarnação 

torna-se “processo (necessário) de passagem entre demanda e atendimento, aspiração e 

realização” (BURITY, 2015, p. 102) sendo preciso, no entanto, entender que se trata de um 

processo histórico e, por isso, contingente em conteúdo e agência. Além do mais, sem 

privilegiar uma classe ou sujeito que encarnará o atendimento das demandas de grupos ou 

comunidades, num determinado momento e contexto. “A história, nesta perspectiva, é um 

processo de intermináveis tentativas de encarnação que se revelam contingentes , seja por seu 

início, seja por seu fim” (BURITY, 2015, p.102). 

 

[...] tal como o ouro tem a dupla função de ser seu próprio valor de uso e de encarnar 

a forma geral do valor, assim a particularidade concreta de uma instituição ou força 

social assume a função de representação da universalidade como tal. Ora bem, como 

vimos não há nada impossível nesta operação – mais ainda, podemos afirmar que ela 

é inerente a todo processo de construção política. A dualidade implícita em todo 

espaço mítico implica em que qualquer conteúdo concreto possa passar também a 

expressar a própria forma de plenitude – quer dizer, da universalidade (LACLAU, 

1990 apud BURITY, 2015 p. 103). 

 

Essa explanação serve para percebermos três pontos fundamentais: 1) se a lógica da 

encarnação opera no sentido de que um particularismo assuma o lugar de universal, podemos 

dizer que nas políticas de currículo essa lógica continua a operar, pois toda determinação ou 

política curricular hegemônica é uma representação particularizada sobre essa política com 

pretensões de dominar outras particularidades e diferenças e, por outro lado, a encarnação se 

mostra presente nos projetos e discursos que pretender transformar a sociedade e os sujeitos, 

extinguindo as desigualdades, etc.; 2) a reparação das desigualdades e conflitos sociais é 
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impossível; 3) o universal se apresentando como “símbolo de uma plenitude ausente” que não 

possui um corpo específico, mas se apresenta como horizonte - impossível e necessário - a 

alimentar a luta por preenchimento nos jogos de construção de sentidos. Dessa forma, o 

universal é um significante vazio que apesar da impossibilidade estrutural de sua significação, 

se mostra necessário para que sejam possíveis as significações. Em outras palavras, 

se a democracia é possível, é porque o universal não tem corpo e conteúdo 

necessários; antes, diferentes grupos competem entre si para dar temporariamente a 

seus particularismos uma função de representação universal. A sociedade gera um 

vocabulário de significantes vazios cujos significados temporários decorrem de uma 

competição política (LACLAU, 2011, p. 66). 

 

 Uma vez identificados esses elementos no campo do currículo, mais especificamente 

na política curricular analisada para educação das relações étnico-raciais, é possível perceber 

que a proliferação dos sentidos sobre esse currículo faz parte de uma luta onde os discursos 

pretendem a fixação de sentidos, ou seja, definir de que forma deverá ser processada e 

representada tal política. O universal, o currículo oficial, nacional, é lugar preterido e por isso 

está incessantemente disputado e a luta hegemônica não está nos conteúdos, mas na disputa 

“para ocuparem essa universalidade”. É a tentativa, mais uma vez, de discursos particulares 

fixarem sentidos universais e essa relação entre particular e universal que é a luta hegemônica. 

A desvinculação de um conteúdo particular nos deixa livres para problematizar qualquer 

formação discursiva hegemônica (GABRIEL; CASTRO, 2013). 

Dessa maneira, os diferentes sentidos produzidos para significar o currículo para a 

educação das relações raciais evidenciam que existe uma disputa entre discursos produtores 

de sentidos para determinar quais fixações podem ser hegemonizadas e por via da localização 

desses sentidos nos textos do levantamento, não podemos interpretar essa política como 

unívoca ou homogênea ou demarcá-la como possuidora de um tipo de “identidade” que a 

caracterize e a defina. Até porque o conceito de identidade cunhado na Modernidade é aqui 

desestabilizado. Se em tempos “pós” o projeto de sujeito é inconcluso (LOPES, 2013) diante 

do colapso do sujeito universal (LACLAU, 2012),também são inconclusas as identidades até 

então tidas como fixas. Estas se movimentam numa intensa agonia à procura de uma 

completude impossível. E nesse processo de procura e tentativa de preenchimento desse lugar 

vazio da completude, seja desse lugar do “nacional”, seja desse lugar da “diversidade”, as 

identidades precisam de outras identidades, opostas a elas, para irem se formando 

continuamente e incessantemente na luta política. Dessa forma, no jogo político democrático, 

se uma pretende se firmar destruindo aquilo ao qual ela se antagoniza, ela cunha a sua própria 

destruição. Note-se que, ao falar do significante “identidade” no texto dessa pesquisa, o 
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substituímos por “formação ou construção identitária” por entender que esta não é fixada fora 

da luta política e não pode ser dada como acabada, finalizada nem a priori, nem a posteriori. 

Essa é a proposta da política agonística e o debate da democracia em Mouffe 

enfatizada por Gabriel, Pugas e Rocha (2011), ao afirmarem que o exterior que constituem as 

identidades é necessário aos processos de identificação, mas esse outro exterior, diferente,  

precisa ser pensado numa lógica que suplante a ideia de inimigo. Mouffe propõe que esse 

opositor seja visto como adversário. Por esse motivo, se excluo uma identidade opositora, 

automaticamente desapareço como construção identitária que se opõe a ela. Por isso os 

antagonismos são tão necessários à política. Nesse movimento, as identificações ou 

subjetivações políticas vão acontecendo no contato com outras diferenças e a produção de 

sentidos continua gerando conhecimento. 

Nos textos que constituem o material de investigação dessa pesquisa, encontrados por 

meio do levantamento realizado no GT de Currículo da ANPEd e que veremos mais 

detalhadamente ao longo desse tópico do trabalho, percebemos diferentes vieses e discursos 

das mais diversificadas matrizes teóricas e epistemológicas em/para diferentes contextos. 

Lembrando que, de acordo com Laclau e Mouffe, discurso é compreendido como “prática 

articulatória”, de caráter material, englobando palavras e ações não havendo distinção entre 

essas duas dimensões: discursiva e não-discursiva (LACLAU; MOUFFE, 2015).  Para os 

autores, o discurso pode ser assim traduzido: “[...] se constitui como tentativa de dominar o 

campo da discursividade, de deter o fluxo das diferenças, de construir um centro [...]” 

(LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 187). Complementam ainda que “[...] todo objeto é 

constituído como objeto de discurso, uma vez que nenhum objeto é dado fora de condições 

discursivas de emergência [...]” (LACLAU; MOUFFE, p. 180). Toda significação é resultante 

de uma construção discursiva. Em outras palavras, os objetos são construídos a partir de 

representações que os indivíduos fazem ou produzem sobre eles, podendo ou não essas 

representações se cristalizarem a posteriori. O discurso então constrói, produzo seu objeto. 

Diante de tantas e diversas significações acerca da mesma política no nosso campo 

empírico rompemos, subsidiados pela Teoria do Discurso, com o sentido de que exista 

unanimidade no fazer/pensar currículo, reforçando que, não possuindo o social - e nenhum 

objeto ou projeto imerso nele - em um sentido “finalístico, [...] as possibilidades de 

significação são infinitas” (MENDONÇA, 2010, p. 482). Defendemos aqui o sentido de 

currículo como práticas de significação e de tradução que acontecem num espaço-tempo onde 

os sentidos não possuem fixidez e unidade. Nesse processo de significação e tradução, os seus 

sentidos são sempre produzidos, de forma agonística no contato com o outro e por isso são 
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sempre, híbridos. É a negociação entre discursos culturais que estabelece a hibridização dos 

saberes, formas de pensar o mundo que por sua vez também foram em outros contextos e 

momentos hibridizados, mas, mesmo assim, insistimos em concebê-los como passíveis de 

controle e transparência (PONTES; MACEDO, 2011). Nesse jogo, “resistência e dominação 

não ocupam posições fixas, nem se referem a sujeitos ou classes sociais específicas”. São 

“lutas,simultaneamente políticas e culturais, nas quais se disputa a possibilidade de significar 

o mundo, produzem o currículo nas escolas” (LOPES; MACEDO, 2009, p.6). 

Embora seja externada e apresentada ao campo educacional como uma política 

curricular de reparação racial e educacional, sob ações afirmativas, aparentemente coesa e 

estruturada, as análises nos mostram que não estamos a falar de um currículo uníssono como 

nenhum o é. Observando que a univocidade deixa de ser positiva se a considerarmos como 

sufocamento das diferenças. A primeira impressão que tivemos ao ler as produções do campo 

empírico foi justamente de que é um espaço aberto à pluralidade discursiva. Ali, tivemos 

contato com os mais diferentes sentidos sobre currículo e, embora forjados em diferentes 

contextos, grupos e linhas de pesquisa, propostas de pesquisa, referenciais teórico-

metodológicos diferentes, se agruparam ao redor da reivindicação de uma política curricular 

que atente para a diversidade cultural e racial. É perceptível que, ao se agruparem em torno 

desse ponto nodal, “currículo para a diversidade étnico-racial” ou “para as relações étnico-

raciais”, acabam por destacar, fazer emergir, o antagonismo contra o qual se posicionam.  

Nesses moldes, é notório que estamos diante de uma reivindicação ou solicitação de um 

currículo aberto à diversidade frente à afirmação da existência de um currículo ou política 

curricular que a tem negado ou que a tenha representado de maneira insatisfatória. Um dos 

discursos onde se nota essa insatisfação com a lógica do currículo oficial defende, no GT, 

uma escola diferenciada para as comunidades indígenas. Acredita no protagonismo indígena 

como possibilidade de construção de outras lógicas curriculares que estabeleçam um diálogo 

de seus saberes com o conhecimento posto e legitimado pelo currículo oficial e cultura 

escolar. 

Ao conquistarem o direito a uma escola específica e diferenciada, multicultural e 

comunitária os povos indígenas abrem um campo de estudos no qual, movimentam-

se como protagonistas, no sentido de pensar o currículo a partir de uma outra 

lógica:a lógica do diálogo entre os seus saberes e os saberes legitimados 

historicamente pela cultura escolar (NASCIMENTO, 2005 , n.p. – grifo nosso). 

 

 O diálogo defendido pelo discurso acima não coaduna com a teoria do Discurso que 

defende que uma política só se faz com conflito e, ao mesmo tempo, problematiza qualquer 

construção pretensa a se tornar fundamento, inclusive, os saberes, sejam eles quais forem. 
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Diálogo não pressupõe conflito; diálogo pressupõe um “alguém que fala” e outro “alguém que 

ouve”. Presume interlocução; não pressupõe um “afetar” mútuo. Ainda que no discurso não 

apareça a ideia de substituição/inversão dos saberes legitimados pelos saberes comunitários 

indígenas, também não é concebida a possibilidade do outro “diferente (aqui sob a forma de 

currículo oficial) participar da construção da minha identidade cultural. Lopes é enfática ao 

afirmar que no cotidiano estamos (muito mais do que dialogar) a negociar com o outro a 

significação do mundo, “fadados a ter que considerar que, mesmo que o outro nos oprima e 

nos colonize, ele faz parte da nossa constituição identitária” (LOPES, 2012, p. 712). 

Nesse sentido, os saberes, sejam os produzidos na comunidade indígena pela via da 

preservação cultural, ou sejam aqueles produzidos e reproduzidos numa lógica dominante 

colonizadora hegemônica, não são relevantes para nosso aporte teórico. Para a Teoria do 

Discurso o que está em questionamento aqui não é o conteúdo, mas a luta que se instaura pela 

hegemonização desse conteúdo ou no caso do discurso acima, a negociação que deve existir 

para instaurar hegemonicamente esses saberes. Para a TD, os saberes também são construções 

discursivas através de processos de seleção, inclusão, exclusão, hierarquização, etc. que se 

dão dentro de um sistema de significação de mundo. Dessa forma, qualquer que seja o saber, 

ele requer uma problematização. 

Em resposta à primeira problematização, compreendemos que o conflito é o que 

sinaliza que existe uma diversidade humana que concebe o mundo de diferentes formas e 

nesse sentido, concepções naturalmente discordam de outras concepções. O conflito é uma 

maneira de relutar contra a homogeneização e contra a supressão das diferenças uma vez que 

as diferenças garantem a diversidade de opiniões nas sociedades democráticas. Se as 

diferenças pudessem ser caladas definitivamente, quando isso ocorresse estaríamos a 

testemunhar o fim da política democrática e da própria história humana. Dessa maneira, o 

conflito deixa de ser percebido como algo negativo que deva ser superado e passa a ser visto 

como substrato do social que alimenta as disputas entre os discursos, que nutre as tentativas 

de preenchimento do vazio estrutural dos significantes, na produção de sentidos, na geração 

de conhecimento. 

[...] também é abandonada a perspectiva de que o possível consenso para a definição 

de seus conteúdos não inclua os conflitos com outras definições. Assumir o 

constante conflito para hegemonizar determinadas posições e preencher o vazio 

desses significantes é o que pode nos colocar em um horizonte democrático na 

política (LOPES, 2012, p. 709). 

 

Outros discursos encontrados na disputa por significação da educação para as relações 

raciais no GT 12 se articulam ao primeiro aqui comentado.  
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A educação intercultural poderá ser uma estratégia para o enfrentamento da 

colonialidade, na busca de romper com paradigmas e decolonizar o ser, o saber e o 

modo de viver [...] Porém, por meio da interculturalidade é possível pensar e 

constituir outros currículos, outras escolas que articulam para valorização e 

reconhecimento de outros saberes, outras maneiras de ser, promovendo relações 

menos assimétricas (DIAS, 2017, n. p. – grifo nosso). 

 

 Novamente o foco está no conteúdo, nos saberes, como se fosse possível que algum 

tipo de saber pudesse transformar, em alguma medida, as relações sociais. Imprime-nos a 

ideia de que existem outras formas de ser, outros saberes ou conhecimentos que possam 

contribuir para transformar as relações sociais. É um sentido vago, impreciso (embora isso 

não seja ruim), pois não diz quais formas acredita serem essas, mas, percebemos que há uma 

persistência na crença de que existem “centros” que nortearão essas mudanças. Defende um 

enfrentamento da colonialidade, mas oferece, em contrapartida, a interculturalidade como 

condutora para se formar outros currículos não abandonando, apesar da crítica ao 

colonialismo, a instauração de centros. Essa forma de pensar não é correta, nem incorreta, 

apenas insuficiente para resolver qualquer conflito social compreendido no discurso como 

“promovendo relações menos assimétricas”. 

Os saberes precisam ser vistos como resultantes de lutas por significação e como todo 

conhecimento, se apropriando aqui da perspectiva pós-estruturalista derridiana, “é então 

interpretado como um discurso e conectado ao poder” (LOPES, 2013, p.12).  Forjados dentro 

de uma lógica estrutural na qual já nascemos cercados por “estruturas” “pré-definidas” e 

“atemporais”, por “centros” e “fundamentos” pretensos a nos guiar em sociedade e em nossas 

práticas, torna-se um desafio perceber a realidade e seus movimentos por outra lógica, como a 

do pós-estruturalismo, mesmo quando afirmamos admiti-lo como pressuposto teórico. Às 

vezes podemos nos pegar pensando (e escrevendo) estruturalmente mesmo quando admitimos 

não sê-lo.   

Insistimos em instituir centros porque esses centros nos passam uma ideia de 

segurança que parece ser removida com o pós-estruturalismo. Descentrar em certa medida nos 

aparece como remover o chão e de fato, esse chão não é retirado, mas é revolvido. Somos 

herdeiros de sentidos estruturados e hegemônicos, de concepções essencializadas e 

universalizantes, e crenças que nos remetem à existência de “um caminho certo a ser seguido” 

na política curricular e no campo educacional são fundadas e refundadas ininterruptamente. 

Romper com essa concepção de realidade e de ensino requer o entendimento que o social é 

fundado discursivamente e, com ele, todos os objetos, projetos, teorias, concepções, modelos, 

centros, fundamentos, etc. Aceitar que a realidade não é dada naturalmente, mas é fundada 

por discursos que em algum momento conseguem se vestir de verdade, de legitimidade, e em 
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outros, são destituídos e substituídos, é o ponto de partida para compreender que o campo do 

social é político e construído politicamente, por meio de discursos que produzem sentidos 

sobre os objetos e anseiam fechar a significação acerca desses objetos. Se essa significação 

pudesse ser fechada, nenhum outro discurso poderia continuar a disputá-la. Mas com a Teoria 

do Discurso, operamos com a ideia de que esse social não se fecha jamais e isso não deve ser 

percebido como algo negativo. Antes, deve ser celebrado como meio pelo qual continua a ser 

possível que outras concepções e significações acerca do mesmo objeto possam ser 

produzidas. Não é esse o sentido de participação democrática tão disseminado e cultuado em 

nossos currículos e projetos educacionais? Não é esse o sentido de participação política que 

contemple a diversidade humana e,consequentemente, de concepções e diferentes formas de 

perceber o mundo? A democracia requer participação dos – e múltiplos- indivíduos e estes 

podem fazê-lo por via da luta política. Entendendo que política não é da esfera tão somente 

estatal, masque política guia nossas ações cotidianas e, assim, em “maior ou menor escala está 

presente ao longo de toda prática social” (LACLAU, 1986, n. p.), pois estamos o tempo todo 

envoltos em relações de poder. A política não está dada, ela é construída, e dessa forma, a luta 

política requer “sujeitos” incompletos, inacabados, deslocados, desejosos de completude e de 

discursos destituídos de garantias, de certezas, etc.  

Somos construções de sujeito com identidades cuja fixidez e fechamento são sempre 

adiados. Os tempos atuais que trazem consigo a decepção com o projeto moderno iluminista 

outrora pensado para a evolução da humanidade, apoiados num plano de emancipação 

humana liderado pela razão, por leis gerais e por sujeitos centrados, racionais e transparentes, 

nos afrontam constantemente com a afirmação de que a sociedade é impossível. Pelo menos a 

sociedade pensada nos moldes da Modernidade e das teorias cristãs e filosóficas que 

concebiam a possibilidade de uma sociedade perfeita onde os conflitos fossem eliminados, 

pois estes eram vistos como negatividade. Na nossa orientação teórica, os conflitos são bem-

vindos pois esses desnudam qualquer tentativa à homogeneização social ou de sufocamento 

das diferenças. Como já dissemos anteriormente, as diferenças são o que torna possível o 

viver democrático.  

Mas voltemos à questão dos sujeitos. Laclau (1986) afirma que um dos maiores 

avanços que tivemos nas Ciências Sociais contemporâneas foi a “ruptura com a categoria de 

sujeito enquanto unidade racional e transparente que transmitisse um significado homogêneo 

para o campo total da conduta do indivíduo, sendo a fonte de suas ações” (n.p.). A partir dessa 

ruptura e desse deslocamento da ideia de sujeito estruturado, torna-se evidente, ao invés de 

indivíduos identitariamente coesos significando o mundo, que o que temos são sujeitos 
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ocupando diferentes posições dentro de uma estrutura, destotalizados, descentralizados, sendo 

esses agentes sociais como “uma pluralidade, dependente das várias posições de sujeito, 

através das quais o indivíduo é constituído, no âmbito de várias formações discursivas” 

(LACLAU, 1986, n.p.) e de onde produzem os seus discursos. Admitir o caráter instável dos 

sujeitos requer admitir que toda estrutura social, formada pela/ante a instabilidade dos 

sujeitos, é instável e precária e que todo discurso que pretenda significá-la definitivamente, 

está fadado ao fracasso. 

  

 O social, em última instância, não tem fundamento. As formas de racionalidade que 

ele apresenta são somente aquelas resultantes das conexões contingentes e precárias 

estabelecidas pelas práticas articulatórias. A "Sociedade", portanto, enquanto 

entidade racional e inteligível, torna-se impossível. O social não pode nunca ser 

inteiramente constituído como positividade (LACLAU, 1986, n.p.). 

 

 Desta feita, o que nos move nesse terreno social da política é essa impossibilidade de 

fechamento. É a tentativa constante dos agentes sociais políticos, dispersos em diferentes 

posições de sujeito, de substituir e para isso, subverter, o que está posto como universal. 

Laclau (2015) em “Hegemonia e Estratégia Socialista” denomina esse universal também 

como “lugar da Ordem” (p. 21). Segundo ele, não existe nenhuma decisão política ou “ordem 

estabelecida” capaz de ocupar de forma permanente esse universal e acrescenta que 

 

Somente pelo fato de a ideia mesma de Ordem ser um horizonte inalcançável – e ao 

mesmo tempo sempre requerido – que podemos falar de política e de hegemonia. 

Essencialmente precárias, contingentes, estas últimas marcam a infinitude de 

possibilidades de outras ordens, sempre incapazes de ocupar o lugar da Ordem 

permanentemente, pois esta última não possui qualquer conteúdo específico 

(LACLAU, 2015, p. 21) 

 

 Numa interlocução com Laclau e Mouffe, trazendo o questionamento das estruturas 

para o campo curricular educacional, se propondo a discutir as políticas sob referenciais pós-

críticos, pós-fundacionais e pós-marxistas, Lopes (2013, p. 18) aposta que sob essas 

orientações teóricas a “noção de currículo como um conhecimento selecionado a partir de 

uma cultura mais ampla para ser ensinado a todos, em nome de um projeto de transformação 

social e de formação de sujeitos, é desestabilizado”. Ela nos convoca a questionarmos as 

noções de verdade, de certeza e, junto a estas, os projetos emancipatórios pensados a dirigir 

uma transformação da sociedade. 

 
Se são questionadas as noções de verdade e de certeza, a própria noção de 

conhecimento a ser ensinado é questionada e os embates em torno do que ensinar na 

escola assumem outros contornos. São cada vez mais explicitados os conflitos 

relacionados com o que se entende por conhecimento, pois este passa a ser 
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compreendido como resultado de lutas pela significação, processos discursivos não-

estáveis. Propostas [...] de um currículo para o futuro e de uma centralidade do 

conhecimento (verdadeiro) curricular são refutadas. No mínimo são produzidas 

perguntas sobre a legitimidade do conhecimento, sobre os atos de poder que 

modificam as significações de conhecimento contextualmente, sobre o que se 

entende por futuro, para que e para quem, onde e por que (LOPES, 2013, p. 18-19). 

 

Articulam-se aos discursos acima analisados, em maior ou menor grau, os discursos de 

Santos e Silva (2008); Pavan (2009); Souza (2011). Em alguns momentos e aspectos, mesmo 

sendo tão diversos chegam a se alinhar, a concordarem acerca de um ponto ou aspecto, o que 

não significa que tenham se transformado num todo igual e homogêneo. Santos e Silva (2008) 

defendem a busca de “alternativas aos currículos oficiais” via utilização de artefatos culturais 

ao mesmo tempo em que acreditam que trabalhar com a cultura afro-brasileira nas escolas 

permite “indicar possibilidades curriculares diversas”. Imprime-nos, apesar da imprecisão, 

que currículos podem ser destituídos e seu lugar reocupado. O discurso enunciado por Pavan 

(2009) defende a subversão do currículo oficial hegemônico, acreditando que, dessa forma, 

“histórias bem diferentes das urdidas pelas relações existentes de poder” poderão ser narradas. 

Evidencia o fator “disputa” quando aponta para a necessidade de uma subversão e 

substituição do currículo hegemônico. O discurso produzido por Souza (2011) se apoia na 

literatura de autoajuda para resgates multiculturais para pensar “uma nova concepção de 

conhecimento escolar” orientada para a diferença. Ao abordar uma NOVA concepção, deixa 

subentender que exista uma VELHA a ser destituída. Aprendemos com Laclau que faz parte 

do processo político pela hegemonia que, em alguns momentos, existam essas 

“concordâncias” circunstanciais de sentidos entre os discursos, o que não afeta o caráter 

diferencial de suas construções identitárias, “já que sua identidade se constitui em torno de 

“interesses”, que no fim das contas são estritamente incompatíveis (“atacar juntos, mas 

marchar separadamente”)” (LACLAU, 2015, p.117). 

Nesse entendimento, ressaltamos que qualquer concordância será sempre contextual e 

circunstancial, a fim de se reforçar determinada representação ou reivindicação em um 

determinado tempo/momento, e será sempre transitória e parcial, significando que, após o 

momento de articulação entre as diferenças, numa cadeia de equivalências frente a um 

opositor comum, a partir de um ponto nodal, as diferenças se deslocam novamente para outras 

formações na cadeia articulatória. O que significa que, uma única construção identitária 

diferencial pode se desdobrar em vários pontos nodais de articulação junto a outras 

diferenças. Isso evidencia o esforço e a negociação que habita o terreno da política, 

desestabiliza o conceito de identidades como algo fechado e fixo e desmonta a ideia de uma 
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política baseada na destruição dos antagonismos e consequentemente suspensão ou superação 

de conflitos sociais. 

Todas as lutas, sejam elas dos trabalhadores ou de outros sujeitos políticos, 

entregues a si mesmas, tem um caráter parcial, e podem ser articuladas a discursos 

muito diferentes. É esta articulação que lhes confere seu caráter, não o lugar de onde 

elas procedem. Não há, portanto, sujeito algum – nem, para ir mais longe, 

“necessidade” alguma – que seja absolutamente radical e irrecuperável pela ordem 

dominante, e que constitua um ponto de partida absolutamente seguro para uma 

transformação total. (Igualmente, nada há que assegure permanentemente a 

estabilidade de uma ordem estabelecida (LACLAU, 2015, p.255). 

 

É esse constante movimento de articulação e de instabilidade que formula e reformula 

os discursos sem nunca fechar a significação definitiva sobre os objetos ou qualquer coisa que 

exista no social. É devir, é dialético; não é previsível, não é pré-determinado; é “da ordem dos 

acontecimentos” do jogo político (LOPES, 2015, p.448). É, sobretudo, o que movimenta a 

engrenagem da política, e a presença dessas diferenças e dos antagonismos que, 

ambiguamente, formam as coletividades da luta e que, por conta dessa disputa que nunca 

cessa, é que se torna impossível qualquer tipo de fechamento, de sutura ou de ordenamento 

final.  

O que temos nesse sistema social, constituído politicamente, cujas relações e projetos 

sociais são compostos do mesmo substrato, são tentativas de domínio por meio de produções 

de significados e/ou sentidos sobre a realidade. Nenhum significado é natural, isento de uma 

construção de sentidos por parte dos indivíduos. Tudo foi e é construído discursivamente. E 

esse terreno social é sempre instável, fugidio, imprevisível, indeterminado, contingente, 

precário, parcial, efêmero, etc. como são todas as relações sociais e significações por elas 

construídas. Por essa característica é que operamos com o entendimento de um social aberto a 

tantas e possíveis significações e ressignificações.  

Laclau (2015) explica que todo consenso se dá por meio de um processo de articulação 

e negociação, sendo a articulação uma prática que vincula e recompõe elementos antes 

separados. No entanto, Mendonça (2008) destrincha essa categoria e ressalta que essa prática 

articulatória se dá ENTRE elementos inicialmente não articulados, “dispersos em relação aos 

outros, de forma aleatória, no campo da discursividade” (MENDONÇA, 2008, p. 83). Essa 

prática transforma os elementos em momentos.  

O que chamamos aqui de concordância circunstancial é batizada na Teoria do 

Discurso como ponto nodal. Lopes (2012) amplia o entendimento sobre essa categoria quando 

afirma que o ponto nodal é uma dimensão do “processo de fechamento da significação” que, 

ligado à prática da articulação, faz com que um particularismo se torne a expressão de uma 

universalidade. Essa universalidade está sempre vazia e por isso, sempre será ocupada e 
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reocupada por significantes que flutuam sem conseguirem se fixar. Isso não se dá por 

deficiência ou incompetência dos significantes, mas ocorre porque a significação permanente 

é impossível. Sempre haverá outros sentidos sendo produzidos sobre o mesmo objeto e, 

sobretudo, disputando essa significação. Dessa maneira, significantes vazios “surgem pela 

própria impossibilidade da significação no interior de um discurso” (p. 706). Para que o 

processo de significação seja possível, o caráter dos sentidos que produzem os discursos 

precisa ser de fluidez e de vacuidade, pois somente por causa da existência dessa 

característica é que se torna possível a produção contínua de outros discursos, sentidos, para 

incorporação de outras demandas. 

Mendonça (2017) dá outro tom para  ponto nodal ao afirmar que “o ponto nodal 

representa um discurso privilegiado que consegue articular em torno de si outros discursos” 

(p.252). Nessa perspectiva, o ponto nodal também é visto como ponto de confluência dos 

sentidos e discursos dentro de um sistema de significação. Por meio dessa conceituação, 

identificamos o “idêntico comum” nas produções do campo empírico e se trata de uma 

insatisfação com o currículo oficial ou pelo menos a admissão de sua incompletude. Dessa 

forma, impera nos discursos, a tentativa de mostrarem suas concepções teórico-

epistemológicas como alternativas possíveis para “melhorar” o currículo, reforçando sempre 

que outras possibilidades são sempre possíveis. 

 

Diante desses argumentos, acredita-se que as discussões sobre “as culturas negadas e 

silenciadas” (Santomé, 1995), deveriam ser incorporadas ao trabalho pedagógico 

escolar, visando assim uma construção de uma pedagogia nova (Garcia, 1995) que 

pudesse articular a cultura do/a aluno/a com a cultura da escola, sem, no entanto, 

hierarquizá-las (OLIVEIRA; COSTA, 2003, n.p.). 

 

Procuro pensar um currículo com a diferença para abalar os extratos dos currículos 

já formados e fazer um currículo movimentar-se (PARAISO, 2005, n.p. – grifo 

nosso). 

 

Propusemo-nos discutir a produção e o uso de artefatos culturais nesses processos, 

para contribuir na formação dessas professoras que atuarão na sociedade, buscando 

alternativas aos currículos oficiais e procurando pistas e indícios (GINZBURG, 

1987) que possibilitassem a todos os praticantes (CERTEAU, 1994) envolvidos 

nesse processo transitar pelas diferentes culturas presentes no Brasil. (SANTOS; 

SILVA, 2008, n.p. – grifo nosso). 

 

Busca, também, contribuir na formação das professoras, de maneira a fazê-las, desde 

já, buscar alternativas aos currículos oficiais analisando criticamente seus conteúdos, 

na tentativa de ruptura com a lógica dominante e de valorização das diferentes 

culturas presentes nas escolas (MACHADO; FREIRE, 2016, n.p. – grifo nosso). 

 

 

Ressaltamos a necessidade de irmos além da folclorização da cultura e dos costumes 

de origem africana, comumente utilizada pela indústria cultural, não raro, também 



133 
 

pela escola [...] O que vimos nesse caso ratifica o quanto é importante pensarmos 

num currículo multiculturalmente orientado (RIBEIRO, 2009, n.p. – grifo nosso). 

 

[...] as “representações de gênero, raça, classe, nação, contidas no currículo devem 

ser subvertidas, desconstruídas, disputadas” (p. 201) e assim o currículo poderá 

narrar “[...] histórias bem diferentes das urdidas pelas relações existentes de poder” 

(PAVAN, 2009, n.p. – grifo nosso). 

 

 

 Identificado esse “idêntico comum”, estamos diante de um antagonismo que faz com 

que as diferentes concepções e opiniões se solidarizem e, momentaneamente e sob essa 

circunstância, se unam na luta contra esse opressor. Nesse quadro, são percebidas como 

diferenças que se equivalem mutuamente ante a rejeição à uma identidade (LACLAU, 2013). 

Para o autor, “essa é uma das possibilidades da formação de um grupo”, ou seja, “o traço que 

possibilita a mútua identificação entre membros do grupo é um ódio comum de algo ou 

alguém” (LACLAU, 2013, p. 119). A equivalência “é aquilo que subverte a diferença, e assim 

toda identidade é construída no bojo da tensão entre a lógica da diferença e a lógica da 

equivalência” (p. 119). Nesse entendimento, diante da aceitação de uma totalidade fracassada 

e sempre impossível e adiada, reiteramos que nos restam as tentativas de preenchimento final, 

que por mais que sejam impossíveis, se constituem como necessárias. O que teremos por meio 

das tentativas serão fixações parciais e contingentes dessa totalidade o que possibilita novas 

significações e novas formações identitárias.  

 O acesso ao objeto impossível – ou totalidade/ universalidade/ universal/ hegemonia / 

Ordem – é impossível de acontecer por meio de conceituações. Podemos fazê-lo por meio da 

representação, mas essa, para acontecer, requer muitas diferenças a significar o mesmo objeto. 

Para Laclau (2013) existe a possibilidade que uma diferença dessas assuma essa representação 

(momentaneamente e transitoriamente) dessa totalidade. Quando isso acontece, seu corpo se 

divide entre a diferença particular que ela representa inicialmente e o “significado universal 

do qual ela é portadora” (p. 119): 

A operação de assumir, por meio de uma particularidade, um significado universal 

incomensurável é aquilo que denominei hegemonia. E uma vez que essa totalidade 

ou universalidade incorporada é, conforme vimos, um objeto impossível, a 

identidade hegemônica torna-se algo da ordem de um significante vazio, sendo que 

sua própria particularidade encarna uma completude inalcançável. Com isso, deveria 

ficar claro que a categoria da totalidade não pode ser erradicada, mas que, enquanto 

totalidade fracassada, é um horizonte e não um fundamento (LACLAU, 2013, p. 

120). 

 

 Significa dizer que temos um objeto “currículo para as relações étnico-raciais” que não 

pode ser totalizado, visto que qualquer totalização é impossível. O que temos nas formas nas 

quais ele se apresenta até o momento, seja aqui no GT ou nas leis 10.639/03 e 11.645/08, são 



134 
 

fixações parciais e insuficientes (pois não dão conta de incluírem todas as diferenças desse 

segmento), são precárias, fluídas, temporárias, etc. Como não podemos conceituar 

ontologicamente esse objeto, o que podemos fazer é tentar conceituá-lo pela via da 

representação e em um momento uma representação dessas tomará o lugar da “norma”, da 

hegemonia. Mas as representações emergem numa realidade onde indivíduos pensam 

diferente e produzem diferentes discursos em defesa daquilo que acreditam e defendem. 

Dessa maneira, devemos aceitar que numa realidade plural, numa concepção democrática de 

política e de sociedade, só podemos admitir que essas representações sejam as mais diversas 

possíveis, caso contrário, estaríamos a implementar um discurso autoritário e supressor dessa 

pluralidade. Totalizar de forma definitiva essa política curricular é impossível, mas insistir na 

disputa para produzir novos significados para ela é necessário. Precisamos, como defendido 

por Lopes (2012), hiperpolitizar o campo, multiplicando os espaços de poder e de negociação 

de sentidos, ampliar as possibilidades democráticas, na não ocultação das diferenças. 

Os discursos de Paraíso (2005); Barreiros (2005); Maués (2006); Pavan (2009);Costa 

(2010); Dias(2017); Kawakami (2017); Santos; Santos; Moreira (2017) se debruçam sobre o 

questionamento dos discursos hegemônicos que intentam fechar a significação sobre a relação 

entre “conhecimento e currículo”. 

 

[...] por que não pensar o currículo por meio de suas bifurcações? Por que não 

experimentar no currículo o jogo da diferença? Por que não pensar o currículo por 

meio dos seus vazamentos, dos seus escapes, de suas linhas de fugas, de suas 

distorções e variações?  Por que não priorizar a diferença em vez da identidade e 

seguir as ramificações que surgirem desse pensamento? (PARAISO, 2005, n.p.) 

 

Visando compreender a reconstrução do currículo e da prática pedagógica como 

entre-lugar de formação identitária, espaço que permite confronto, resistência e 

negociação [...] precisamos romper com os preconceitos e com a difusão de que é 

melhor não problematizar o tema, pois assim estaremos estimulando novas 

discriminações (BARREIROS, 2005, n.p.). 

 

Isso abre para o campo do currículo, e para outros, certamente, a possibilidade de 

examinar como as diferenças são representadas e como os significados aí contidos 

envolvem-se na construção de sistemas de identificação. Evidencia, ainda, a 

necessidade de interrogar as dimensões discursivas que informam as práticas 

curriculares em termos de raça, classe, gênero e orientação sexual.Implica, ainda, a 

necessidade de assumir uma asserção de representação que se distancia das ideias 

clássicas que a entendem como espaços de apreensão fiel do real (MAUÉS, 2006, 

n.p.). 

 

Articulado aos discursos acima mencionados, o enunciado de Costa (2010) assume 

uma perspectiva não essencialista ao tratar do currículo da disciplina de História. Convida a 

pensar “a própria natureza desse conhecimento”, mas o compreende em um sistema 

discursivo composto por lutas por significação. O discurso de Dias (2017), por sua vez, 
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questiona o currículo oficial concebido por ele como composto por colonialismos. Propõe 

romper com paradigmas e decolonizar “o ser, o saber, o modo de viver”. O discurso 

produzido por Kawakami (2017) defende a desconstrução do “conhecimento canonizado e 

hegemônico e sua materialidade”.   

[...] essas presenças singulares podem criar condições para a produção de novos 

sentidos e de novos arranjos das diferenças as quais podem desestabilizar a própria 

institucionalização dos currículos escolares, forjados ainda em bases 

universalizantes e por meio do privilégio de conteúdos e categorias que 

hierarquizam conhecimentos (KAWAKAMI, 2017, n.p.). 

 

Santos; Santos; Moreira (2017), em seu discurso desconstroem e desmistificam o 

currículo vertical que por sua vez, pressupõe que, uma política curricular é gerada nas 

instâncias produtoras estatais e consegue chegar intacta para ser trabalhada no chão da escola. 

Essa significação desconsidera as reconfigurações e costuras que essa política recebe nos 

demais espaços por onde ela passa antes de chegar à escola. De acordo com essa concepção 

discursiva, 

O currículo [...] é uma conjunção de discursos mobilizados entre os agentes 

envolvidos na rede de produção da política, implementação e execução no contexto 

da prática, que também é produtora de novos sentidos e “verdades” sobre a política 

curricular para uma educação plural (SANTOS; SANTOS; MOREIRA, 2017, n.p.). 

 

A ausência de fixidez permite que o currículo seja enunciado e representado de muitas 

formas no espaço da discursividade. Dessa maneira, representações de mundo, de indivíduo, 

de conhecimento, de saberes, são ininterruptamente construídas, subvertidas, complementadas 

e reconstruídas. Esse processo não se dá sem contaminação, sem influências de outrem, como 

se cada concepção surgisse naturalmente e espontaneamente original, sem ser afetada por 

outras formas de perceber esse mundo, essa realidade, esse currículo. Vivemos uma rede 

híbrida onde negociamos essas formas de percepção sempre no contato com o outro, inclusive 

a percepção sobre nós mesmos. Ainda que outras possibilidades sejam sempre possíveis, elas 

vêm como compostos híbridos resultantes de nossas vivências, nossas leituras, daquilo que 

defendemos e também por que não dizer, impregnado com aquilo que combatemos, que nos é 

oposição (PONTES e MACEDO, 2011). 

A representação é, de forma geral, o processo de se colocar algo em lugar de outro. 

Toda linguagem envolve processos de representação, na medida em que falamos 

com a intenção de que nossas palavras possam representar dados objetos e 

concepções ausentes no processo de fala. Os significantes enunciados por nós são 

tentativas de remeter a determinados sentidos e significados, de forma a produzir os 

discursos com os quais operamos no mundo (LOPES, 2012, p.705). 

 

 Esse caráter diverso dos sentidos em seus discursos, como vimos, não é negativo. 

Porém, para que consigam atingir hegemonia em suas representações é necessário ampliar a 
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sua cadeia de equivalências. O que isso significa?  Laclau e Mouffe (2015) nos dão um 

exemplo de como isso pode operar ao responderem às críticas sobre o abandono da luta contra 

as desigualdades econômicas e o interesse excessivo pelas questões culturais por parte da 

esquerda, dizem que é necessário que haja (ou se crie) uma “cadeia de equivalências” entre as 

mais variadas lutas democráticas “contra diferentes formas de subordinação”. Eles seguem 

complementando que naquele contexto “as lutas contra o sexismo, o racismo, a discriminação 

sexual e em defesa do meio ambiente, precisam ser articuladas às dos trabalhadores num novo 

projeto hegemônico de esquerda” (LACLAU, 2015, p. 47). Construir uma cadeia de 

equivalência requer, num primeiro instante, que demarque os dois pólos do antagonismo, ou 

seja, a qual diferença estas outras diferenças se opõem; dicotomizar o espaço. Só é possível 

estabelecer uma cadeia de equivalência quando se identifica com relação “a quê”, a “quem” 

ou a “o quê” essas diferenças se antagonizam. Lembrando que não estamos a considerar na 

luta política somente UM antagonismo, no singular. Eles podem ser variados, múltiplos, e 

uma mesma diferença pode se opor, em cadeias equivalências a muitos antagonismos. Por 

exemplo, posso me identificar como trabalhadora frente ao um sistema capitalista, mas ao 

mesmo tempo me identificar com outras diferenças: mulher, heterossexual, negra, mãe, 

professora, etc. e sob todas essas formas posso me antagonizar ao sistema, assim também, me 

antagonizar a outras diferenças ou me articular a outras que se identificam comigo na luta por 

reconhecimento e representação. A dimensão desses desdobramentos é incalculável e nos faz 

entender que um mesmo discurso pode se articular a uma infinidade de outros discursos 

reforçando a nossa instabilidade e a impossibilidade de sermos definidos como sujeitos 

centrados, unificados com uma “identidade” fixa, unificada, etc. Somos discursos produtores 

de sentidos, ocupando diferentes posições numa estrutura social falida, descentrada, e lutamos 

para significar a vida, as nossas práticas, nossas relações e a nós mesmos; insistimos na 

procura por uma completude sempre adiada. 

 Laclau e Mouffe (2015) ao discorrerem sobre a lógica da equivalência explicam que a 

luta democrática exige “a expansão de cadeias de equivalência que se estendam a outras 

lutas” até se tornarem “símbolos equivalentes de uma luta única e indivisível” frente a um 

opressor. “A articulação equivalencial entre antirracismo, antisexismo e anticapitalismo, por 

exemplo, requer uma construção hegemônica que, em certas circunstâncias, pode ser a 

condição para a consolidação de cada uma destas lutas” (p. 271). A expansão da rede de 

equivalência fortalece e aumenta as possibilidades de uma representação desse grupo se 

hegemonizar.  
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 Macedo (2009) reforça a necessidade dessa ampliação da cadeia de equivalência 

acerca das lutas contra o racismo, propondo a inclusão de outras diferentes lutas como meio 

de se alcançar a hegemonia. Ser hegemônico é “falar em nome de um projeto universal” (p. 

91). Para que discursos se tornem hegemônicos é preciso a articulação junto a outras 

diferenças de forma que, cada vez mais, essa cadeia inclua outras demandas e assim aproxime 

a reivindicação de vários grupos. A representação discursiva que, num determinado contexto, 

se mostrar como melhor alternativa ou a mais adequada para fechar aquela abertura provocada 

por uma crise social, esta, se tornará hegemônica.  

A lei da igualdade racial, o reconhecimento de Zumbi dos Palmares como herói 

nacional, a implementação de ações afirmativas nas universidades e no setor 

público, a inclusão de História da África nos currículos escolares são alguns 

exemplos das mudanças que vimos tendo nos últimos anos. As posições de sujeito 

ligadas aos movimentos negros têm sido posições-chave na luta pelo 

reconhecimento da diferença, no entanto suas demandas precisam ser ampliadas para 

incluir outras diferenças como forma de garantir hegemonia (MACEDO, 2009, p. 

92). 

 

 Dessa maneira fica evidente que para além dos sentidos produzidos no GT 12 acerca 

do currículo para a educação das relações étnico-raciais, para que as reivindicações dos 

grupos possam ser fortalecidas na representação, é necessária uma ampliação na cooptação de 

outras demandas e interesses de outros movimentos negros e sociais. Isso demanda a 

necessidade de articulação entre essas diferenças. Para Laclau (2015), toda luta política 

baseada no individualismo está fadada à marginalização. É necessário que seja construído um 

“novo senso comum” que articule equivalencialmente diferentes reivindicações, tendo por 

base a igualdade “de outros grupos subordinados”. Para o autor, em respeito a esses grupos e 

às suas demandas diferenciais é que as diferenças se mantêm no sistema de significação. À 

construção da equivalência segue a transformação dessas em um “princípio unificante que 

reduz os demais a momentos diferenciais internos a si mesmos” (p. 275).  

 

Os direitos individuais nunca podem ser definidos isoladamente, senão no contexto 

das relações sociais que definem determinadas posições de sujeitos. 

Consequentemente tratar-se á sempre de uma questão de direitos que envolvem 

outros sujeitos que participam na mesma relação social. É neste sentido que direitos 

só podem ser exercidos coletivamente, e que supõem a existência de direitos iguais 

para outros (LACLAU, 2015, p. 274). 

 

 Dessa forma, foram colocados aqui os sentidos que têm sido produzidos para 

significar o currículo para a educação das relações étnico-raciais no GT 12 da ANPEd no 

período analisado. Nenhum se constitui totalidade permanente porque essa totalidade, assim 

pensada, é impossível. São, portanto, fixações parciais e contingentes (e necessárias) que 
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disputam junto a outros discursos produtores de sentidos para determinar o que deve orientar 

e significar essa política para a diversidade étnico-racial e fixar/ disputar essas significações 

com os sentidos de “oficial” e “nacional” no currículo. Foi possível a partir da análise 

algumas percepções que fortaleceram as nossas proposições e responderam, em alguma 

medida, de forma contingente sempre, aos nossos objetivos de pesquisa. Assim, foi possível 

perceber e afirmar:a presença de sentidos variados; a imprecisão da política curricular; a 

existência de uma disputa ininterrupta pela significação; a presença de conflitos e 

antagonismos como condição de existência dessa significação; a transitoriedade dessas 

fixações; a admissão da diferença como pré-requisito para o viver democrático; a ausência de 

uma substância fundante original e orgânica de qualquer fundamento curricular; todo 

fundamento é posto, é fundacional; o universal não é um fundamento, é um horizonte. 

 A democracia só se torna possível porque o universal “não tem corpo e conteúdos 

necessários; antes, diferentes grupos competem entre si para dar temporariamente a seus 

particularismos uma função de representação universal” (LACLAU, 2011, p. 66). Essa 

representação dada como impossível não deve nos fazer desistir da luta política, antes deve 

nos encorajar e nos fazer compreender que é essa impossibilidade que nos garante nossa 

participação. É essa a hiperpolitização anteriormente citada por Lopes (2012), ao parafrasear 

Mouffe. Consiste em pensar a política em outros moldes, que a retire de um determinismo que 

silencia os atores sociais. É pensar que, apesar de não termos controle de nada e nenhuma 

garantia sobre nossos atos, são “essas decisões precárias que constituem a política” (p.713). 

Parece-nos necessário encerrar essa primeira parte das análises dessa pesquisa, nos apoiando 

em Lopes,quando afirma categoricamente que “o que nos hiperpolitiza é a possibilidade de 

inventar hoje, sem garantias, o que será o passado para o futuro que desejamos, sem muita 

clareza de onde esse desejo se concretiza” (p. 712). Segundo ela, dessa forma somos 

“empoderados como agentes dessa invenção” de dar sentido ao que sempre é adiado. 

 

4.3 Em que se aproximam? Em que se diferem? – A presença da prática articulatória 

entre os discursos que movimentam o GT 12 

 

 Apresentamos inicialmente essa pesquisa estabelecendo dentre seus objetivos a 

finalidade de elucidar as lutas pela significação do currículo para as relações étnico-raciais, 

demarcando, entre outras coisas, as demandas que ingressam nessa disputa e os sentidos por 

elas produzidos acerca dessa política curricular. Nesse intento, como via de acesso às 
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demandas, optamos pelo levantamento dos contextos, pesquisando a vinculação de cada autor 

a grupos de estudos, laboratórios e linhas de pesquisa. A análise nos permite apontar que as 

demandas encontradas provêm dos mais diferentes contextos, relacionados ou não, 

originalmente, com o discurso das relações raciais, ou seja, pesquisadores que não possuem 

uma trajetória de estudos em currículo estão a produzir significados sobre este ao mesmo 

tempo em que, trazem outras demandas, do contexto de pesquisa no qual estão inseridos, para 

a disputa. Essa constatação nos leva a outro lugar, pois, nos faz pensar mesmo, o processo de 

inscrição, aceitação e de submissão de trabalhos no GT. 

 Nesse encaminhamento, o levantamento das demandas contribuiu para reforçar alguns 

pressupostos que embasam nossos objetivos de pesquisa. Confirmou que o processo de 

produção das políticas curriculares para as relações étnico-raciais no nosso campo empírico 

não se dá na base da unidade e numa perspectiva discursiva, não poderia sê-lo. Demandas 

advindas dos mais diferentes contextos produzem múltiplos sentidos que disputam a 

significação dessa política curricular para disputar sentidos de “diversidade”, de “comum” e 

de “nacional”, evidenciando a existência de uma luta política para determinar, ainda que 

contingencialmente, um fundamento na política curricular. 

 Outra confirmação trata da existência e papel do(s) antagonismo(s) como elemento(s) 

central(is) nas formações identitárias e consequentemente, nas subjetividades inscritas na 

disputa. O antagonismo ao mesmo tempo em que dispara a formação de identidades contrárias 

e/ou favoráveis, é o que impede que qualquer discurso ocupe eternamente o espaço do social 

como totalidade. Dessa maneira, o antagonismo é o incômodo necessário para impulsionar a 

geração de outras demandas, sentidos e discursos. É por causa dele também que as demandas 

se articulam e se dispõem em cadeias equivalenciais, pois, estas o fazem com o intuito de se 

fortalecerem frente a um inimigo comum, ou seja, é o que possibilita a união de diferentes 

lutas contra um opressor: “O que estabelece sua unidade [das lutas] não é, por conseguinte , 

algo positivo que elas partilham, mas negativo: sua oposição a um inimigo comum” 

(LACLAU, 2011, p.  73). 

 Encontramos, inicialmente, significando “diversidade”, sob um primeiro arranjo 

articulatório, pontos de equivalência entre os discursos do NEDATTE e o THESE em torno 

das questões que envolvem “Trabalho e Educação”; entre o MOVER, o GPEIN, o GEMSE, o 

GPEA e o Grupo de Pesquisa em Subalternidades Globais, pois se equivalem nas demandas 

relacionadas ao Pós-colonialismo e à decolonialidade sendo que o MOVER e o GPEA 

possuem demandas comuns que giram em torno da interculturalidade.  
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 Em torno das demandas de gênero e sexualidade se encontram o GEPEGE, também o 

GEPEA e, por fim, o Grupo de Pesquisa em Relações Étnicas e Raciais no Brasil 

Contemporâneo da UFSCar.  

 Em torno das demandas sobre “diferença” encontramos o DEVIR, o NEPOC e o grupo 

Oficinas de História. Este, por sua vez, se equivale com o LEPEH nas demandas sobre 

pesquisa e formação docente de professores de História, bem como nas demandas por uma 

educação antirracista.   

 Seguem com demandas inicialmente isoladas o GETUFF, que propõe o 

aprofundamento matemático pela via da Etnomatemática; o GRPESQ, com cotidiano e 

cultura escolar;o GPEE, com ética e moral no currículo e nas escolas;o Laboratório de 

Imagem e Sons, que propõe o uso de sons e imagens no processo educativo; o GESED com 

gestão e sistemas escolares;o grupo de pesquisa em Sociologia das políticas e práticas 

curriculares em torno das políticas curriculares e discurso e, por fim, o grupo Cultura, 

Memória e Desenvolvimento com suas demandas em cultura e economia.  

 Obviamente que essa disposição de grupos e demandas não abarca todos os arranjos 

possibilitados pela prática articulatória, isso porque, mesmo se articulando, os discursos não 

perdem suas características diferenciais, podendo se arranjar articulatoriamente quantas vezes 

for possível com outras demandas, gerando outros discursos. 

 Fica assim a disposição das demandas e a sua distribuição via grupos: trabalho e 

educação (2 grupos); saúde e educação (1 grupo); trabalho e história (1 grupo); 

Etnomatemática (1 grupo); interculturalismo (2 grupos); colonialidade e decolonialidade (5 

grupos); currículo (6 grupos); diferença (4 grupos); gênero (3 grupos); sexualidade (2 grupos); 

cotidiano (1 grupo); cultura (4 grupos); ética (1 grupo); moral (1 grupo); arte (1 grupo); 

subjetivação (1 grupo); educação especial (1 grupo); temática racial – negros e indígenas (4 

grupos); imagem (1 grupo); formação docente (2 grupos); prática docente (1 grupo); música 

negra (1 grupo); Educação de Jovens e Adultos (1 grupo); alfabetização (2 grupos); 

letramento (1 grupo); sistemas escolares (1 grupo); políticas públicas (1 grupo); gestão escolar 

(1 grupo); movimentos sociais (1 grupo); política (2 grupos); educação popular (1 grupo); 

comunidades tradicionais (1 grupo); ambientalismo (1 grupo); didática (1 grupo); identidade 

(1 grupo); democracia (2 grupos); justiça (1 grupo); política curricular (1 grupo); economia (1 

grupo). 

 

Se as demandas da diferença são mais significativas – diferenças de gênero, 

sexualidade, etnia, raça, região, religião e tantas mais que são produzidas pelo 

constante diferir –, as demandas por um currículo multicultural multiplicam-se. 
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Estudos pós-coloniais com impacto no currículo defendem que a linguagem e a 

prática de uma educação multicultural possibilitam que alunos e professores 

repensem hierarquias e relações opressivas de poder, rompendo com sistemas 

eurocêntricos e colonialistas, ao mesmo tempo em que conectam o self e o social 

Propostas interculturais, por sua vez, problematizam a perspectiva de diversidade 

cultural que ainda prevalece no discurso multicultural (LOPES, 2013, p. 19). 

 

 Como se vê, predominam entre os discursos, as demandas em torno dos estudos sobre 

colonialidade e decolonialidade, diferença, cultura, temática racial e gênero. O significante 

“currículo” aparece explicitamente em seis discursos. Aqui, ele é atravessado, por meio da 

prática articulatória, por outros significantes – diferença, cultura, temática racial, 

decolonialidade, colonialidade, gênero - e consequentemente, produzem outros sentidos, que 

buscam representação por meio do currículo para a educação das relações étnico-raciais.A 

hegemonização ou a não hegemonização, por via da representação assumida por uma 

particularidade, será determinada por fatores contextuais dentro da luta hegemônica e que não 

podem ser previstos. Porém, é certo que, quanto mais ampla a cadeia de equivalência, quanto 

mais diferenças se acomodarem nessa cadeia mais “mista será a natureza dos elos que a 

compõem” (LACLAU, 2013, p.126).  

 Chama a atenção a predominância das demandas relacionadas ao discurso da 

decolonialidade, da cultura e da diferença que inclusive abarca as demandas de raça egênero. 

Não quer dizer que concordamos com isso, mas o discurso da diferença acaba por abarcar 

essa multiplicidade, mesmo mascarando-as.  E uma questão a ser levantada é: qual fator(es) 

tem feito emergir esses discursos? O que tem disparado essa produção? A resposta pode estar 

diretamente relacionada aos nossos tempos “pós”, quando temos compartilhado, numa 

conexão quase que global com outros discursos, de um sentimento de crise, de 

insustentabilidade das promessas de paz, de insegurança, de perda de confiança na melhoria 

do ser humano, de fortalecimento de fundamentalismos, de novas formas imperialistas no 

mundo; de discursos conservadores; de enfraquecimento das lutas dos movimentos tidos de 

esquerda no mundo e de mobilização popular, de sufocamento das minorias e dos grupos 

subalternizados, etc. Torna-se impossível não se afetar com essas novas reestruturações 

político-discursivas.  

 Lopes (2013) destaca as demandas do discurso pós-colonial e entre elas estão “gênero, 

raça, classe, sexualidade e linguagem” (p. 15). Aqui percebemos um ponto nodal, onde a 

questão raça se torna senso comum entre essas vontades coletivas: 

As ideias de centro e margens, de superioridade cultural, disciplinaridade e nação, o 

eurocentrismo e os registros orientais no ocidente são questionados, de forma 

associada às discussões sobre gênero, raça, classe, sexualidade e linguagem. Tais 

questões são discutidas em termos de império e imperialismo, cultura popular e 
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diáspora, identidade/identificação, representação e multiculturalismo [...]Noções 

como estereótipo, metáforas e metonímias e imaginário, orientalismo e sujeito são 

construídas (LOPES, 2013,p.15). 

 

 Essas demandas representadas também pelos estudos pós-coloniais são defendidas por 

discursos que resistem a essa nova ordem político-socialmundial que se expressa pela 

[...] racialização das relações de poder [...] pela internalização da subalternidade  nas 

estruturas subjetivas do colonizado [...]cujos efeitos não poderiam ser mais 

objetivos,a exemplo das desigualdades de gênero, do disciplinamento dos corpos, da 

sujeição dos saberes, em pleno século 21, a uma lógica moderna hegemônica de 

classificação do mundo e das pessoas no mundo (MIGLIEVICH- RIBEIRO, 2014, 

p. 68). 

 

Em nível mundial atualmente, se percebe a hegemonia de discursos ditos 

conservadores, e nesse cenário, o direito à diversidade tem sido incessantemente combatido, 

dentre eles a liberdade (seja ela religiosa, sexual, de ir e vir, de pensamento, de expressão, ao 

livre conhecimento, etc.). Diante desse quadro, é possível perceber que discursos contrários 

também têm trazido suas demandas para a luta nesse espaço político, e sob essas demandas, 

esses discursos têm produzido sentidos que se antagonizam a essa lógica política mundial, 

hoje hegemônica. Podemos perceber aqui, por exemplo, essa produção de outros sentidos para 

se pensar a diferença no mundo, por via desses discursos que aqui estão sendo analisados. São 

discursos que por meio da raça, do gênero, da diferença, se antagonizam a esse modelo 

conservador. Testemunharemos uma mudança hegemônica, de forma que esses novos 

discursos pró-diferença subvertam os discursos conservadores e fundamentalistas? Não há 

como saber,pois, estamos a falar de algo que opera na ordem dos acontecimentos, sob o 

terreno da indecidibilidade, da ausência de garantias e não podendo pré-estabelecer nenhum 

tipo de certeza. Estamos a depender do contexto e da força da representação dessas demandas 

em um determinado momento do sistema político por significação. 

 

[...] a politização não cessa nunca, uma vez que a indecidibilidade segue habitando a 

decisão. Qualquer consenso é um consenso sobre o caos, sobre o instável e a 

estabilidade só se faz necessária, porque não é natural. A política é o que opera para 

tentar produzir essa estabilidade. A hiperpolitização (Mouffe, 1998) é possibilitada 

por uma política que não tem bases racionais ou lógicas para se desenvolver. 

Pressupõe antagonismos, dissensos e exclusões, não tem resolução final nem 

garantias (LOPES, 2013, p. 20).  

 

 Ousamos dizer que um dos impedimentos (momento atual) talvez seja a ausência de 

uma articulação e de uma cadeia de equivalência entre essas diferenças. Como nossos tempos 

“pós” são marcados pela heterogeneidade das demandas e por uma proliferação dos espaços 

de representação e de poder, podemos inferir que, ao mesmo tempo em que essa característica 
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se apresenta como positiva, pois estamos a falar do direito a essa existência plural, é negativa. 

porque sem articulação ela se enfraquece, tendendo a se marginalizar (LACLAU, 2011). 

 Em nível de Brasil, trazendo para a nossa realidade local, as mesmas explicações se 

aplicam. Nunca fomos tão livres na expressão de nossa diversidade humana, mas ao mesmo 

tempo nunca fomos tão reprimidos e sufocados nesse direito. O conservadorismo adentra o 

espaço da política nacional, invade nossas redes sociais, quer dominar nossas escolas, nossos 

alunos e nossos discursos, quer nos controlar, nos calar,e por mais que combatamos esses 

discursos mais eles se multiplicam, se proliferam. O que falta para subvertê-los? Articulação 

política e geração de novos discursos. Aqui, justamente em torno desse ponto nodal, de anti-

dominação, é que as demandas do decolonialismo, do discurso da diferença, do discurso de 

gênero e raça se articulam. Segundo Lopes (2012), “o ponto nodal vincula-se à prática 

articulatória que torna um dado particular a expressão do universal” (p. 706). 

 Situando nossa análise no nosso campo empírico observamos que, os discursos pela 

diversidade racial e étnica ainda são tímidos no campo produtor de currículo se observarmos 

somente por meio do GT 12 da ANPEd. Vimos no terceiro capítulo dessa pesquisa, a intensa 

movimentação dos discursos que pressionaram o Estado brasileiro até que ele criasse a lei 

10.639/03. Vinham num movimento crescente de intensificação das ações e dos debates. Após 

a criação da lei, era de se esperar que esse movimento aumentasse e o que aconteceu e 

pudemos perceber pelo levantamento das produções no GT 1241,é que estas produções e 

discursos, para se pensar essa educação para as relações raciais, entraram em declínio, se 

desarticularam, o que aumenta o risco desse discurso em algum momento ser subvertido. Em 

outras palavras, da própria lei ser suplantada. Concomitantemente, o Estado brasileiro vinha 

numa crescente na ampliação e garantia desses direitos da diferença e de 2014 para cá, por 

meio do PNE e da BNCC, esses discursos vêm retrocedendo, subsumindo a diversidade. 

 Tentativas de subversão dos sentidos para a diversidade já podem ser facilmente 

identificadas por meio dos documentos analisados nessa pesquisa, os quais estão a defender 

um discurso “único”, “comum” sob a forma de um “nacional”. Esses discursos despertam um 

sentimento de pertença, de nacionalismo, de união sob um território que é a própria expressão 

dos discursos conservadores hegemônicos utilizados como tática de persuasão em muitos 

momentos da história mundial como, por exemplo, o extremo nacionalismo inculcado pelo 

governo de Adolf Hitler na Alemanha nazista, em meados de 1940, durante a II Guerra 

                                                           
41 Ver no capítulo I dessa pesquisa, os números que mostram o total de trabalhos na ANPEd; o total no GT de 

Currículo e destes, o total dos trabalhos que tratam a questão racial. Pode-se confirmar com a disposição desses 

trabalhos no Anexo 1. 
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Mundial. Traços desse mesmo discurso estão presentes em nossa política, na política 

americana de Donald Trump, dentre outros.  

  A pressão em tempos anteriores à criação da lei 10.639/03 não era somente interna. A 

pressão, a articulação a nível nacional e mundial, fortaleceu a luta frente ao “inimigo comum” 

que, nesse caso, era “o estado violador” sob a lógica colonizadora eurocentrista, etc. Dessa 

maneira, nesse momento alto no sistema de significação, uma diferença conseguiu articular 

algumas outras, em torno de uma causa comum.  

 Trazendo para a nossa análise temos os discursos e demandas das Ciências Sociais, do 

movimento Negro e os da educação. O ponto alto da representação foi o discurso do campo 

educacional, representar os demais discursos e solicitações dos outros dois campos. E veja 

que não estamos a falar aqui das demandas que vieram de outros agentes e vontades coletivas 

por exemplo, o discurso do governo do PT42 naquele momento, seus interesses, os organismos 

que apoiaram e se solidarizaram com os movimentos locais. Enfim, são desdobramentos e 

implicações que fazem parte do processo e evidencia a existência de uma luta por significar 

essa política curricular. 

 Pinotti (2016), em uma incursão pela história do Partido dos Trabalhadores – PT, a fim 

de evidenciar a sua ligação direta com o movimento Negro e suas pautas, o que teria 

influenciado a assunção das causas de promoção racial pelo partido, utiliza um trecho da 

entrevista do primeiro secretário nacional de combate ao racismo, Flávio José Rodrigues da 

Silva, à frente do cargo entre 1995 a 1999, ao CPDOC. Ao explicar sobre a criação da 

secretaria, o discurso de Rodrigues sinaliza a existência de acirradas disputas à época da 

construção da lei 10.639/03, em outros espaços, nesse caso, dentro do próprio Partido dos 

Trabalhadores. 

 

Dentro do PT, a gente criou a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, num 

encontro que foi realizado em Guarapari no Espírito Santo [...]. Nós aproveitamos as 

comemorações do tricentenário, e o tema desse encontro foi dedicado a Zumbi dos 

Palmares. Foi um momento de muito embate dentro do PT, de quase cisão 

                                                           
42“O processo histórico da lei 10.639/03 envolve as ações do movimento negro em conjunto com membros do 

Partido dos Trabalhadores3 (PT) que na década de 1990, era o único partido com uma Secretaria Nacional de 

Combate ao Racismo4 (SNCR) [...] a fundação do PT uniu forças aos membros do movimento negro, e 

formaram a Comissão de Negros do PT” (PINOTTI, 2016, p. 2). 

 

“Com o fim do bipartidarismo em 1979, e resultando da articulação de diversos movimentos sociais, é formado o 

PT, que congrega parte dos militantes do movimento negro. Esse grupo organiza, em 1982, a Comissão de 

Negros do PT. Sua atuação – e a do movimento negro como um todo – era inicialmente voltada para a denúncia 

do racismo no Brasil, e também internacionalmente. Nesse sentido, o movimento assume a tarefa de desconstruir 

o chamado “mito da democracia racial”, formulação ideológica que contribuiu para tornar o racismo um 

problema invisível na sociedade brasileira, mesmo entre os setores politicamente progressistas” (SONCINI; 

CESAR; NADOTTI, 2013, p. 199 apud PINOTTI, 2016, p.2). 
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partidária, e a criação da Secretaria foi uma das únicas propostas que teve 

unanimidade dentro do encontro. Quem defendeu a proposta de criação da Secretaria 

foram o Lula e a Benedita. A Benedita como nossa referência de organização 

político-partidária, e o Lula, pelo que ele significava dentro do partido. (ALBERTI; 

PEREIRA, 2007, p. 298 apud PINOTTI, 2016, p. 3). 

 

 Ante o exposto, ficando evidente a luta por significação, poderíamos levantar outra 

questão: se temos a garantia desse direito à diversidade postulada em uma lei, ainda é 

necessário continuar a produzir discursos sobre isso? E este questionamento nos leva a pensar 

o porquê, apesar da lei, a produção de sentidos sobre o currículo para as relações étnico-

raciais no GT 12 não cessa. 

 Partimos da premissa de que existe uma luta constante por significação no GT 12 da 

ANPEd, por meio da produção de sentidos, para fechar a significação sobre essa política 

curricular e para produzir outros e novos sentidos para significar a diversidade e disputar, por 

sua vez, com os sentidos de “único”, “comum” e “nacional”. Como esse fechamento final não 

é possível, a produção de sentidos sobre essa política continua acontecendo. Se não há uma 

verdade que possa fechar o assunto sobre esse currículo, sobre o que ele deve ensinar, quais 

conteúdos deverão ser escolhidos, quais serão excluídos, que tipo de indivíduo deverá ser 

formado, que tipo de professor deve ser construído para implantar essa política, que tipo de 

sociedade se espera que esses indivíduos formem, quais sentidos serão produzidos sobre o que 

é ser negro, identidade negra, negritude, etc. Se admitimos que não existe uma verdade que 

nos dê essas respostas, precisamos admitir que as “verdades” que aí estão, são apenas 

discursos que conseguiram dominar esse lugar da verdade, mesmo que momentaneamente, 

por conta da contingência e da precariedade que atravessa todos os discursos sociais. 

Contudo, senão restam dúvidas de que um dos perigos que ameaçam a democracia 

seja a tentativa totalitária de ir além do caráter constitutivo do antagonismo e de 

negar a pluralidade a fim de restaurar a unidade, há também um perigo 

simetricamente oposto de uma perda de toda referência a esta unidade. Pois mesmo 

que seja impossível, esta última permanece sendo um horizonte que, dada a ausência 

de articulação entre relações sociais, é necessário a fim de evitar uma implosão do 

social e uma ausência de qualquer ponto de referência comum (LACLAU; 

MOUFFE, 2015, p. 278). 

 

 Isso seria o suficiente para desanimar, num primeiro momento, qualquer tentativa de 

significação. Porém, Lopes aprofunda essa discussão e reafirma o quanto é necessário 

continuarmos a significar currículo. Ainda que essa significação total seja só um horizonte, 

ele precisa ser preenchido. Caso contrário, outros discursos desempenharão esse papel. E se 

fosse possível, talvez algum desses discursos, ditasse a sua verdade para todo o sempre. As 

mudanças são parciais e contingentes, mas elas precisam acontecer. Toda estabilidade é 

transitória, mas elas precisam existir mesmo que em sua transitoriedade. Essa é a maneira pela 
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qual se garante a participação popular na democracia e isso somente pode se dá pela via da 

geração de novos sentidos e novas e outras significações de mundo.  

  

CONSIDERAÇÕES 

 

 A nossa proposta inicial, expressa nessa pesquisa por meio dos nossos objetivos era de 

acessar os sentidos que disputam fechar a significação sobre o currículo para as relações 

étnico-raciais em um espaço produtor de currículo no Brasil, que é o GT 12 da ANPEd, a 

partir da lei 10.639/03 que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana. Os objetivos específicos eram identificar as demandas, as articulações e 

os antagonismos que compõem o processo de significação e de hegemonização dos discursos. 

Dessa maneira, elencamos como um dos nossos objetivos entendermos como se formavam as 

construções hegemônicas. 

 Essa investigação se deu a partir de uma pesquisa documental, por meio de uma 

revisão de literatura sobre os discursos enunciados via produções do GT 12, entre os anos de 

2003 e 2018. A escolha do recorte temporal leva em consideração o ano de criação da lei 

10.639/03 e a sua inclusão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), e 

que é indiscutivelmente um marco na luta pelo direito da população negra a uma educação 

mais plural, aberta à diversidade étnica e racial e 2018, por ser o ano em que a Base Nacional 

Comum – BNCC foi apresentada em sua terceira versão à população brasileira produzindo 

sentidos de “nacional”, “único” e “comum” para o currículo. Essa versão diz garantir os 

conteúdos mínimos para as três modalidades da educação básica: educação infantil, ensino 

fundamental e médio, que por sua vez garantirão a igualdade no aprendizado e a qualidade no 

ensino. 

 No processo de levantamento das informações, selecionamos, num primeiro momento, 

as publicações do GT 12 que se encaixaram nos descritores por nós elencados e que foram 

escolhidos por fazerem parte do vocabulário utilizado nas discussões e produções acerca da 

temática no país. Uma vez selecionados os textos, localizamos os sentidos produzidos pelos 

discursos acerca dessa política curricular e investigamos as demandas, os antagonismos e os 

processos articulatórios por meio do levantamento da vinculação dos autores a grupos de 

estudos e pesquisa das mais variadas instituições de ensino superior do país. 

 Justificamos por meio do capítulo II o nosso aporte teórico. Por meio de uma revisão 

de literatura estabelecemos as categorias que utilizaríamos em nossa análise. Na oportunidade, 

apresentamos a teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, que apesar de ser 
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uma teoria desenvolvida para se pensar fenômenos da política de uma maneira mais geral, foi 

apropriada pela professora Alice Casimiro Lopes para se pensar o campo do currículo e a 

produção das políticas pela perspectiva discursiva. De acordo com essa orientação teórica, 

operamos com a concepção de currículo como prática de significação e de política curricular 

como luta para significar currículo.   

 Investigamos o deslizamento dos sentidos de “comum” e “nacional” que 

hegemonicamente representa uma cultura nacional baseada na brasilidade. Essa brasilidade, 

portanto é representada hegemonicamente pelo homem branco e eurocentrado.  Investigamos 

como se tem ocorrido esse deslizamento desses sentidos desde a LDB 9.394/96, passando 

pelo Plano Nacional de Educação e culminando na formulação da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, nos interessando a terceira e última versão, que inclui todas as 

modalidades da atenção básica. Da mesma maneira, investigamos por via da LDB, da lei 

10.639/03 e pelos PCNs, os deslizamentos de sentidos de “diversidade” nesses documentos 

demarcando o antagonismo entre esses sentidos. De um lado um discurso conservador que se 

apresenta por meio de “comum”, “nacional”, hegemônico, que se antagoniza a um discurso 

pela diversidade racial representado pelas políticas curriculares para a diversidade por meio 

da lei 10.639/03. 

 Defendemos ainda, no preâmbulo desse trabalho, que a lei 10.639/03 é um exemplo 

evidente de prática articulatória, que envolveu em seu processo de articulação, demandas 

oriundas das Ciências Sociais, do Movimento Negro Brasileiro e do campo educacional. 

Apresentamos os discursos enunciados por esses três campos e espaços e nesse entremeio, 

pudemos acessar as significações e sentidos sobre “negro” e “raça” ao longo da história. 

 Atravessados pela contingência, às buscas de uma conclusão, percebemos que não se 

pode fechar a significação sobre currículo para as relações étnico-raciais porque toda 

significação é sempre contingente, precária e transitória. A impossibilidade de fechamento 

ocorre porque, de acordo com a orientação pós-fundacional, pós-estrutural, que subsidia a 

Teoria do Discurso, os fundamentos ou verdades hegemônicas nada mais são do que discursos 

que se totalizaram e que assumiram esse lugar de fundamento temporariamente. Isso nos leva 

a entender que, não havendo verdade última sobre as coisas, tudo que é posto como verdade 

deve ser questionado e posto em suspeição. Toda “verdade” é construída. Não existe verdade 

fundacional. Apesar dessa impossibilidade de fechamento dessa política curricular, as 

significações são percebidas como a positividade que funciona como proteção contra 

autoritarismos. Embora o fundamento como totalização seja impossível, em Laclau (2011) ele 
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é posto como horizonte, para onde os agentes sociais, em suas lutas políticas e tentativas de 

significações devem olhar e avançar. 

 Constatamos também que existe uma disputa nos sistemas de significação de 

hegemonização dos discursos. Estes concorrem a significação e intentam, assim, dominar as 

concepções que deles se diferenciam. Essas lutas, chamadas na Teoria do Discurso de lutas 

por significação, é o que alimenta a construção de sentidos para as políticas. Dessa maneira, 

mesmo que uma política se hegemonize, outros discursos podem alterá-la ou subvertê-la.   

Os sentidos que são produzidos em torno da educação para as relações étnico-raciais 

por aqueles que fazem currículo e também por aqueles cujos trabalhos têm sido admitidos nas 

submissões do GT 12, mas que não têm uma trajetória nos estudos curriculares e que por sua 

vez têm se arriscado e se engendrado nesse campo, são muito diversificados e as motivações 

que engendram os discursos são das mais diferentes naturezas. O que existe são diferentes 

posições disputando o domínio do campo, construindo discursivamente seus sentidos sobre 

ele para concorrerem a novas disputas e significações. 

 Pensar as políticas curriculares a partir da Teoria do Discurso possibilita, assim, 

desestabilizar os sedimentos hegemônicos que nos cercam. Em política de currículo, a teoria 

lauclaniana rompe com discursos que tentam instituir fundamentos centralizadores, que 

operam com a possibilidade de impor verdades, de eliminar a diferença, dentre outras coisas. 

Destitui-nos das certezas e garantias próprias dos modelos estruturais aos quais fomos 

acostumados, mas nos chama para o arriscar na luta pela significação pois mesmo sendo 

impossível de ocorrer sob a forma de fundamento ou “verdade” única, as significações 

precisam acontecer a fim de que o horizonte do universal seja sempre renovado por meio da 

rotatividade dos discursos. Nisso se constitui o projeto de democracia radical, de 

hiperpolitizar os espaços de representação, de forma que se amplie e garanta a participação 

dos agentes na política, respeitando a diversidade discursiva. 
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na Formação 

Docente: uma 

experiência de 

currículo em ação 

 

CANEN, Ana - UFRJ 

 

2005 CNPq O presente trabalho argumenta, a partir de uma 

perspectiva multicultural pós-colonial, que uma maior 

articulação entre eixos de investigação sobre 

multiculturalismo e sobre pesquisa em educação pode 

contribuir para que o multiculturalismo seja colocado em 

questão, como objeto de pesquisa e, ao mesmo tempo, a 

pesquisa possa ser, ela própria,  compreendida como 

narrativa, discurso produzido no interior de relações de 

poder desiguais e informada por universos culturais 

plurais. 

Não 

Trabalho Curriculo, 

interculturalidade 

e educação 

indigena 

guarani/kaiowá 

 

NASCIMENTO, Adir Casaro – 

UCDB 

 

2005 Não contou com 

financiamento. 

 

Este trabalho faz parte de um conjunto de reflexões que 

temos desenvolvido há alguns anos, acompanhando de 

perto o processo de construção e reinvenção histórica da 

educação escolar no contexto das comunidades indígenas 

brasileiras, mais notadamente, dos povos guarani/kaiowá 

do estado do Mato Grosso do Sul. Ao conquistarem o 

direito a uma escola específica e diferenciada, 

multicultural e comunitária os povos indígenas abrem um 

campo de estudos no qual, movimentam-se como 

protagonistas, no sentido de pensar o currículo a partir de 

uma outra lógica: a lógica do diálogo entre os seus 

saberes e os saberes legitimados historicamente pela 

cultura escolar. 

Sim 



 
 

 

Trabalho Diferença em si 

no currículo 

 

PARAÍSO, Marlucy Alves – 

UFMG 

 

2005 PRPq / UFMG 

 

Um currículo é diferença por natureza; é pura diferença; é 

diferença em si. Afinal, é um território de multiplicidades 

de todos os tipos, de disseminação de saberes diversos, 

de encontros “variados”, de composições “caóticas”, de 

disseminações “perigosas”, de contágios 

“incontroláveis”, de acontecimentos “insuspeitados”. Um 

currículo é, por natureza, rizomático, porque é território 

de proliferação de sentidos. Apesar de todos os poderes 

que fazem o controle, demarcam as áreas e opinam sobre 

como evitar a desorganização em um currículo, tudo vaza 

e escapa. 

É certo que um currículo é também território povoado por 

buscas de ordenamentos (de pessoas e espaços), de 

organizações (de disciplinas e campos), de sequenciações 

(de conteúdos e níveis de aprendizagens), de 

estruturações (de tempos e pré-requisitos), de 

enquadramentos (de pessoas e horários), de divisões (de 

tempo, espaço, áreas, conteúdos, disciplinas, 

aprendizagens, tipos, espécies...). Isso tudo porque o que 

está em jogo em um currículo é a constituição de modos 

de vida, a tal ponto que a vida de muitas pessoas 

dependem do currículo.  

 

 Sim 

Trabalho Escola e cultura 

escolar: gestão 

controlada das 

diferenças no/pelo 

currículo 

 

SILVA,Fabiany de Cássia 

Tavares — UFMS 

MENEGAZZO, Maria Adélia 

— UFMS 

 

2005 FUNDECTMS 

 

 

Neste texto apresentamos algumas idéias organizadas 

com vistas à proposição e desenvolvimento de pesquisa. 

Vale destacar que o pano de fundo dessas idéias é a 

hipótese da gestão controlada das diferenças no/pelo 

currículo. Assim sendo, analisamos a relação escola e 

cultura escolar como determinantes para essa hipótese. 

Se, de um lado, é o currículo tido como capaz de 

expressar e articular as diferenças, de outro, é também 

preciso compreender como as relações nas quais as 

diferenças são construídas operam como parte de um 

conjunto de práticas sociais, políticas e culturais 

(GIROUX, 1993, p. 53). 

 

Não 



 
 

Pôster Todos iguais... 

Todos diferentes... 

Problematizando 

os discursos que 

constituem a 

prática curricular 

 

 

BARREIROS, Débora – UERJ 

 

2005 Não contou com 

financiamento. 

Neste trabalho, busco, no diálogo com os estudos 

culturais e pós-coloniais, um “outro” olhar para a cultura 

e para os processos pelos quais, no tecido das 

formulações culturais, se produzem sentidos e práticas 

significativas que alvitrem reestruturações da(s) 

diferença(s) na análise da política e a prática curricular 

vigente. A pesquisa aborda conceitos como tradução, 

diferença, fronteira, hibridismo, performatividade e 

diáspora (Bhabha, 1998; Hall, 2003; Friedman, 2002; 

Said, 2003 e Spivak, 1994), visando compreender a 

reconstrução do currículo e da prática pedagógica como 

entre-lugar de formação identitária, espaço que permite 

confronto, resistência e negociação.   

 

Sim 

Trabalho O currículo sob a 

cunha da 

diferença. 

MAUÉS, Josenilda – UFPA 2006 Não contou com 

financiamento 

Este trabalho reúne elementos do Projeto de Pesquisa 

“Perspectivas pós-estruturalistas para o currículo”, que 

adentra de modo exploratório nos argumentos pós-

estruturalistas anunciados na produção do campo 

curricular desenvolvida a partir dos anos 90, perquirindo 

as inflexões e possibilidades que esses argumentos 

apresentam para a discussão curricular.Trata-se de um 

projeto que indaga, centralmente, sobre as condições 

epistemológicas e políticas de possibilidade de 

revigoração do discurso curricular a partir do diálogo 

com os argumentos pós-estruturalistas, perseguindo as 

conjugações temáticas, teóricas e metodológicas que se 

vêm apresentando sob essa perspectiva teórica para o 

campo do currículo no Brasil. 

Sim 

Pôster Ações 

curriculares para o 

conhecimento das 

influências de 

culturas negras no 

brasil 

MACHADO, Isabel Cristina 

Silva – UERJ 

FREIRE, Joana Loureiro - 

UERJ 

2006 CNPq A discussão sobre os papéis dos afro-brasileiros em nossa 

sociedade evidenciou-se, em algumas universidades 

públicas, a partir da implementação das políticas de cotas 

que permitiu maior acesso desses sujeitos a um espaço 

que, historicamente, lhes fora negado. Por este motivo, 

iniciamos nossa reflexão sobre o assunto a partir das 

discussões vivenciadas em nossa universidade, dentro do 

Sim 



 
 

grupo de pesquisa a que pertencemos e dentro de um 

componente curricular específico da formação no curso 

de Pedagogia: PPP (Pesquisa e Prática Pedagógica). 

Trabalho Organização 

curricular: 

objetivos ou 

competências e 

habilidades? 

Procurando a 

diferença entre 

“seis e meia 

dúzia”  

MACHADO, Tânia Mara 

Rezende – PUC-SP  

2007 CAPES O presente texto é fruto de estudos e reflexões sobre a 

organização do currículo escolar pautado no 

desenvolvimento de competências e habilidades 

Não 

Trabalho 

Encomen

dado 

Trinta anos de 

Anped. as 

pesquisas sobre a 

educação dos 

afro-brasileiros e 

o gt 21: marcas de 

uma trajetória. 

SISS, Ahyas.  

OLIVEIRA, Iolanda de. 

2007  Mostra a trajetória e vida do Gt 21 - Relações 

Raciais/Étnicas e Educação -  daAnped 

Não 

Trabalho O currículo da 

educação física 

frente à 

diversidade 

cultural: um 

estudo de caso 

NEIRA, Marcos Garcia – USP 2008 CAPES As ciências da educação têm reiterado a relevância da 

linguagem associada ao lúdico como forma de leitura do 

mundo, principalmente quando se focalizam os anos 

iniciais da Educação Básica. Se forem compreendidas 

como artefatos culturais, as brincadeiras, danças, jogos e 

demais práticas corporais, propiciam a comunicação entre 

pessoas que compartilham uma mesma cultura, bem 

como se constituem em oportunidades de interface entre 

as diversas culturas que coabitam o mesmo espaço, dado 

que, nessas manifestações, o movimento é concebido 

enquanto linguagem que veicula sentidos e significados. 

Partindo do pressuposto que as linguagens se 

desenvolvem de forma articulada ao contexto social e 

cultural, a instituição educacional da infância na 

contemporaneidade deverá promover um ambiente 

educativo democrático pela explicitação de uma 

Não 



 
 

pedagogia que contemple a grande variedade de grupos 

que freqüentam a escola. 

Trabalho Livros didáticos 

católicos: o ensino 

religioso e a 

discriminação de 

religiões afro-

descendentes 

GUEDES, Maristela Gomes de 

Souza – PUC-Rio 

2008 CAPES Denuncia a intolerância, o destrato com a diversidade e a 

inculcação religiosa por meio dos Livros Didáticos 

Católicos de Ensino Religioso Confessional utilizados no 

ensino fundamental I no estado do Rio de Janeiro. Os 

livros surgiram pela brecha aberta através da lei estadual 

3.459/2000, que regulamentou o Ensino Religioso como 

confessional, nas escolas do Rio de Janeiro. As obras 

desrespeitam a Constituição, burlam a própria lei do 

Ensino Religioso, discriminam religiões afro-

descendentes e representam um retrocesso em 

importantes conquistas de educadores e educadoras 

preocupados (as) com a diversidade do país 

Não 

Pôster Possibilidades na 

formação de 

professoras: o uso 

de artefatos 

culturais 

relacionados à 

cultura 

afrobrasileira 

SANTOS, Ana Paula Benjamin 

dos – UERJ SILVA, Perseu 

Pereira da – UERJ 

2008 CNPq Na pesquisa que desenvolvemos decidimos partir em 

busca de alternativas criativas que permitissem o 

aparecimento do ‘novo’ em ações curriculares e 

pedagógicas, dentrofora das escolas, através das práticas 

de professoras, alunas e outros agentes sociais, na 

formação de professoras. Propusemos-nos discutir a 

produção e o uso de artefatos culturais nesses processos, 

para contribuir na formação dessas professoras que 

atuarão na sociedade, buscando alternativas aos 

currículos oficiais e procurando pistas e indícios 

(GINZBURG, 1987) que possibilitassem a todos os 

praticantes4 (CERTEAU, 1994) envolvidos nesse 

processo transitar pelas diferentes culturas presentes no 

Brasil. Na pesquisa, lembramos que esses praticantes 

vivem e aprendem relacionados em múltiplas redes de 

conhecimentos e significações. 

Sim 

Pôster O sistema de 

avaliação nacional 

da educação 

básica e os 

descaminhos para 

BRAGA, Veronice Lopes de 

Souza- UCDB 

2008 FUNDECT e 

CAPES 

Pesquisa documental, em andamento, sobre a avaliação 

nacional da educação básica nas escolas municipais 

indígenas ou escolas que atendem as comunidades 

indígenas, nos municípios de Campo Grande, Dourados e 

Caarapó, em Mato Grosso do Sul, compreendendo os 

Não 



 
 

uma proposta de 

educação escolar 

indígena 

exames nacionais aplicados aos 5º ano e 9º ano do Ensino 

Fundamental, no período compreendido entre 2003 a 

2007. A questão norteadora, proposta para esta pesquisa é 

a seguinte: Como avaliar institucionalmente o ensino e a 

aprendizagem nas escolas indígenas, levando em 

consideração as diferenças culturais? A temática atenta 

para as relações de poder, como via de mão dupla, 

buscando compreender o complexo processo de 

afirmação das diferenças numa sociedade, que se orienta 

pelo conceito de identidade nacional, de caráter 

monocultural. O estudo proposto ancora-se na cultura e 

embasa-se em estudiosos que defendem essa linha de 

pensamento, entre eles: Adir Casaro Nascimento, 

Antonio Jacó Brand, Homi K. Bhabha, José Licínio 

Backes, Maria Isabel EdelweissBujes, Marina Vinha, 

Marisa Vorraber Costa, Stuart Hall, Tomaz Tadeu Silva e 

ZygmuntBauman. 

Trabalho Multiculturalismo

, currículo e 

identidade: um 

estudo de caso 

sobre o ideal do 

branqueamento 

William de Goes Ribeiro – 

UFRJ 

2009 Não informado O multiculturalismo pode ser entendido como um corpo 

teórico revestido de sentidos que desafiam discriminações 

e demais injustiças sociais, dialogando com seres 

humanos que por um motivo, ou vários deles, sentem as 

dores de uma história, socialmente construída. Assim 

sendo, rompe com pensamentos movidos pelo desejo 

destrutivo e paranóico em que parte um olhar estanque 

para a cútis, gênero, sexualidade e demais marcadores 

identitários. Nessa perspectiva, deseja desafiar a 

diferença, compreendendo a vida humana em um projeto 

social mais amplo do que a universalização de 

particularismos enlaçados pelos seus próprios grupos de 

pertença. O propósito da pesquisa, a que se vincula o 

presente trabalho, foi buscar entendimento de um 

problema atual da sociedade brasileira: o ideal do 

branqueamento. Segundo Silva Júnior e Vasconcelos 

(2005) entende-se como um “conceito antropológico que 

afirma existir em nossa sociedade uma tendência a 

tomarmos a cultura e as características brancas 

(caucasóides) como padrão de excelência” (p.89). Assim 

Sim 



 
 

sendo, uma preocupação multicultural, já que o quadro 

teórico a que nos referimos (McLaren, 1997, 2000; 

Canen, 2007) procura romper com as injustiças sociais. 

Trabalho O currículo e a 

construção de 

identidades 

negras: 

subvertendo 

histórias brancas 

Ruth Pavan – UCDB 2009 FUNDECT O texto é resultado da pesquisa docente “A afirmação da 

identidade negra pelo acesso à universidade: o projeto 

Negraeva”, financiada pela Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia do 

Mato Grosso do Sul (FUNDECT/MS) e tem como 

objetivo analisar se as narrativas sobre as questões raciais 

construídas no final do século XIX e início do século XX 

ainda marcam os currículos e as identidades dos negros 

na sociedade brasileira, dificultando o acesso aos 

diferentes espaços da sociedade. As narrativas analisadas 

são a teoria da mestiçagem que traz no seu bojo o ideal de 

branqueamento, produzido com mais intensidade depois 

da abolição da escravidão do Brasil (1888) e a narrativa 

do mito da democracia racial, construído no início do 

século XX, difundindo a falsa idéia de que no Brasil não 

há racismo. 

Sim 

Pôster A trajetória de um 

professor negro na 

universidade – 

questões culturais 

e currículo 

Thais Barcelos Dias da Silva – 

UERJ Rebeca Silva Brandão 

Rosa – UERJ Simone Gomes da 

Costa – UERJ 

2009 CNPq; FAPERJ e 

UERJ 

A pesquisa que se iniciou em agosto de 2008 tem como 

objetivo principal “debruçar-se” sobre o acervo 

imagético, localizado em uma pequena sala de uma 

universidade pública, produzido por um fotógrafo oficial 

desta universidade. 

Outra preocupação é trazer esse acervo como fonte de 

pesquisa para nós mesmos, estudantes, professores da 

instituição e demais pesquisadores e que, através dele, 

possamos levantar questões sobre as diferentes histórias 

ocorridas nos diferentes espaçostempos1 da instituição. 

Analisando as imagens dos catálogos, a forma como os 

negros e negras aparecem neste acervo, principalmente 

nos primeiros catálogos, estava na grande maioria 

relacionada a eventos musicais e esportivos. Entretanto, 

uma pessoa nos chamou a atenção, um homem negro que 

aparece muitas vezes em destaque nos eventos 

Sim 



 
 

importantes para a universidade, invertendo assim a 

“lógica” na aparição de negros e negras neste acervo. 

Desta forma, surgiu o nosso interesse em pesquisar a 

trajetória deste personagem, a qual é o tema deste texto. 

Trabalho Curriculo de 

história e fixação 

de sentidos sobre 

“negro”: as 

imagens da 

escravidão que 

circulam nos 

livros didáticos 

Warley Costa – UFRJ 2010 Não informado O currículo de História constitui-se como um terreno 

fértil para pensar a produção de identidade/diferença e, 

neste sentido tenho investido em analisar os diferentes 

discursos nos textos curriculares utilizados pelos alunos 

nas aulas de História (livros didáticos, exercícios, 

cadernos, imagens) que contribuem para a configuração 

de padrões raciais de “negros” e “não negros” na escola. 

Sim 

Trabalho As epistemologias 

dos estudos 

curriculares: uma 

análise a partir 

dos conceitos de 

diferença e 

identidade 

José Licínio Backes – UCDB  

Ruth Pavan – UCDB 

2010 CNPq O texto tem como objetivo analisar os trabalhos 

apresentados no GT de Currículo da ANPED no período 

de 2005 a 2009, perscrutando suas epistemologias com 

base nos conceitos de diferença e identidade. 

Cabe destacar que nos situamos dentro do campo teórico 

dos estudos culturais, um campo que “[...] não se 

desenvolve “[...] no ar límpido do significado, da 

textualidade e da teoria” (HALL, 2003, p. 202), e sim no 

espaço “[...] sujo, bem mais embaixo” (idem). Um campo 

para o qual, os conceitos de identidade e diferença são 

vistos como migrantes, fugidios, escorregadios, líquidos, 

deslizantes, híbridos, múltiplos, babélicos, nômades, 

plurais. 

Não 

Trabalho Multiculturalismo 

e a autoajuda: o 

viés psicológico 

da escola popular 

de massa 

Elaine Constant Pereira de 

Souza – UFRJ 

2011 Não informado Este ensaio é inspirado em inquietações sobre o uso da 

literatura da autoajuda e na apropriação do 

multiculturalismo, como recursos facilitadores do 

processo de transformação educacional ocorrido na 

escola pública da cidade do Rio de Janeiro a partir do ano 

de 2000. Esta sugestão favoreceu o declínio da 

aprendizagem dos conteúdos tradicionais, bem como a 

desvalorização das trajetórias profissionais docentes. 

Assim, analisa-se o surgimento de uma nova concepção 

Sim 



 
 

de conhecimento escolar e o impacto desta reforma sobre 

o alunado e nas práticas pedagógicas presentes na cultura 

escolar. 

Trabalho Exclusão social, 

escola (indígena) 

e currículo 

(intercultural ): as 

reflexões de 

acadêmicos 

(professores ) 

indígenas 

Ruth Pavan – UCDB 2012 CNPq Os povos indígenas são, no contexto brasileiro, o grupo 

cultural que mais vive nas fronteiras da exclusão. Essa 

exclusão foi/é produzida, em grande parte, em função das 

características culturais desses povos. Não que elas sejam 

inferiores, mas a cultura hegemônica estabeleceu e 

estabelece sistematicamente relações com os indígenas 

que intentam colocá-los na subalternidade. Essa diferença 

cultural, equivocadamente associada com inferioridade, 

incapacidade, inaptidão e déficit, acaba servindo de 

justificativa, por parte da cultura hegemônica, para a 

situação de exclusão a que esses povos estão submetidos. 

Porém, a exclusão social não se dá somente por uma 

questão cultural. Entendemos, com Santos (2007), que ela 

está relacionada a questões econômicas, sociais, culturais 

e políticas e é sempre fruto das relações desiguais de 

poder. Portanto, o combate da exclusão social envolve a 

redistribuição “[...] no sentido mais amplo da expressão 

— compreendendo a redistribuição de recursos materiais, 

sociais, políticos, culturais e simbólicos —, e como tal 

baseado simultaneamente nos princípios da igualdade e 

do reconhecimento da diferença” (SANTOS, 2007, p. 

84). 

Sim 

Pôster Políticas 

curriculares no 

ensino superior: o 

lugar do 

multiculturalismo 

em um projeto 

político 

pedagógico de 

pedagogia 

Raisa Albuquerque Andrade – 

UFPB  

Rita de Cassia Cavalcanti Porto 

– UFPB 

2012 Não informado Qual o lugar do multiculturalismo nas políticas 

curriculares no contexto da formação do/a pedagogo/a? 

Em qual perspectiva epistemológica o multiculturalismo 

está posto nos textos políticos que norteiam o processo 

formativo desses sujeitos? Quais os possíveis reflexos 

desses textos políticos nas práticas pedagógicas? Em 

torno dessas questões está estruturado este estudo que é 

derivado de uma pesquisa em andamento que está sendo 

desenvolvida no Mestrado Acadêmico em Educação na 

UFPB. Apresenta-se neste, dados preliminares da 

pesquisa que objetiva investigar como as políticas 

Não 



 
 

curriculares estão sendo interpretadas para a abordagem 

do multiculturalismo dentro do processo formativo inicial 

de pedagogos/as na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 

Trabalho Entrelaçamento 

em meio a 

currículo escolar 

indígena, 

colonialidade e 

interculturalidade 

Patrícia Dias - UFMT 2017 CAPES Este texto expõe reflexões sobre o currículo da Aldeia-

escola do Povo indígena Zoró, mais especificamente a 

respeito das relações entre currículo, colonialidade e 

interculturalidade no fazer escolar desse grupo. A Aldeia-

escola é uma instituição pensada pelas lideranças 

tradicionais, funciona por meio da alternância indígena, 

se constitui como um espaço ressignificado tanto em seu 

formato como sua proposta curricular, e está voltada para 

práticas interculturais nas quais os Zoró buscam 

fortalecer suas identidades. A metodologia adotada se 

pauta na etnografia pós-moderna em educação, aportada 

nos estudos de Klein e Damico (2012). Quanto ao campo 

de análise dos dados da pesquisa, refere-se a uma leitura 

epistemológica que articula o pressuposto do campo da 

educação, currículo e teoria pós-colonial. A pesquisa 

evidenciou que a interculturalidade é uma preocupação 

constante no fazer escolar do Povo Zoró, expresso tanto 

no currículo construído pela comunidade educativa 

quanto no formato da escola. 

Sim 

Trabalho Etnicizando o 

currículo: notas a 

partir da presença 

indígena na 

universidade 

Érica Aparecida Kawakami - 

UFSCar 

2017 CAPES A história curricular das universidades públicas 

brasileiras mostra seu compromisso com concepções e 

representações forjadas nas relações coloniais, de modo 

que em seus espaços, formas de produção, validação, 

aplicação e circulação de conhecimentos ainda são 

disputadas a partir de uma matriz epistemológica 

ocidental, eurocentrada, racializada. Nesse sentido, temos 

nos perguntado se as presenças indígenas nas 

universidades, ampliadas na última década, podem 

constituir-se em possibilidade de produção de novos 

sentidos e de novos arranjos das diferenças. Tendem a 

provocar rupturas nas matrizes curriculares, tensionando 

outras materializações do conhecimento? As categorias 

Sim  



 
 

com as quais temos operado a definição desses 

conhecimentos dão conta da demanda indígena que 

literalmente ganha corpo na universidade? Neste 

trabalho, argumentamos que a experiência em curso em 

algumas universidades nos tem permitido conceber a 

presença indígena como possibilidade de deslocar 

representações acerca da diferença e, em alguma medida, 

levar a desarranjos epistemológicos e a novas 

materializações curriculares. 

Trabalho 

encomend

ado 

IGUALDADE E 

DIFERENÇA – 

uma discussão 

conceitual ao 

contraponto das 

desigualdades  

José D’Assunção Barros - 

UFRRJ 

2017 Não informado Gostaria de abordar, nesta conferência, a distinção 

conceitual entre Desigualdade e Diferença, e os modos de 

interação entre estes dois aspectos. Sustento que a 

necessidade de trabalhar cada vez mais a precisão destes 

dois conceitos – e os tipos de oposição que eles permitem 

em relação ao conceito de Igualdade – tornou-se 

imperativa no período moderno, e particularmente a partir 

do século XX. Minha intenção, contudo, não será a de 

oferecer um panorama de posições autorais a respeito 

desta questão, mas apenas a de propor uma leitura 

específica dos dois conceitos, baseada em um livro que 

publiquei recentemente 

Nâo 

Pôster Política de 

currículo para a 

educação das 

relações raciais: 

em busca do 

significado de 

uma educação 

plural  

João Paulo Lopes dos Santos – 

UESB;  

Etelvina de Queiroz Santos – 

UESB; 

 Núbia Regina Moreira - UESB 

2017 Não informado Este estudo discute as tensões em torno do significado de 

uma educação plural forjada a partir da Lei 10.639/03. 

Para tal análise, nos valeremos das contribuições de ciclo 

de politicas de Stephen Ball (2001), da 

recontextualizaçao de Bernstein (1996), dos documentos 

oficiais e da tradução da política nas práticas dos 

professores e no impacto delas sobre os alunos. O 

objetivo é perceber os significados sobre a educação 

plural revestida sobre signo de educação étnico-racial 

mobilizada nos documentos oficiais e no contexto das 

práticas. A abordagem qualitativa da pesquisa foi 

ancorada num campo empírico estruturado a partir do uso 

de entrevista com professores, grupo focal com alunos 

(as), e a análise dos documentos oficiais. Mediante a 

exploração dos dados, foi observado que as políticas de 

Sim 



 
 

currículo para a educação plural mobilizam significados 

sobre a educação étnico-racial assentado no discurso da 

integração, ao tempo em que, na escolar os discursos de 

resistência e ressignificação são traduções singulares da 

política. Assim, fica patente que para a efetivação destas 

políticas nas escolas é necessária uma tripla consonância 

dos objetivos que se pretende entre os agentes envolvidos 

no ciclo da política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 – MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES DO GT 12 DA ANPED (2003/2018) – INVESTIGAÇÃO DE CONTEXTOS E 

DEMANDAS A PARTIR DO CURRÍCULO NA PLATAFORMA LATTES. 

 

Título do texto Autor (a)/(as)/ (es) – 

Instituição 

Contextos ( Vinculação a grupos de pesquisa; linhas de pesquisa) 

 

 

 

 

 

 

A questão racial 

no currículo e no 

cotidiano da 

escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIVEIRA, Vanessa Regina 

Eleutério Miranda de – 

FaE/UFMG  

 

 

 

Não possui currículo cadastrado na plataforma 

 

COSTA, Claudio Fernandes da  

- Uerj 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Trabalho e educação - Neddate UFF Pesquisador 

Grupo THESE - Projetos Integrados de Pesquisa em Trabalho, História, Educação e Saúde UFF Pesquisador 

Grupo de Etnomatemática da UFF - GETUFF UFF Pesquisador 

 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Processos e saberes construídos nas práticas sociais 

cotidianas 

Grupo de Etnomatemática da UFF - GETUFF 

Políticas educacionais e trabalho docente Coletivo de Política e Trabalho em Educação 

Tendências da produção acadêmica em 

Etnomatemática 

Grupo de Etnomatemática da UFF - GETUFF 

Políticas públicas e formação humana Grupo THESE - Projetos Integrados de Pesquisa em Trabalho, História, 

Educação e Saúde 

O Mundo do Trabalho e a Formação Humana Trabalho e educação - Neddate 

 



 
 

Última atualização do Currículo Lattes: 22/07/2018 

Disponível em:http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/0004052801698371 

 

 

Curriculo, 

interculturalidade 

e educação 

indigena 

guarani/kaiowá 

 

 

NASCIMENTO, Adir Casaro – 

UCDB 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Educação Intercultural e Movimentos Sociais UFSC Pesquisador 

Educação e Interculturalidade UCDB Pesquisador 

Educação Intercultural e Povos Tradicionais UCDB Pesquisador 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Educação escolar indígena Educação e Interculturalidade 

Diferença Cultural e Educação Educação e Interculturalidade 

Educação Intercultural Educação Intercultural e Povos Tradicionais 

Interculturalidade e Decolonialidade Educação Intercultural e Movimentos Sociais 

 

Última atualização do Currículo Lattes: 10/12/2018 

Disponível: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/1629728652577164 

 

 

Diferença em si 

no currículo 

 

 

PARAÍSO, Marlucy Alves – 

UFMG 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Currículos e Culturas  UFMG Coordenador 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/0004052801698371
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/1629728652577164


 
 

Currículos, Culturas e Diferença Estudos e Pesquisas sobre Currículos e Culturas 

 

Última atualização do currículo Lattes: 21/08/2018 

Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721169A2 

 

 

Todos iguais... 

Todos diferentes... 

Problematizando 

os discursos que 

constituem a 

prática curricular 

 

 

 

BARREIROS, Débora – UERJ 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Currículo, formação e educação em direitos humanos UERJ Pesquisador 

 

 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Políticas curriculares como produção cultural Currículo, formação e educação em direitos humanos 

 

Última atualização do currículo Lattes: 04/12/2018 

Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/088147190879315 

O currículo sob a 

cunha da 

diferença 

 

 

. 

 

MAUÉS, Josenilda – UFPA 

 

 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

GEPEGE-Grupo de Estudos e Pesquisa Gênero e Educação UFPA Pesquisador 

COGITANS - Grupo de Estudos e Pesquisa em Filosofia Moderna e Contemporânea UEPA Pesquisador 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Tópicos Especiais em Filosofia da Educação: Fundamentos Teóricos e Práticos 

da Formação Ético-Política e Estética de Professores de Filosofia e Pedagogia 

COGITANS - Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Filosofia Moderna e Contemporânea 

Genero, sexualidade e educação GEPEGE-Grupo de Estudos e Pesquisa Gênero e 

Educação 

 

Última atualização do currículo Lattes: 24/08/2018 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721169A2


 
 

Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/9246008698629513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações curriculares 

para o 

conhecimento das 

influências de 

culturas negras no 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

MACHADO, Isabel Cristina 

Silva – UERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Não informado 
  

 

 

  

 

 LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Cotidiano e Cultura Escolar Não Informado 

 

Última atualização do currículo Lattes: 31/07/2016 

Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4716108P8 

 

 

FREIRE, Joana Loureiro – 

UERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006). Especialista em Educação Infantil pela PUC/RJ (2008). 

Mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2012). Doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (2016). 

 

Titulação: 

Doutorado 

 

Áreas de atuação: 

Educação 

Infância  

Mídias 

Tecnologias  

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Não informado 
  

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/9246008698629513
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4716108P8


 
 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Não informado 
 

 

Última atualização do currículo Lattes: 28/12/2018 

Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758871A4 

 

 

 

 

 

 

Possibilidades na 

formação de 

professoras: o uso 

de artefatos 

culturais 

relacionados à 

cultura afro-

brasileira 

 

SANTOS, Ana Paula Benjamin 

dos – UERJ  

 

 

 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Não informado 
  

 

 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Não informado 
 

 

Última atualização do currículo Lattes: 14/12/2010 

Disponível em:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4713959J4 

 

 

SILVA, Perseu Pereira da – 

UERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Não informado 
  

 

 

 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Cotidiano e Cultura Escolar Não Informado 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758871A4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4713959J4


 
 

Última atualização do currículo Lattes: 16/09/2018 

Disponível em:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4245262H1 

 

 

Multiculturalismo, 

currículo e 

identidade: um 

estudo de caso 

sobre o ideal do 

branqueamento 

 

William de Goes Ribeiro – 

UFRJ 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Grupo de Pesquisa sobre Ética na Educação UFRJ Pesquisador 

Grupo de Pesquisas Curriculares UFF Pesquisador 

DEVIR - Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia e Educação UFF Pesquisador 

Núcleo de Estudos em Políticas Curriculares UFF Pesquisador 

 

 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Políticas curriculares, reformas educacionais e formação 

discente 

Núcleo de Estudos em Políticas Curriculares 

Ética e Retórica na Educação Grupo de Pesquisa sobre Ética na Educação 

Filosofia da Diferença DEVIR - Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia e Educação 

Currículo, Subjetivação e Diferença Núcleo de Estudos em Políticas Curriculares 

Currículo e Práticas Pedagógicas Grupo de Pesquisas Curriculares 

 

Última atualização do currículo Lattes: 21/12/2018 

Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/4912922654698416 

 

 

O currículo e a 

construção de 

identidades 

negras: 

subvertendo 

histórias brancas 

 

Ruth Pavan – UCDB 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Currículo, práticas pedagógicas e formação de professores UCDB Pesquisador 

Grupo de Estudos e Pesquisas Educação e Diferenças Culturais UCDB Pesquisador 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4245262H1
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/4912922654698416


 
 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Cultura, diferença e relações étnico-raciais Grupo de Estudos e Pesquisas Educação e Diferenças Culturais 

Práticas Pedagógicas e suas Relações com a Formação 

Docente 

Currículo, práticas pedagógicas e formação de professores 

 

Última atualização do currículo Lattes: 18/12/2018 

Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/8227786473173731 

 

 

 

 

 

A trajetória de um 

professor negro na 

universidade – 

questões culturais 

e currículo 

 

 

Thais Barcelos Dias da Silva – 

UERJ 

 

 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Não informado 
  

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Não informado 
 

 

Última atualização do currículo Lattes: 13/07/2016 

Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4202777E4 

 

 

Rebeca Silva Brandão Rosa – 

UERJ 

 

 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Educação e Imagem UERJ Pesquisador 

Redes Educativas, Currículo e Imagem UERJ Pesquisador 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/8227786473173731
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4202777E4


 
 

Não Informado 
 

Última atualização do currículo Lattes: 20/11/2018 

Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4276514P8 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4276514P8


 
 

 

Simone Gomes da Costa – 

UERJ 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Não informado 
  

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Não Informado 
 

 

Última atualização do currículo Lattes: 10/06/2018 

Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4480632T9 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4480632T9


 
 

 

Curriculo de 

história e fixação 

de sentidos sobre 

“negro”: as 

imagens da 

escravidão que 

circulam nos 

livros didáticos 

 

Warley Costa – UFRJ 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Oficinas de História UERJ Pesquisador 

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História UFRJ Pesquisador 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Saberes históricos no espaço escolar Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História 

Ensino de história: historiografia, currículo e cultura Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História 

Ensino de História, direitos humanos e reeducação das relações 

étnico-raciais 

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História 

Políticas públicas, educação e cultura LOGOS 

Saberes e práticas no ensino de história Oficinas de História 

 

Última atualização do currículo Lattes: 14/11/2018 

Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/3312039537763624 

 

 

Multiculturalismo 

e a autoajuda: o 

viés psicológico 

da escola popular 

de massa 

 

Elaine Constant Pereira de 

Souza – UFRJ 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Grupo de Estudos e Pesquisas dos Sistemas Educacionais UFRJ Pesquisador 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS Grupo de Estudos e Pesquisas dos Sistemas Educacionais 

 

Última atualização do currículo Lattes: 05/05/2018 

Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/8152875687861200 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/3312039537763624
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/8152875687861200


 
 

 

Exclusão social, 

escola (indígena) 

e currículo 

(intercultural ): as 

reflexões de 

acadêmicos 

(professores ) 

indígenas 

 

Ruth Pavan – UCDB 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Currículo, práticas pedagógicas e formação de professores UCDB Pesquisador 

Grupo de Estudos e Pesquisas Educação e Diferenças Culturais UCDB Pesquisador 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Cultura, diferença e relações étnico-raciais Grupo de Estudos e Pesquisas Educação e Diferenças Culturais 

Práticas Pedagógicas e suas Relações com a Formação 

Docente 

Currículo, práticas pedagógicas e formação de professores 

 

Última atualização do currículo Lattes: 18/12/2018 

Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/8227786473173731 

 

 

 

Entrelaçamento 

em meio a 

currículo escolar 

indígena, 

colonialidade e 

interculturalidade 

 

Patrícia Dias - UFMT 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Movimentos Sociais e Educação UFMT Estudante 

Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia UNIR Pesquisador 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Antropologia Etnopedagógica e Currículo Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia 

Políticas públicas educacionais e a organização da sociedade Movimentos Sociais e Educação 

Diversidades étnico culturais e educação popular Movimentos Sociais e Educação 

 

Última atualização do currículo Lattes: 07/10//2018 

Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/5628256367787183 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/8227786473173731
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/5628256367787183


 
 

 

 

Etnicizando o 

currículo: notas a 

partir da presença 

indígena na 

universidade 

 

Érica Aparecida Kawakami - 

UFSCar 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Relações Étnicas e Raciais no Brasil Contemporâneo UFSCAR Pesquisador 

Subalternidades Globais UFPEL Pesquisador 

Pós-colonialidade, feminismos e epistemologias anti-hegemônicas UNILAB Pesquisador 

 

 LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA  

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Cultura, diferenças e desigualdades Relações Étnicas e Raciais no Brasil Contemporâneo 

Estudos subalternos, pós-coloniais e de-coloniais na América 

Latina 

Subalternidades Globais 

Feminismo, gênero, raça e etnicidade Pós-colonialidade, feminismos e epistemologias anti-hegemônicas 

 

Última atualização do currículo Lattes: 26/11///2018 

Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/3215917572806088 

 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/3215917572806088


 
 

 

 

Política de 

currículo para a 

educação das 

relações raciais: 

em busca do 

significado de 

uma educação 

plural 

 

 

João Paulo Lopes dos Santos – 

UESB;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Não informado 
  

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Currículo e Práticas Educacionais Não informado 

 

Última atualização do currículo Lattes: 24/12///2018 

Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4840491P6 

  

Etelvina de Queiroz Santos – 

UESB; 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Não informado 
  

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4840491P6


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Não informado 
 

 

Última atualização do currículo Lattes: 02/10/2018 

Disponível em:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4234253H8  

 

  

Núbia Regina Moreira – UESB 

 

 

GRUPOS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Nome do grupo Instituição Perfil 

Cultura, Memória e Desenvolvimento UnB Pesquisador 

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Práticas Curriculares e Educativas (GEPPCE) UESB Pesquisador 

CANDACES: GRUPO DE PESQUISA GÊNERO, RAÇA, CULTURA & SOCIEDADE UNEB Pesquisador 

 

LINHAS DE PESQUISA EM QUE ATUA 

 

Linha de pesquisa Nome do grupo 

Trajetórias, memórias e narrativas das mulheres negras CANDACES: GRUPO DE PESQUISA GÊNERO, RAÇA, 

CULTURA & SOCIEDADE 

Formas de Vida, Formas de Conhecimento e Processos de 

Mudança Sócio-Cultural 

Cultura, Memória e Desenvolvimento 

Fronteiras, Sensibilidade e Entrecruzamentos Culturais nas 

Experiências Contemporâneas 

Cultura, Memória e Desenvolvimento 

Sociologia das políticas e das práticas curriculares O Grupo de Estudos e Pesquisa em Práticas Curriculares e Educativas 

(GEPPCE) 

 

Última atualização do currículo Lattes: 08/10/2018 

Disponível em:http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/2340040990632743 

 



 
 

ANEXO 3 – MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES DO GT 12 DA ANPED ( 2003/2018) QUE INTERESSAM À PESQUISA E OS 

SENTIDOS ENCONTRADOS NOS DISCURSOS. 

 

Tipo de 

texto 

Título do texto Autor (a)/(as)/ (es) – 

instituição 

Ano / 

publica

ção na 

Anped 

Vinculação 

(Agência 

Financiadora

) 

Resumo Sentidos 

Trabalho A questão racial 

no currículo e 

no cotidiano da 

escola 

 

OLIVEIRA, Vanessa 

Regina Eleutério Miranda 

de – FaE/UFMG  

COSTA, Claudio 

Fernandes da  - Uerj 

 

2003 Fundação 

Ford 

O reconhecimento do currículo como uma 

narrativa racial, abre caminho para se pensar 

como as identidades e subjetividades raciais 

podem ter sido forjadas. Abre, ainda, a 

possibilidade de se construir outras narrativas 

diferentes, plurais e contra-hegemônicas que, 

muito provavelmente, poderão contribuir para o 

surgimento de novas identidades ou 

“identidades alternativas”. Dentro dessa 

perspectiva, buscando desvendar as 

manifestações explícitas ou sutis do preconceito 

racial, esta pesquisa teve como questão central 

discutir o trabalho desenvolvido nas escolas, 

via currículos formal e real, naquilo que diz 

respeito à pluralidade de culturas.  

 

 

• Isto significa dizer que, 

através das narrativas 

curriculares, identidades 

hegemônicas são formadas e 

fixadas, tanto quanto são 

questionadas, contestadas e 

disputadas. 

• O reconhecimento do 

currículo como uma narrativa 

racial, abre caminho para se 

pensar como as identidades e 

subjetividades raciais podem 

ter sido forjadas. Abre, ainda, 

a possibilidade de se construir 

outras narrativas diferentes, 

plurais e contra-hegemônicas 

que, muito provavelmente, 

poderão contribuir para o 

surgimento de novas 

identidades ou “identidades 

alternativas” 

• Diante desses argumentos, 

acredita-se que as discussões 

sobre “as culturas negadas e 

silenciadas” (Santomé, 1995), 

deveriam ser incorporadas ao 

trabalho pedagógico escolar, 



 
 

visando assim uma 

construção de uma pedagogia 

nova (Garcia, 1995) que 

pudesse articular a cultura 

do/a aluno/a com a cultura da 

escola, sem, no entanto, 

hierarquizá-las. 

• Ao contrário, é preciso 

enfatizar o papel da escola e 

do currículo na constituição 

de uma nova forma de 

organização social, com um 

viés multicultural crítico 

(McLaren, 1997), que 

viabilize a “resolução” de 

problemas tão complexos e 

tão profundamente enraizados 

na história cultural e social do 

Brasil. 

• Assim, torna-seindispensável 

que, de algum modo, haja 

uma movimentação no 

sentido de se produzir “novos 

conhecimentos” no âmbito da 

escola 

• Para concluir, poder-se-ia 

argumentar que a temática 

racial tem muito a contribuir 

para a construção de um 

currículo e, 

conseqüentemente, de uma 

escola mais democráticos, 

que abordem as diferenças e 

as lutas cotidianas por uma 

sociedade mais justa (Garcia, 

1995).  



 
 

Trabalho Curriculo, 

interculturalidad

e e educação 

indigena 

guarani/kaiowá 

 

NASCIMENTO, Adir 

Casaro – UCDB 

 

2005 Não contou 

com 

financiamento

. 

 

Este trabalho faz parte de um conjunto de 

reflexões que temos desenvolvido há alguns 

anos, acompanhando de perto o processo de 

construção e reinvenção histórica da educação 

escolar no contexto das comunidades indígenas 

brasileiras, mais notadamente, dos povos 

guarani/kaiowá do estado do Mato Grosso do 

Sul. Ao conquistarem o direito a uma escola 

específica e diferenciada, multicultural e 

comunitária os povos indígenas abrem um 

campo de estudos no qual, movimentam-se 

como protagonistas, no sentido de pensar o 

currículo a partir de uma outra lógica: a lógica 

do diálogo entre os seus saberes e os saberes 

legitimados historicamente pela cultura escolar. 

 

• Ao conquistarem o direito a 

uma escola específica e 

diferenciada, multicultural e 

comunitária os povos 

indígenas abrem um campo 

de estudos no qual, 

movimentam-se como 

protagonistas, no sentido de 

pensar o currículo a partir de 

uma outra lógica: a lógica do 

diálogo entre os seus saberes 

e os saberes legitimados 

historicamente pela cultura 

escolar. 

• Neste sentido o currículo 

escolar tem que ser traduzido 

como uma linguagem, um 

evento que expressa uma 

realidade que percorre um 

caminho, que vive um tempo: 

um tempo de negociações 

internas, locais elaboradas no 

fragmento, nocotidiano e que 

no continuum vão sendo 

coletivizadas, assimiladas. “É 

na cultura que se dá a luta 

pela significação, na qual os 

grupos subordinados tentam 

resistir à imposição de 

significados que sustentam os 

interesses dos grupos 

dominantes”.(VORRABER 

COSTA, 2002, pág, 138).  

• [...] significa abrir espaço, 

muito especialmente, no 

âmbito das escolas, para a 

inserção da cultura 



 
 

local(Geertz, Freire, Certeau), 

dos processos educacionais 

primários (Berger e 

Luckmann), de um tempo de 

relações vinculadas às 

experiências do cotidiano, à 

vivência dos alunos.Uma 

vivência mediada pela 

oralidade, pelos mitos, pela 

imitação, pelo exemplo. 

Significa abrir espaço para 

uma releitura da história, não 

mais contada só pelos livros, 

mas contada, também, pelos 

mais velhos, pelos rezadores. 

Significa produzir novos 

mapas, novos textos, novos 

conteúdos. Produção onde 

todos entram como autores, 

pesquisadores, mediadores. 

Mediadores entre essa cultura 

que busca tornar-se escolar e 

os saberes produzidos e 

sistematizados pela 

humanidade e os seus “muitos 

mundos” e, ainda, a cultura 

que os perpassa no convívio 

com a cultura “popular” que 

não é a indígena, mas com a 

qual interagem na cidade, 

pela mídia, nos contatos aos 

quais estão sujeitos, na 

pressão do entorno. 

• Neste sentido, a busca do 

pertencimento étnico-cultural, 

via currículo escolar, exige 

tomar a eqüidade, sempre 



 
 

posta como condição da 

qualidade, muito mais no 

campo da epistemologia, da 

revisão das relações 

curriculares e, dentre elas, as 

relações pedagógicas que, 

certamente, abrirão espaços 

para a diferença  enquanto “ 

construções histórico-

culturais” (Bhabha...) onde 

cada grupo social pode estar 

fazendo a redescoberta, a 

releitura, a revalorização de 

suas histórias e experiências 

especificas ( cultura), do que 

no campo das compensações 

ou do suprimento do que, 

historicamente, a cultura 

escolar, tem considerado 

como privação ( cultural, 

lingüística, cognitiva, 

intelectual, tecnológica ) a 

que julga serem portadoras  a 

maioria das crianças das 

escolas públicas e, mais 

notadamente, a população 

indígena. 

 

Trabalho Diferença em si 

no currículo 

 

PARAÍSO, Marlucy 

Alves – UFMG 

 

2005 PRPq / 

UFMG 

 

Um currículo é diferença por natureza; é pura 

diferença; é diferença em si. Afinal, é um 

território de multiplicidades de todos os tipos, 

de disseminação de saberes diversos, de 

encontros “variados”, de composições 

“caóticas”, de disseminações “perigosas”, de 

contágios “incontroláveis”, de acontecimentos 

“insuspeitados”. Um currículo é, por natureza, 

rizomático, porque é território de proliferação 

de sentidos. Apesar de todos os poderes que 

• Mas, se mesmo com os 

investimentos para controlar a 

diferença no currículo, tudo aí 

ainda vaze, por que não 

pensar o currículo por meio 

de suas bifurcações? Por que 

não experimentar no currículo 

o jogo da diferença? Por que 

não pensar o currículo por 



 
 

fazem o controle, demarcam as áreas e opinam 

sobre como evitar a desorganização em um 

currículo, tudo vaza e escapa. 

É certo que um currículo é também território 

povoado por buscas de ordenamentos (de 

pessoas e espaços), de organizações (de 

disciplinas e campos), de sequenciações (de 

conteúdos e níveis de aprendizagens), de 

estruturações (de tempos e pré-requisitos), de 

enquadramentos (de pessoas e horários), de 

divisões (de tempo, espaço, áreas, conteúdos, 

disciplinas, aprendizagens, tipos, espécies...). 

Isso tudo porque o que está em jogo em um 

currículo é a constituição de modos de vida, a 

tal ponto que a vida de muitas pessoas 

dependem do currículo.  

 

meio dos seus vazamentos, 

dos seus escapes, de suas 

linhas de fugas, de suas 

distorções e variações?  Por 

que não priorizar a diferença 

em vez da identidade e seguir 

as ramificações que surgirem 

desse pensamento? 

• Procuro pensar um currículo 

com a diferença para abalar 

os extratos dos currículos já 

formados e fazer um currículo 

movimentar-se. 

• Para deixar a diferença 

continuar o seu trabalho é 

preciso: possibilitar o 

acontecimento em um 

currículo! Deixar vazar! 

Fazer matilhas! Contagiar! 

Possibilitar um outro 

currículo; um currículo que 

pense com a diferença para 

ver, sentir e viver a vida em 

sua proliferação. 

Experimentar em um 

currículo: fazer currículo sem 

medo e sem programa. 

Arriscar! Com certas 

precauções, é claro! 

Aventurar-se: aventurar junto 

com outras pessoas. Partilhar: 

coisas, afectos, sensações, 

desejos, aprendizagens... 

• Ao juntar-nos a outros/as em 

um currículo, pensar um novo 

estilo para um currículo. 

Fazer passar nesse território 



 
 

alguma energia. Deixar 

escapar, vazar sensações: uma 

corrente de energia. Fazer 

cortes provisórios na 

multiplicidade existente 

somente para espalhar, 

potencializar e seguir outras 

direções. Mostrar nossos 

pensamentos e paixões 

concretas que, em um 

currículo, arrancam-nos de 

nossa paralisia e dos poderes 

que fazem complô para que 

não pensemos nada. Partilhar! 

Compartilhar! Viajar sem 

mapas prévios! Fazer outros 

traçados! Fugir! Fazer 

composições e conexões! 

Inventar a cada vez suas 

orientações. Aprender! Gerar 

possibilidades de 

aprendizagem em contextos 

insuspeitados. Aumentar a 

potência de agir. 

Metamorfosear! Movimentar 

o próprio pensamento. 

Escapar das tentativas de 

captura. Deslizar. Fugir e 

criar um outro currículo que é 

e será único, inapreensível, 

incomunicável. 

 

Pôster Todos iguais... 

Todos 

diferentes... 

Problematizand

o os discursos 

BARREIROS, Débora – 

UERJ 

 

2005 Não contou 

com 

financiamento

. 

Neste trabalho, busco, no diálogo com os 

estudos culturais e pós-coloniais, um “outro” 

olhar para a cultura e para os processos pelos 

quais, no tecido das formulações culturais, se 

produzem sentidos e práticas significativas que 

• A pesquisa aborda conceitos 

como tradução, diferença, 

fronteira, hibridismo, 

performatividade e diáspora 

(Bhabha, 1998; Hall, 2003; 



 
 

que constituem 

a prática 

curricular 

 

 

alvitrem reestruturações da(s) diferença(s) na 

análise da política e a prática curricular vigente. 

A pesquisa aborda conceitos como tradução, 

diferença, fronteira, hibridismo, 

performatividade e diáspora (Bhabha, 1998; 

Hall, 2003; Friedman, 2002; Said, 2003 e 

Spivak, 1994), visando compreender a 

reconstrução do currículo e da prática 

pedagógica como entre-lugar de formação 

identitária, espaço que permite confronto, 

resistência e negociação.   

 

Friedman, 2002; Said, 2003 e 

Spivak, 1994), visando 

compreender a reconstrução 

do currículo e da prática 

pedagógica como entre-lugar 

de formação identitária, 

espaço que permite confronto, 

resistência e negociação.   

• Este panorama demonstra o 

quanto urge trilharmos pelo 

cotidiano escolar, o quanto 

precisamos romper com os 

preconceitos e com a difusão 

de que é melhor não 

problematizar o tema, pois 

assim estaremos estimulando 

novas discriminações. Os 

currículos, as escolas, bem 

como nossos discursos e 

práticas circulantes no meio 

social, têm procurado manter 

o silêncio frente às 

diferenças, visto que não se 

encontram preparados para 

lidar com o “diferente” e por 

acreditarem que sustentar o 

tema velado pode ser a 

melhor estratégia.Precisamos 

problematizar, desvelar, 

desnaturalizar tais 

preconceitos; caso contrário, 

estaremos contribuindo para 

reprodução de padrões de 

conduta reforçadores dos 

processos de discriminação. 

Trabalho O currículo sob 

a cunha da 

MAUÉS, Josenilda – 2006 Não contou 

com 

Este trabalho reúne elementos do Projeto de 

Pesquisa “Perspectivas pós-estruturalistas para 

• Requer, inicialmente e de 

modo central, o entendimento 



 
 

diferença. UFPA financiamento o currículo”,que adentra de modo exploratório 

nos argumentos pós-estruturalistas anunciados 

na produção do campo curricular desenvolvida 

a partir dos anos 90, perquirindo as inflexões e 

possibilidades que esses argumentos 

apresentam para a discussão curricular.Trata-se 

de um projeto que indaga, centralmente, sobre 

as condições epistemológicas e políticas de 

possibilidade de revigoração do discurso 

curricular a partir do diálogo com os 

argumentos pós-estruturalistas, perseguindo as 

conjugações temáticas, teóricas e 

metodológicas que se vêm apresentando sob 

essa perspectiva teórica para o campo do 

currículo no Brasil. 

do currículo como prática 

cultural, como relação social, 

não podendo ser pensado fora 

das relações de poder.Sob a 

ótica da linguagem, essas 

relações encontram-se 

conectadas à produção de 

significações que privilegiam 

determinados significados em 

detrimento de outros, em 

posicionamentos específicos 

de poder, formando o 

currículo e produzindo 

identidades e diferenças. 

• Isso abre para o campo do 

currículo, e para outros, 

certamente, a possibilidade de 

examinar como as diferenças 

são representadas e como os 

significados aí contidos 

envolvem-se na construção de 

sistemas de identificação. 

Evidencia, ainda, a 

necessidade de interrogar as 

dimensões discursivas que 

informam as práticas 

curriculares em termos de 

raça, classe, gênero e 

orientação sexual. 

• Implica, ainda, a necessidade 

de assumir uma asserção de 

representação que se distancia 

das idéias clássicas que a 

entendem como espaços de 

apreensão fiel do real. 

Assumidas em suas 

conotações pós-estruturalistas 



 
 

as representações são vistas 

“como o resultado de um 

processo de produção de 

significado pelos discursos, e 

não como um conteúdo que é 

espelho e reflexo de uma 

‘realidade’ anterior ao 

discurso que a nomeia. 

(COSTA,1998,p.40) 

• Do ponto de vista do 

currículo como espaço de luta 

cultural por construção de 

significados, precisamos 

interrogar sempre, de que 

modo, nesse conjunto 

articulado de saberes, são 

produzidas as representações 

e significados da experiência 

da diferença. Isso pode ser 

examinado nos rituais 

cotidianos; em gestos e 

expressões; na organização 

do tempo; na moldagem dos 

corpos; no desenvolvimento 

de habilidades compatíveis 

com as referências 

socialmente admitidas sobre 

etnia, raça, gênero, classe, nos 

ocultamentos, nas falas, nas 

diferentes instâncias de 

produção discursiva onde a 

linguagem institui e demarca 

lugares, como as reuniões, as 

teorias, os livros texto e os 

diferentes materiais 

curriculares. Não é demasiado 

ressaltar que todos esses 



 
 

elementos, para além das 

grades de conhecimentos e 

conteúdos, passam a ser 

objeto de atenção curricular. 

• Um currículo cunhado pela 

diferença deve, 

fundamentalmente, buscar 

outras linhas de fuga, outros 

devires, insistir nas 

possibilidadesde arriscar 

espaços menos seguros, 

menos estáveis que aqueles 

com os quais vimos 

construindo diretrizes e 

referenciais. 

• Para a teoria e prática 

curriculares importa 

reconhecer que é necessário 

encarar a dinâmica cultural e 

as diferentes formas como a 

escolarização e outras 

práticas culturais envolvidas 

na produção de significados 

são concebidas e organizadas 

em torno de uma política 

cultural da identidade, 

colocando a discussão das 

diferenças não como uma 

rede interminável de matizes 

internos, mas como 

construções culturais e 

discursivas produzidas em 

meio a / e produtoras de 

relações de poder entendido 

em suas qualidades 

produtivas. 



 
 

Pôster Ações 

curriculares 

para o 

conhecimento 

das influências 

de culturas 

negras no brasil 

MACHADO, Isabel 

Cristina Silva – UERJ 

FREIRE, Joana Loureiro - 

UERJ 

2006 CNPq A discussão sobre os papéis dos afro-brasileiros 

em nossa sociedade evidenciouse, em algumas 

universidades públicas, a partir da 

implementação das políticas de cotas que 

permitiu maior acesso desses sujeitos a um 

espaço que, historicamente, lhes fora negado. 

Por este motivo, iniciamos nossa reflexão sobre 

o assunto a partir das discussões vivenciadas 

em nossa universidade, dentro do grupo de 

pesquisa a que pertencemos e dentro de um 

componente curricular específico da formação 

no curso de Pedagogia: PPP (Pesquisa e Prática 

Pedagógica). 

• Busca, também, contribuir na 

formação das professoras, de 

maneira a fazê-las, desde já, 

buscar alternativas aos 

currículos oficiais analisando 

criticamente seus conteúdos, 

na tentativa de ruptura com a 

lógica dominante e de 

valorização das diferentes 

culturas presentes nas escolas 

Pôster Possibilidades 

na formação de 

professoras: o 

uso de artefatos 

culturais 

relacionados à 

cultura 

afrobrasileira 

SANTOS, Ana Paula 

Benjamin dos – UERJ 

SILVA, Perseu Pereira da 

– UERJ 

2008 CNPq Na pesquisa que desenvolvemos decidimos 

partir em busca de alternativas criativas que 

permitissem o aparecimento do ‘novo’ em 

ações curriculares e pedagógicas, dentrofora 

das escolas, através das práticas de professoras, 

alunas e outros agentes sociais, na formação de 

professoras. Propusemos-nos discutir a 

produção e o uso de artefatos culturais3 nesses 

processos, para contribuir na formação dessas 

professoras que atuarão na sociedade, buscando 

alternativas aos currículos oficiais e procurando 

pistas e indícios (GINZBURG, 1987) que 

possibilitassem a todos os praticantes4 

(CERTEAU, 1994) envolvidos nesse processo 

transitar pelas diferentes culturas presentes no 

Brasil. Na pesquisa, lembramos que esses 

praticantes vivem e aprendem relacionados em 

múltiplas redes de conhecimentos e 

significações. 

• Propusemos-nos discutir a 

produção e o uso de artefatos 

culturais nesses processos, 

para contribuir na formação 

dessas professoras que 

atuarão na sociedade, 

buscando alternativas aos 

currículos oficiais e 

procurando pistas e indícios 

(GINZBURG, 1987) que 

possibilitassem a todos os 

praticantes (CERTEAU, 

1994) envolvidos nesse 

processo transitar pelas 

diferentes culturas presentes 

no Brasil. Na pesquisa, 

lembramos que esses 

praticantes vivem e aprendem 

relacionados em múltiplas 

redes de conhecimentos e 

significações. 

• Ao trabalharmos com a 

cultura afro-brasileira na 

educação buscamos valorizar 



 
 

as experiências e 

compreender como são 

constituídas, vividas, sentidas 

as tradições culturais 

afrobrasileiras, conhecendo as 

histórias dos valores, dos 

racismos, de nossas heranças 

multiculturais, pelas vozes 

daqueles que, em geral, não 

são reconhecidos como 

integrantes dessas 

histórias.Fazer com que estas 

histórias sejam ouvidas e 

compartilhadas nos processos 

de formação de professoras 

permite indicar possibilidades 

curriculares diversas: pensar, 

trabalhar e praticar em 

conjunto, além de atender a 

um dos principais objetivos 

da pesquisa que é a 

compreensão de como os 

conhecimentos que este grupo 

vem desenvolvendo em sua 

formação em nível superior 

podem ser usados em suas 

atuações profissionais. 

Trabalho Multiculturalis

mo, currículo e 

identidade: um 

estudo de caso 

sobre o ideal do 

branqueamento 

William de Goes Ribeiro 

– UFRJ 

2009 Não 

informado 

O multiculturalismo pode ser entendido como 

um corpo teórico revestido de sentidos que 

desafiam discriminações e demais injustiças 

sociais, dialogando com seres humanos que por 

um motivo, ou vários deles, sentem as dores de 

uma história, socialmente construída. Assim 

sendo, rompe com pensamentos movidos pelo 

desejo destrutivo e paranóico em que parte um 

olhar estanque para a cútis, gênero, sexualidade 

e demais marcadores identitários. Nessa 

• Logo, junto a Moreira (2001) 

e Canen (2007), ressaltamos a 

necessidade de irmos além da 

folclorização da cultura e dos 

costumes de origem africana, 

comumente utilizada pela 

indústria cultural, não raro, 

também pela escola. 

• O que vimos nesse caso 

ratifica o quanto é importante 



 
 

perspectiva, deseja desafiar a diferença, 

compreendendo a vida humana em um projeto 

social mais amplo do que a universalização de 

particularismos enlaçados pelos seus próprios 

grupos de pertença. O propósito da pesquisa, a 

que se vincula o presente trabalho, foi buscar 

entendimento de um problema atual da 

sociedade brasileira: o ideal do branqueamento. 

Segundo Silva Júnior e Vasconcelos (2005) 

entende-se como um “conceito antropológico 

que afirma existir em nossa sociedade uma 

tendência a tomarmos a cultura e as 

características brancas (caucasóides) como 

padrão de excelência” (p.89). Assim sendo, 

uma preocupação multicultural, já que o quadro 

teórico a que nos referimos (McLaren, 1997, 

2000; Canen, 2007) procura romper com as 

injustiças sociais. 

pensarmos num currículo 

multiculturalmente orientado 

• Não obstante, essas questões 

também trazem a necessidade 

de pensar, não só a identidade 

negra, mas a visão que o não-

negro (a) tem sobre o negro 

(a) e vice-versa. 

. 

Trabalho O currículo e a 

construção de 

identidades 

negras: 

subvertendo 

histórias 

brancas 

Ruth Pavan – UCDB 2009 FUNDECT O texto é resultado da pesquisa docente “A 

afirmação da identidade negra pelo acesso à 

universidade: o projeto Negraeva”, financiada 

pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 

de Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato 

Grosso do Sul (FUNDECT/MS) e tem como 

objetivo analisar se as narrativas sobre as 

questões raciais construídas no final do século 

XIX e início do século XX ainda marcam os 

currículos e as identidades dos negros na 

sociedade brasileira, dificultando o acesso aos 

diferentes espaços da sociedade. As narrativas 

analisadas são a teoria da mestiçagem que traz 

no seu bojo o ideal de branqueamento, 

produzido com mais intensidade depois da 

abolição da escravidão do Brasil (1888) e a 

narrativa do mito da democracia racial, 

construído no início do século XX, difundindo 

• Junto com Gomes (2001), 

entendemos que o povo negro 

assim como outros povos, ao 

longo de séculos, construiu 

“[...] uma identidade étnica, 

ou seja, um modo de ser e ver 

o mundo, a partir de um 

referencial histórico e 

cultural, que o distingue das 

outras etnias. Esse desafio 

não pode ignorar que o 

processo de construção da 

identidade étnica sofre a 

violência racista exercida pela 

nossa sociedade”(p. 88). Se o 

currículo não atentar para 

essas diferentes histórias, não 

contribuirá para construir 

uma sociedade democrática e 



 
 

a falsa idéia de que no Brasil não há racismo. justa. 

• Mas apesar desse movimento 

histórico de homogeneização 

da sociedade, o currículo tem 

sido também um lugar de 

contestação, resistência e aos 

poucos vem adquirindo uma 

perspectiva mais plural e 

multicultural, pois os 

diferentes grupos (raciais, 

sexuais, religiosos...) sabem 

que a “[...] igualdade não 

pode ser obtida simplesmente 

através da igualdade de 

acesso ao currículo 

hegemônico existente” 

(SILVA, 2004, p. 90). 

• Concluímos com Silva (1995) 

que as “representações de 

gênero, raça, classe, nação, 

contidas no currículo devem 

ser subvertidas, 

desconstruídas, disputadas” 

(p. 201) e assim o currículo 

poderá narrar “[...] histórias 

bem diferentes das urdidas 

pelas relações existentes de 

poder” (SILVA, 19995, p. 

201). 

Pôster A trajetória de 

um professor 

negro na 

universidade – 

questões 

culturais e 

currículo 

Thais Barcelos Dias da 

Silva – UERJ  

Rebeca Silva Brandão 

Rosa – UERJ  

Simone Gomes da Costa – 

2009 CNPq; 

FAPERJ e 

UERJ 

A pesquisa que se iniciou em agosto de 2008 

tem como objetivo principal “debruçar-se” 

sobre o acervo imagético, localizado em uma 

pequena sala de uma universidade pública, 

produzido por um fotógrafo oficial desta 

universidade. 

Outra preocupação é trazer esse acervo como 

• Pois entendemos que 

concomitantemente ao 

currículo oficial, que agora 

veio contemplar a questão 

étnico racial com a Lei 

10.639/03 (modificada pela a 

Lei 11.645/08, para que assim 



 
 

UERJ fonte de pesquisa para nós mesmos, estudantes, 

professores da instituição e demais 

pesquisadores e que, através dele, possamos 

levantar questões sobre as diferentes histórias 

ocorridas nos diferentes espaçostempos1 da 

instituição. Analisando as imagens dos 

catálogos, a forma como os negros e negras 

aparecem neste acervo, principalmente nos 

primeiros catálogos, estava na grande maioria 

relacionada a eventos musicais e esportivos. 

Entretanto, uma pessoa nos chamou a atenção, 

um homem negro que aparece muitas vezes em 

destaque nos eventos importantes para a 

universidade, invertendo assim a “lógica” na 

aparição de negros e negras neste acervo. Desta 

forma, surgiu o nosso interesse em pesquisar a 

trajetória deste personagem, a qual é o tema 

deste texto. 

incluindo nos currículos 

oficiais da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”), existe 

um currículo praticado 

(OLIVEIRA, 2003), que não 

descarta os oficiais. 

• Então, pensar em currículos 

praticados é pensar que o 

currículo é tecido com a 

contribuição de cada 

indivíduo que por si só 

constitui os seus próprios 

currículos, tecendo-os nos 

seus cotidianos, não se 

limitando assim apenas aos 

espaços formais de ensino. 

Trabalho Curriculo de 

história e 

fixação de 

sentidos sobre 

“negro”: as 

imagens da 

escravidão que 

circulam nos 

livros didáticos 

Warley Costa – UFRJ 2010 Não 

informado 

O currículo de História constitui-se como um 

terreno fértil para pensar a produção de 

identidade/diferença e, neste sentido tenho 

investido em analisar os diferentes discursos 

nos textos curriculares utilizados pelos alunos 

nas aulas de História (livros didáticos, 

exercícios, cadernos, imagens) que contribuem 

para a configuração de padrões raciais de 

“negros” e “não negros” na escola. 

• O quadro teórico apresentado 

até agora me permite dialogar 

com o currículo de história 

numa perspectiva não 

essencialista, como disse 

anteriormente apontando para 

pensar a própria natureza 

desse conhecimento em um 

sistema discursivo onde são 

travadas lutas hegemônicas 

entre diferentes discursos que 

tentam fixar sentidos. que, 

para emergirem e se fixarem 

precisam simultaneamente se 

constituirem em uma 

identidade discursiva e se 

diferenciarem em relação a 

outras, isto é apresentar-se 

como uma “totalidade 



 
 

estruturada resultante da 

prática articulatória”. 

(GABRIEL, 2010, p. 6) 

• Se a escola como campo de 

disputa de sentidos se 

configura como espaço 

privilegiado de produção de 

discursos configuradores de 

identidade e diferença, o 

ensino de História, ao se 

articular com as disputas que 

giram em torno das 

memórias, interfere na 

produção discursiva das 

identidades na medida em que 

oferece a possibilidade dos 

sujeitos se posicionarem e se 

identificarem com 

determinados coletivos 

sociais no presente, tendo 

como baserelações 

estabelecidas com um 

passado que se constrói como 

comum 

Trabalho Multiculturalis

mo e a 

autoajuda: o 

viés psicológico 

da escola 

popular de 

massa 

Elaine Constant Pereira 

de Souza – UFRJ 

2011 Não 

informado 

Este ensaio é inspirado em inquietações sobre o 

uso da literatura da autoajuda e na apropriação 

do multiculturalismo, como recursos 

facilitadores do processo de transformação 

educacional ocorrido na escola pública da 

cidade do Rio de Janeiro a partir do ano de 

2000. Esta sugestão favoreceu o declínio da 

aprendizagem dos conteúdos tradicionais, bem 

como a desvalorização das trajetórias 

profissionais docentes. Assim, analisa-se o 

surgimento de uma nova concepção de 

conhecimento escolar e o impacto desta 

reforma sobre o alunado e nas práticas 

• Assim, um currículo 

inspirado nessa concepção 

não estaria limitado a ensinar 

tolerância e respeito, por mais 

desejável que isso possa 

parecer; mas insistiria, em 

vez disso, numa apreciação 

dos processos nos quais as 

diferenças são produzidas, 

pois, em um currículo 

multiculturalista crítico, a 

diferença, mais do que 

tolerada ou respeitada, 



 
 

pedagógicas presentes na cultura escolar. necessita ser colocada 

permanentemente em 

questão. 

 

Trabalho Exclusão social, 

escola 

(indígena) e 

currículo 

(intercultural ): 

as reflexões de 

acadêmicos 

(professores ) 

indígenas 

Ruth Pavan – UCDB 2012 CNPq Os povos indígenas são, no contexto brasileiro, 

o grupo cultural que mais vive nas fronteiras da 

exclusão. Essa exclusão foi/é produzida, em 

grande parte, em função das características 

culturais desses povos. Não que elas sejam 

inferiores, mas a cultura hegemônica 

estabeleceu e estabelece sistematicamente 

relações com os indígenas que intentam colocá-

los na subalternidade. Essa diferença cultural, 

equivocadamente associada com inferioridade, 

incapacidade, inaptidão e déficit, acaba 

servindo de justificativa, por parte da cultura 

hegemônica, para a situação de exclusão a que 

esses povos estão submetidos. Porém, a 

exclusão social não se dá somente por uma 

questão cultural. Entendemos, com Santos 

(2007), que ela está relacionada a questões 

econômicas, sociais, culturais e políticas e é 

sempre fruto das relações desiguais de poder. 

Portanto, o combate da exclusão social envolve 

a redistribuição “[...] no sentido mais amplo da 

expressão — compreendendo a redistribuição 

de recursos materiais, sociais, políticos, 

culturais e simbólicos —, e como tal baseado 

simultaneamente nos princípios da igualdade e 

do reconhecimento da diferença” (SANTOS, 

2007, p. 84). 

• Por currículo intercultural, 

entendemos o currículo que 

“[...] questiona continuamente 

a racialização, 

subalternização, 

inferiorização e seus padrões 

de poder” (WALSH, 2009, p. 

25), que aposta em formas 

diferentes de ser, viver e 

saber para além das impostas 

pela cultura hegemônica, que 

articula e dialoga com as 

diferenças, aceitando que 

todas são legítimas.Currículos 

interculturais são aqueles que 

“[....]alentam a criação de 

modos ‘outros’ – de pensar, 

ser, estar, aprender, ensinar, 

sonhar e viver” (idem, p. 25). 

 

Trabalho Entrelaçamento 

em meio a 

currículo 

escolar 

indígena, 

Patrícia Dias - UFMT 2017 CAPES Este texto expõe reflexões sobre o currículo da 

Aldeia-escola do Povo indígena Zoró, mais 

especificamente a respeito das relações entre 

currículo, colonialidade e interculturalidade no 

fazer escolar desse grupo. A Aldeia-escola é 

• A educação intercultural 

poderá ser uma estratégiapara 

o enfrentamento da 

colonialidade, na busca de 

romper com paradigmas e 



 
 

colonialidade e 

interculturalidad

e 

uma instituição pensada pelas lideranças 

tradicionais, funciona por meio da alternância 

indígena, se constitui como um espaço 

ressignificado tanto em seu formato como sua 

proposta curricular, e está voltada para práticas 

interculturais nas quais os Zoró buscam 

fortalecer suas identidades. A metodologia 

adotada se pauta na etnografia pós-moderna em 

educação, aportada nos estudos de Klein e 

Damico (2012). Quanto ao campo de análise 

dos dados da pesquisa, refere-se a uma leitura 

epistemológica que articula o pressuposto do 

campo da educação, currículo e teoria pós-

colonial. A pesquisa evidenciou que a 

interculturalidade é uma preocupação constante 

no fazer escolar do Povo Zoró, expresso tanto 

no currículo construído pela comunidade 

educativa quanto no formato da escola. 

decolonizar o ser, o saber e o 

modo de viver. Vale lembrar 

que “[...] decolonialidade é 

visibilizar as lutas contra a 

colonialidade a partir das 

pessoas, das suas práticas 

sociais, epistêmicas e 

políticas” (OLIVEIRA; 

CANDAU, 2010, p. 09) 

• Porém, por meio da 

interculturalidadeé possível 

pensar e constituir outros 

currículos, outras escolas que 

articulam para valorização e 

reconhecimento deoutros 

saberes, outras maneiras de 

ser, promovendo relações 

menos assimétricas 

Trabalho Etnicizando o 

currículo: notas 

a partir da 

presença 

indígena na 

universidade 

Érica Aparecida 

Kawakami - UFSCar 

2017 CAPES A história curricular das universidades públicas 

brasileiras mostra seu compromisso com 

concepções e representações forjadas nas 

relações coloniais, de modo que em seus 

espaços, formas de produção, validação, 

aplicação e circulação de conhecimentos ainda 

são disputadas a partir de uma matriz 

epistemológica ocidental, eurocentrada, 

racializada. Nesse sentido, temos nos 

perguntado se as presenças indígenas nas 

universidades, ampliadas na última década, 

podem constituir-se em possibilidade de 

produção de novos sentidos e de novos arranjos 

das diferenças. Tendem a provocar rupturas nas 

matrizes curriculares, tensionando outras 

materializações do conhecimento? As 

categorias com as quais temos operado a 

definição desses conhecimentos dão conta da 

demanda indígena que literalmente ganha corpo 

• [...] Pondero que novas 

materialidades curriculares 

devem considerar não 

somente o reconhecimento da 

pluralidade dos povos 

indígenas como também o 

reconhecimento do que 

agregam à pluralidade da vida 

social no Brasil. 

• Pensamos que as presenças 

indígenas nesses contextos 

podem constituir-se em 

possibilidade de deslocar o 

espaço-tempo dos signos, 

deslocar os contextos de 

significação, introduzindo a 

incerteza, a ambivalência, 

dissonância e a interrogação 



 
 

na universidade? Neste trabalho, argumentamos 

que a experiência em curso em algumas 

universidades nos tem permitido conceber a 

presença indígena como possibilidade de 

deslocar representações acerca da diferença e, 

em alguma medida, levar a desarranjos 

epistemológicos e a novas materializações 

curriculares. 

naquilo que parecia coerente 

e ordenado (COSTA, 2006), 

porque essas presenças 

singulares podem criar 

condições para a produção de 

novos sentidos e de novos 

arranjos das diferenças as 

quais podem desestabilizar a 

própria institucionalização 

dos currículos escolares, 

forjados ainda em 

basesuniversalizantes e por 

meio do privilégio de 

conteúdos e categorias que 

hierarquizam conhecimentos. 

• Pensamos inicialmente que 

um dos desafios não está 

propriamente em adaptar 

ementas, ampliar o rol de 

disciplinas optativas ou 

práticas de extensão 

universitária, mas 

desconstruir o conhecimento 

canonizado e hegemônico e 

sua materialidade – os 

currículos - sem marcas 

racistas 

• Concordo com a autora, 

quando diz que pluralizar a 

política requer novas 

possibilidades de 

representação da cultura e do 

conhecimento, o que significa 

ampliar a plataforma política 

de representação da 

alteridade, inclusive 

curricularmente. 



 
 

Pôster Política de 

currículo para a 

educação das 

relações raciais: 

em busca do 

significado de 

uma educação 

plural  

João Paulo Lopes dos 

Santos – UESB;  

Etelvina de Queiroz 

Santos – UESB; 

 Núbia Regina Moreira - 

UESB 

2017 Não 

informado 

Este estudo discute as tensões em torno do 

significado de uma educação plural forjada a 

partir da Lei 10.639/03. Para tal análise, nos 

valeremos das contribuições de ciclo de 

politicas de Stephen Ball (2001), da 

recontextualizaçao de Bernstein (1996), dos 

documentos oficiais e da tradução da política 

nas práticas dos professores e no impacto delas 

sobre os alunos. O objetivo é perceber os 

significados sobre a educação plural revestida 

sobre signo de educação étnico-racial 

mobilizada nos documentos oficiais e no 

contexto das práticas. A abordagem qualitativa 

da pesquisa foi ancorada num campo empírico 

estruturado a partir do uso de entrevista com 

professores, grupo focal com alunos (as), e a 

análise dos documentos oficiais. Mediante a 

exploração dos dados, foi observado que as 

políticas de currículo para a educação plural 

mobilizam significados sobre a educação 

étnico-racial assentado no discurso da 

integração, ao tempo em que, na escolar os 

discursos de resistência e ressignificação são 

traduções singulares da política. Assim, fica 

patente que para a efetivação destas políticas 

nas escolas é necessária uma tripla consonância 

dos objetivos que se pretende entre os agentes 

envolvidos no ciclo da política. 

• A efetivação da legislação 

para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais na escola, para 

além da diminuição das 

desigualdades raciais e do 

racismo, poderia evitar 

situações que marcam 

profundamente os educandos 

• A política de currículo para a 

igualdade racial converte-se, 

portanto, em uma luta política 

que busca reconhecer os 

significados culturais, não só 

do povo negro, mas também 

do povo indígena. Esses 

significados dizem respeito 

ao “que vem a ser a 

sociedade, justiça social, 

emancipação, transformação 

social” (LOPES, 2011, p. 

253). 

• Retratar as diversas culturas 

no currículo é 

recontextualizar na sala de 

aula um cenário real no qual 

vive todo um coletivo. É 

preciso atentar para o 

conhecimento como 

conhecimento, indagando sua 

limitação a um mecanismo de 

formação, de conscientização 

e progresso do sujeito ou a 

maior humanização do 

indivíduo (LOPES, 2011). 

• As políticas de currículo 

surgem como mecanismos de 

transformação de um 



 
 

contexto curricular o qual 

negligenciava a realidade 

social em que preze a 

visibilidade da população 

negra em toda a sua 

pluralidade. 

• Para além das transformações 

mediadas pelas demandas de 

grupos sociais, o currículo 

apresentado é uma conjunção 

de discursos mobilizados entre 

os agentes envolvidos na rede 

de produção da política, 

implementação e execução no 

contexto da prática, que 

também é produtora de novos 

sentidos e “verdades” sobre a 

política curricularpara uma 

educação plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 – LEVANTAMENTO GT 21 DA PASTA DA EDUCAÇÂO E RELAÇÕES RACIAIS DA ANPED – REFERENTE AOS 

ANOS DE 2004, 2007, 2013, 2015. 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

AUTOR (es) 

 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO  

NA ANPed 

 

A RELAÇÃO ESCOLA-TERREIRO NA PERSPECTIVA DE 

FAMÍLIAS CANDOMBLECISTAS 

 

 

Eduardo Quintana – UFF Agência Financiadora: CAPES 

 

2013 

 

 

O QUE JÁ DISSERAM A RESPEITO DA DIVERSIDADE 

ÉTNICO-RACIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE 

BIBLIOTECA DA ESCOLA (PNBE)? UM ESTUDO EM 

ANDAMENTO 

 

 

Débora Cristina de Araujo – UFPR Agência Financiadora: 

CAPES 

 

2013 

 

A CONSTRUÇÃO DE UM DIÁLOGO INTERCULTURAL COM 

INDÍGENAS POR MEIO DA PESQUISA-AÇÃO NÃO-

CONVENCIONAL 

 

 

Ruth Pavan – UCDB Maria Cristina Lima Paniago Lopes – 

UCDB 

 

2013 

 

A “CONSTITUIÇÃO” DA NAÇÃO BRASILEIRA EM DISPUTA: O 

DEBATE EM TORNO DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DAS 

AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

 

Rodrigo Ednilson de Jesus – Universidade Federal de Minas 

Gerais 

 

2013 

 

A (IN)VISIBILIDADE DA JUVENTUDE NEGRA NA EJA 

PERCEPÇÕES DO SENTIMENTO FORA DO LUGAR 

 

Natalino Neves da Silva – FaE/UEMG  

2013 

 

DO QUILOMBO AO CANAVIAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

QUILOMBOLA NUMA COMUNIDADE DO MÉDIO 

JEQUITINHONHA 

 

José Eustáquio de Brito – UEMG Agência Financiadora: 

FAPEMIG 

 

2013 

 

EPISTEMOLOGIA DA RESISTÊNCIA QUILOMBOLA EM 

DIÁLOGO COM O CURRÍCULO ESCOLAR 

 

Jeanes Martins Larchert – UESC/UFSCar  

2013 

 

   



 
 

EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: DIÁLOGOS E 

INTERFACES ENTRE EXPERIÊNCIAS LOCAIS E A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UMA NOVA MODALIDADE DE 

EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

KalylaMaroun – PUC-RIO Suely Noronha de Oliveira – 

PUC-RIO Edileia Carvalho – PUC-RIO Agência 

Financiadora: FAPERJ 

 

2013 

 

 

 

COTAS NA PÓS-GRADUAÇÃO E A PERSPECTIVA DE 

CONQUISTAR OUTROS ESPAÇOS PARA A PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

 

 

Katia Cristina Norões – UNICAMP 

 

 

2013 

 

FORMAÇÃO, PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS/AS 

PROFESSORES/AS INDÍGENAS EM PERNAMBUCO: ações e 

desafios no contexto do Pibid Diversidade 

 

 

Jaqueline Barbosa da Silva – Núcleo de Formação 

Docente/CAA – UFPE Fátima Aparecida Silva – Núcleo de 

Formação Docente/CAA – UFPE Agência Financiadora: 

CAPES 

 

 

2013 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA NEGRA: FORTALECIMENTO DE 

IDENTIDADES E DE DIREITOS 

 

 

Leunice Martins de Oliveira – Faculdade de Educação - 

FACED/ PUC-RS 

 

2013 

 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL: 

OUVINDO CRIANÇAS E ADULTOS 

 

Lucineide Nunes Soares – Mestranda em Educação – UEMG 

Santuza Amorim da Silva – Doutora em Educação – UEMG 

Agência Financiadora: FAPEMIG 

 

 

2013 

 

OS CIRCUITOS DE TRABALHO INDÍGENA: OS 

PROFISSIONAIS INDÍGENAS COMO NOVOS SUJEITOS DA 

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Wagner Roberto do Amaral – Universidade Estadual de 

Londrina 

 

2013 

 

RACIALISMO, EUGENIA E EDUCAÇÃO NAS PRIMEIRAS 

DÉCADAS DO SÉCULO XX 

 

 

Gustavo da Silva Kern – UFRGS Agência Financiadora: 

CAPES 

 

2013 

 

DIALOGAR COM A DIFERENÇA: ESCUTA DAS VOZES 

FAVORÁVEIS E CONTRÁRIAS AS QUOTAS ÉTNICAS 

 

 

Marcos André Ferreira Estácio – Universidade do Estado do 

Amazonas – UEA Agência Financiadora: FAPEAM 

 

 

2013 

 

A DIDÁTICA DA DUPLA CONSCIÊNCIA E O ENSINO DE 

HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

 

 

Thiago dos Santos Molina – Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo – FEUSP Agência Financiadora: 

Secretaria Municipal de Educação de Salvador – SMED 

 

 

 

2013 

   



 
 

NEGRITUDE E BRANQUIDADE EM LIVROS DIDÁTICOS DE 

HISTÓRIA, LÍNGUA PORTUGUESA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Tânia Mara Pacífico – UFPR Rozana Teixeira – UFPR 2013 

 

DESAFIANDO O PRECONCEITO RACIAL: A ESCOLA COMO 

ORGANIZAÇÃO MULTICULTURAL 

 

 

SANTOS, Michele dos – UFRJ CANEN, Ana – UFRJ GT: 

Afro-Brasileiros e Educação / n.21 

 

2007 

 

SILÊNCIO E COR: RELAÇÕES RACIAIS E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORAS NO ESTADO DO PARÁ (1970-1989) 

 

 

COELHO, Wilma de Nazaré Baía – UFPA / UNAMA – 

wilmacoelho@yahoo.com.br GT: Afro-Brasileiros e 

Educação / n.21 Agência Financiadora: CAPES 

 

2007 

 

JOVENS NEGROS, FUTEBOL, EDUCAÇÃO E RELAÇÕES 

RACIAIS: O PROJETO ESPORTIVO DIGORESTE – CUIABÁ, MT 

 

 

BRITTO, Walfredo Ferreira de1 – UFMT – 

walfredobritto@terra.com.br GT: Afro-Brasileiros e 

Educação / n.21 Agência Financiadora: Sem Financiamento 

 

 

2007 

 

“A HETEROGENEIDADE AGORA É A MARCA DA 

UNIVERSIDADE”. REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DA 

FACULDADE DE DIREITO EM RELAÇÃO AOS ALUNOS 

COTISTAS 

 

 

VALENTIM, Daniela Frida Drelich – PUC-Rio – 

danielavalentim@yahoo.com.br GT: Afro-Brasileiros e 

Educação / n.21 Agência Financiadora: CNPq 

 

 

2007 

 

“QUEM NÃO PODE ATALHAR, ARRODEIA!”: REFLEXÕES 

SOBRE O DESAFIO DA PRÁXIS DOS EDUCADORES DOS 

AGENTES DA LEI 10.639/03 PEREIRA, 

 

 

Amauri Mendes – CEAA-UCAM – 

amauripereira1@uol.com.br GT: Afro-Brasileiros e 

Educação / n.21 Agência Financiadora: Sem financiamento 

 

 

2007 

 

MEMÓRIA, TRADIÇÃO ORAL E A AFIRMAÇÃO DA 

IDENTIDADE ÉTNICA. 

 

 

SILVA, Acildo Leite da - UERJ/PENESB 

 

2004 

 

 

EDUCAÇÃO E RELAÇÕES RACIAIS: FAMÍLIA, SUCESSO 

ESCOLAR E A PERCEPÇÃO DE ALGNS UNIVERSITÁRIOS 

NEGROS SOBRE A COR 

 

 

AMORIM, Andréia Maria da Cruz Oliveira - 

NEPRE/UFMT, MULLER, Maria Lúcia Rodrigues - 

NEPRE/UFMT 

 

2004 

 

AVALIANDO UM PRÉ-VESTIBULAR VOLUNTÁRIO PARA 

NEGROS POBRES 

 

 

BRANDÃO, André Augusto - UFF 

 

2004 

 

 

A ESCRITA É UM PROCESSO DIFÍCIL! (O que pensam estudantes 

oriundos de prés comunitários sobre a leitura e a escrita na 

 

BARREIROS, Cláudia Hernandez – UERJ/PUC-Rio 

 

2004 



 
 

universidade) 

 

 

POLÍTICA EDUCACIONAL E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 

NO ESPAÇO ESCOLAR: CRIANÇAS NEGRAS 

 

 

VERÍSSIMO, Maria Valeria Barbosa – UNESP/USP 

 

2004 

 

REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

NEGRA NUM QUILOMBO PELO VIÉS DA HISTÓRIA ORA 

 

 

REIS, Maria Clareth Gonçalves 2 – UFF 

 

2004 

 

MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO POPULAR : um estudo sobre os 

PréVestibulares para Negros e Carentes no Estado do Rio de Janeiro 

 

 

DE PAULO, Nelia Regina dos Santos – FEFIS 

2004 

 

JUVENTUDE, PRÁTICAS CULTURAIS E NEGRITUDE: O 

DESAFIO DE VIVER MÚLTIPLAS IDENTIDADES 

 

 

GOMES, Nilma Lino - FAE/UFMG 

2004 

 

O ENSINO MÉDIO COMO UM FILTRO PARA O ACESSO AO 

ENSINO SUPERIOR: AS DESIGUALDADES POR REGIÃO E 

COR/RAÇA 

 

 

Amélia Artes – FCC 

 

 

2004 

 

 

TRINTA ANOS DE ANPEd, AS PESQUISAS SOBRE A 

EDUCAÇÃO DOS AFRO-BRASILEIROS E O GT 21: MARCAS 

DE UMA TRAJETÓRIA 

 

 

SISS, Ahyas. & OLIVEIRA, Iolanda de 

 

2007 

 

IDENTIFICAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

PESQUEIRA/PE 

 

 

Maria da Penha da Silva – CAA/UFPE 

 

2015 

 

A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE A IMAGEM DO NEGRO 

NO LIVRO DIDÁTICO: ESTADO DO CONHECIMENTO (2003-

2013)  

 

 

Tânia Mara Pedroso Müller – UFF/USP Instituição 

Financiadora: PROPPI/UFF 

 

2015 

 

OS FILHOS DO DIA E DA NOITE: INTERAÇÕES E EMBATES 

ESTÉTICOS E IDEOLÓGICOS NA OBRA POÉTICA DE 

OSWALDO DE CAMARGO  

 

 

Érica Luciana de Souza SILVA – UFJF 

 

2015 



 
 

 

PROFESSORES SATERÉ-MAWÉ E MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

NA LUTA POR UMA EDUCAÇÃO ESPECÍFICA E 

DIFERENCIADA  

 

 

LIRA, Márcia Josanne de Oliveira – UFAM WEIGEL, 

Valéria Augusta Cerqueira de Medeiros – UFAM 

MARREIRO, Thelma Lima da Cunha – UFAM 

 

2015 

 

A EDUCAÇÃO FÍSICA E OS LIMITES PARA O TRABALHO 

COM A QUESTÃO ÉTNICO RACIAL NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE PORTO ALEGRE  

 

 

Gabriela Nobre Bins – SMED POA 

 

2015 

 

O DEBATE SOBRE AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E A 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NO GT21 DA ANPED 

(2004-2013)  

 

 

Cláudia Valentina Assumpção Galian – FEUSP Verônica 

Moraes Ferreira – FEUSP 

 

2015 

 

TENSIONANDO OS NÚMEROS: O ENSINO FUNDAMENTAL 

ESTÁ MESMO UNIVERSALIZADO PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NEGROS? Eliana de Oliveira Teixeira – UFF 

Hustana Maria Vargas – UFF 

 

 

Eliana de Oliveira Teixeira – UFF Hustana Maria Vargas – 

UFF 

 

 

2015 

 

A LEI Nº 10.639/2003 NAS ESCOLAS PERNAMBUCANAS: 

POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES PARA SUA 

IMPLEMENTAÇÃO  

 

 

Maria da Conceição dos Reis – UFPE Auxiliadora Maria 

Martins da Silva – UFPE 

 

 

2015 

 

O ENRRAIZAMENTO INSTITUCIONAL DA LEI Nº. 10.639/2003 

NA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  

 

 

Laura Fernanda Rodrigues da Rocha – UFOP e IFMG-

Campus Ouro Preto 

 

2015 

 

 

 

A POLÍTICA CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AS AÇÕES AFIRMATIVAS NO 

ENSINO SUPERIOR  

 

 

Joana Célia dos Passos – UFSC – CNPq Tatiane Cosentino 

Rodrigues – UFSCar – CNPq 

 

2015 

 

RELAÇÕES RACIAIS ENTRE CRIANÇAS NA CIDADE DE SÃO 

PAULO: AS PESQUISAS DO PROJETO UNESCO CRUZ 

 

 

Ana Cristina Juvenal – UFSCar Agência Financiadora: CNPq 

 

2015 

 

POLÍTICA AFIRMATIVA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Fernanda Nogueira – PUC-RS Marília Costa Morosini – 

 

 



 
 

BRASILEIRA: AS COTAS RACIAIS COMO INTERFERÊNCIA 

NO ESPAÇO DE PODER UNIVERSITÁRIO NA PERSPECTIVA 

DE DOCENTES DA MEDICINA  

 

PUC-RS  

2015 

 

O NOVO PNE E A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS: URGÊNCIAS PARA O CURRÍCULO DE FORMAÇÃO 

INICIAL DOCENTE  

 

 

Luiz Fernandes de Oliveira – UFRRJ1 Fabiana Ferreira de 

Lima – UNIRIO2 

 

2015 

 

UM ENSAIO TEÓRICO SOBRE IGUALDADE E DIFERENÇA NO 

ENSINO SUPERIOR: CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE SOBRE AS 

POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA NO BRASIL (2002-2012)  

 

 

Paulo Alberto dos Santos Vieira – UNEMAT Agência 

Financiadora: OBEDUC/UERJ/CNPq 

 

 

2015 

 

COMBATE À DESIGUALDADE? ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 

E ÉTNICORACIAL DE UM PROGRAMA DE AÇÃO 

AFIRMATIVA NO ENSINO SUPERIOR  

 

 

Márcio Mucedula Aguiar – UFGD Débora Cristina Piotto – 

USP Agência Financiadora: CAPES 

 

 

2015 

 

A QUESTÃO MULTICULTURAL E O PARADIGMA DA 

PÓSMODERNIDADE: UMA DISCUSSÃO EDUCACIONAL PELA 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA  

 

 

Pâmela Paula Souza Neri –UFPA Mestrado em Educação e 

Cultura-CAPES 

 

2015 

 

COTIDIANO ESCOLAR/(RE)TRATO SOCIAL: CURRICULANDO 

AS RELAÇÕES RACIAIS  

 

 

Sandra Maria Machado – UFES 

 

2015 

 

 

OS CANDIDATOS APROVADOS PELO REGIME DE COTAS 

RACIAIS E OS CONFLITOS SOBRE A IDENTIDADE NEGRA NA 

BANCA AVALIADORA DE FENÓTIPO  

 

 

Eugenia Portela de Siqueira Marques – UFGD Ireni 

Aparecida Moreira Brito – UEMS 

 

2015 

 

O OLHAR DOCENTE SOBRE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICORACIAIS: FIOS E TRAMAS DO IMAGINÁRIO SOCIAL 

DE PROFESSORES EM BELÉM DO PARÁ  

 

 

Gisele Nascimento Barroso – PPGED – UFPA Ilka Joseane 

Pinheiro Oliveira – PPGED – UFPA 

 

 

2015 

 

A EMERGÊNCIA DO DISCURSO DAS COTAS RACIAIS DO 

ENSINO SUPERIOR: UMA VERSÃO HISTORIOGRÁFICA NÃO-

CONVENCIONAL A PARTIR DAS EPISTEMES DE FOUCAULT  

 

 

Érica Silva Rocha – UNEMAT - CAPES Maritza Maciel 

Castrillon Maldonado – UNEMAT - CNPQ 

 

 

2015 



 
 

 

CONSTRUÇÃO DE CONCEPÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

AFRICANAS EM SALA DE AULA  

 

 

Elizângela Áreas Ferreira de Almeida – UNESP/Marília 

Eliane GiachettoSaravali – UNESP/ Marília Agência 

Financiadora: CAPES 

 

 

2015 

 

 

EDUCOMUNICAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICORACIAIS  

 

 

Leunice Martins de Oliveira – FACED/ PUC-RS 

 

2015 

 

 

CENAS DO PRECONCEITO RACIAL: APROXIMAÇÕES DO 

COTIDIANO COM A EDUCAÇÃO  

 

 

Mônica Romitelli de Queiroz – PUC-Rio/IFRJ Mônica 

Andréa Oliveira Almeida – PUC-Rio/CAp-UERJ Agência 

Financiadora: CAPES 

 

 

2015 

 

O QUE “DIZEM” AS CRIANÇAS NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS?  

 

 

Simone Vanzuita – UFSC 

 

2015 

 

 

OS “INTRUSOS” E OS “OUTROS” OXIGENANDO A 

UNIVERSIDADE: POR UMA RELAÇÃO ARTICULADA ENTRE 

RAÇA E CLASSE NAS AÇÕES AFIRMATIVAS  

 

 

Sérgio Pereira dos Santos – PPGE-UFES Agência 

Financiadora: CAPES 

 

2015 

 

A (IN)VISIBILIDADE E A (DES)CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NEGRA NA SALA DE AULA DO ENSINO MÉDIO  

 

 

Leiva de Figueiredo Viana Leal – UFMG Marilza de Oliveira 

Santos – UEMG 

 

2015 

 

OS DISCURSOS SOBRE AÇÃO AFIRMATIVA DAS REVISTAS 

VEJA E ISTO É: O QUE MUDOU ENTRE 1995 E 2013?  

 

 

Sandra Regina Sales – UFRRJ Gustavo E. Fischman – ASU 

Agência Financiadora: CAPES 

 

2015 

 

O IMAGINÁRIO DO LEITOR: EXERCÍCIO DE LEITURA COM 

ALUNAS/OS DE ESCOLA PÚBLICA  

 

 

Andréia Lisboa de Sousa - PNPD/Capes-UEPG 

 

2015 

 

 

 

 

 


