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A discussão sobre a produção identitária tem sido freqüente e cada vez mais ganha espaço nos meios acadêmicos, principalmente em meio às novas-outras formulações advindas do campo dos Estudos Culturais, que têm ampliado a visão acerca da educação, expandindo o campo de análise e abrangendo dimensões antes não privilegiadas. 
O objetivo principal do estudo que venho desenvolvendo é investigar as relações entre identidade e currículo no campo da formação de professores. Num contexto onde as discussões em torno da questão da identidade adquirem centralidade, busco discutir: há uma identidade docente? Qual? Como se contruiu-constrói? Ao focalizar a construção da identidade – assumindo como premissa que esta é construída e não dada – localizo meu estudo, mesmo tendo a formação de professores como temática, no campo do currículo, uma vez que questiono como a produção curricular dialoga ou fabrica a identidade docente. 
	A formulação curricular propicia a construção de identidades a serem assumidas pelos sujeitos, estabelecendo limites e possibilidades de atuação na formação desses, bem como orienta o caminho a ser percorrido e, nas presenças e ausências perceptíveis em sua produção-formulação, cria elementos de identificação. Assim, entender como se dá a construção identitária exige o aprofundamento da dinâmica desse processo. Dessa forma torna-se essencial discutir a dimensão discursiva desse processo, uma vez que a construção identitária passa pela elaboração de sistemas simbólicos e discursivos que propiciam elementos de identificação dos sujeitos, focalizando que “a linguagem é antes de tudo a mais uma prática... uma função social que se manifesta e se conhece no seu exercício”.(Kristeva,1969:319)
	Ao pensar a produção identitária como fenômeno discursivo, volto a atenção para a compreensão do discurso como instância produtora de mudança, entendendo que o processo de construção da identidade docente se constitui e é constituída na prática social, da qual a prática discursiva é parte.
	 Sendo assim, neste estudo discuto inicialmente a questão da prática curricular como prática cultural produtora de identidades sociais. Integrando uma pesquisa sobre a reformulação curricular numa Universidade pública nas décadas de 1980-1990, analiso o contexto sócio-histórico em que essas mudanças são engendradas. Destaca-se nesse contexto a ativa atuação da ANFOPE no que tange à formação de professores, envolvida principalmente com a reformulação curricular dos cursos. Compreendendo que os discurso produtores da identidade docente são tecidos num contexto sócio-histórico que precisa ser analisado, faço uma análise exploratória dos boletins da ANFOPE – Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, buscando as marcas da construção de um discurso de mudança na compreensão do que é ser professor, discutindo o papel da entidade não só como mediadora de discussões em torno das propostas feitas acerca da formação de professores, mas também como espaço de produção curricular. 
 	Esses discursos se constroem também na medida em que alimentam a elaboração de artefatos culturais baseados em suas formulações. Ou seja, há um duplo movimento de produção em que discursos são instituintes e instituídos de elementos que erigem uma dada identidade. 

Currículo e identidade – processo(s) em-de formação
	As pesquisas que elegem o currículo como temática passam pela difícil tarefa de conceituar “o que é o currículo”. A dificuldade se apresenta nas tantas e diversas conceituações que se estabeleceram para currículo. É preciso estar atento para a multidimensionalidade do currículo, que nos permite inquiri-lo a partir de diferentes ângulos.
	 Silva (1999,2000) apresenta o currículo como forma de instituição de sentidos, produtor de identidades. O autor apresenta uma teorização entendendo o currículo como artefato cultural que o configura como prática de significação, espaço articulador de saberes, poderes e identidades. Propõe que o currículo seja tomado e analisado através dos elos que constitui, constituindo-se não só como prática de significações, mas também como prática social, produtiva, de relações de poder numa dinâmica de produção de sentidos que não são dados, inscrevem-se na arena político-cultural, instituindo e sendo instituídos por significações sociais que perpassam e são terreno para a constituição de identidades sociais.
	Assim, considerar os nexos entre currículo e identidade implica a percepção do que faz do currículo uma prática produtiva e de significação: nele circulam poderes/saberes que mediados articulados e negociados com/nas esferas e produções sócio-culturais dos grupos que os praticam, objetificam, narram, definem, produzem e significam o eu e ou outro, estabelecem o lugar e o não lugar ocupado e a ocupar, fazendo parte do processo de fabricação das identidades. Costa (1999:51) afirma que:
O currículo escolar é um lugar de circulação das narrativas, mas, sobretudo, é um lugar privilegiado dos processos de subjetivação, da socialização dirigida controlada. È em grande parte à escola que tem sido atribuída a competência de concretizar um projeto de indivíduo para um projeto de sociedade. 

	Dessa forma, a autora apresenta o currículo como território de embate em torno da fabricação/consolidação de identidades, uma vez que o currículo orientado pelas relações de poder que o atravessam, se institui como espaço de representações, propiciando a produção de significados, pois demarca –discursivamente – lugares ocupados pelos sujeitos, num processo de diferenciação entre o eu e o outro narrado.
	O entendimento dessa produção se alicerça na compreensão do currículo como uma produção cultural. Torna-se relevante recuperar o entendimento da produção curricular como prática cultural. Hall (1997), em artigo que discute a centralidade da cultura como condição constitutiva à prática social; que influencia e regula condutas e ações, define cultura como “sistemas de significado que os seres humanos utilizam para definir o que significam as coisas e para codificar, organizar e regular sua conduta uns em relações aos outros... dão sentidos às nossas ações” (p.16). Hall afirma a centralidade da cultura na construção das identidades sociais, pois estas emergiriam nas-das relações travadas, diálogos e conflitos que são representados pelos discursos. A partir das definições do autor e de sua teorização, é possível argumentar que o currículo e as políticas curriculares precisam ser analisados como produções culturais na medida em que significam as ações praticadas, que produzem e apresentam representações com as quais os sujeitos subjetivamente dialogam dando sentido à sua posição nos grupos em que circulam. 
	Woordward (2000) ao discutir a formulação de um conceito de identidade e compreendendo a identidade como processo relacional, pondera que aspectos essenciais precisam ser considerados nessa elaboração. Ela afirma que ela se constitui lado à lado a diferença, num processo de marcação simbólica que estabelece fronteiras delimitando territórios e sentidos. Assim, destaca a importância de compreender os sistemas de representação. Diz:
A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito (p.17).

	As representações mediam e dão sentidos às experiências vividas ao demarcarem posições, territorilizando os sujeitos. A questão central aqui é que as representações – sistemas simbólicos e discursivos – proporcionam elementos que permitem a identificação.
	Assim, percebe-se que o discurso se constitui como forma de atuação no desenrolar desse processo identificação, que cabe ser questionado, interrogando sobre como essas competências discursivas se desenvolvem no processo de elaboração curricular. Frigotto (1999), em sua tese de doutorado, afirma a necessidade do desenvolvimento de estudos que focalizem tal tema. No trabalho que desenvolveu, analisou processo de formação do discurso curricular da rede municipal de Porto Alegre-RS, mostrando a dimensão discursiva da elaboração curricular e as mudanças nas práticas discursivas como instância produtora de mudanças nas práticas sociais.Ao explicitar essas relações, a autora contribui para a compreensão das múltiplas dimensões envolvidas na produção curricular e do que está sendo produzido a partir destas.
A compreensão da elaboração discursiva se faz premente nas análises sobre a formulação curricular, entendendo o currículo também como discurso. Dessa forma, salienta-se uma dimensão que, se explorada em estudos curriculares, pode contribuir para uma análise mais acurada do processo de produção curricular auxiliando, inclusive a compreensão dos mecanismos envolvidos, capazes de apresentar o currículo como prática de significação.

No discurso da reforma a reforma do discurso: mudança e discurso.

	Discutir a produção discursiva e os movimentos desse processo, atento as mudanças provocadas e provocadoras de outras e novas construções sociais, são desafios para a pesquisa, pois trazem pontos de tensão que precisam ser enfrentados na busca de uma análise que vá além da polarização que ora absolutiza o discurso como instância onde se produz a mudança, ora se entende as mudanças sociais como produzidas em diferentes instâncias, instituições, cabendo ao discurso meramente  refletir as mudanças.
Fairclough (2001) argumenta que tem havido uma mudança no funcionamento e nas práticas sociais de linguagem, tendo esta posição estratégica nas transformações sociais em curso. Ressalta que a função do discurso na constituição de identidades e relações sociais, que afeta a forma como os sujeitos se identificam e posicionam em contextos sociais específicos. 
Quando se focaliza a construção do eu, percebe-se que a linguagem ganha outro papel, uma vez que a identidade não é dada, mas construída nas relações sociais – que envolvem relações de poder que posicionam os sujeitos – com os sistemas de conhecimento e crença. Estes afetam as perspectivas de ação-formação dos sujeitos, incidindo na formação de identidades sociais, construindo discursivamente representações e mediações que elaboram e orientam o posicionamento dos indivíduos.
A importância desse tipo de análise para o estudo em questão assenta-se na concepção de que os textos são considerados como instrumentos de uma política de representação e este é um conceito relevante para a discussão sobre a formação identitária uma vez que é através das representações que identidades são construídas e afirmadas. Assim, destaca-se o papel da linguagem como constituidora da identidade, entendendo que o discurso nos conta sobre como se posicionar como sujeito.
Integrando uma pesquisa sobre o processo de reformulação curricular numa Universidade pública nas décadas de 1980/1990, retomo a dinâmica de construção de um discurso sobre a formação do professor nesse contexto, entendendo a produção deste em sua multidimensionalidade.
 As décadas de 1980 e 90 foram intensas nos debates e mudanças engendradas no cenário educacional. Momento de retomada da participação política pela sociedade civil, as discussões têm como horizonte a possibilidade da construção de uma sociedade democrática. A temática dos debates não é restritiva, mas perpassam os diferentes domínios da vida sócio-política-cultural, atravessando e atingindo a organização, as orientações, os objetivos da educação. No bojo desse movimento, vive-se a elaboração da Constituição Federal promulgada em 1988 e as discussões paralelas para a formulação da LDB  de 1996.
Nesse período, os debates em torno das propostas de formação de professores foram intensos e produziram posições diversas. A defesa pela formação centrada na docência foi alvo da mobilização de entidades como a ANFOPE Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação.  que, nos últimos anos, vem se consolidando como fórum de debates sobre a formação docente e luta na defesa do que entende como princípios básicos capazes de assegurar a qualidade dessa formação. 
A discussão gira em torno da identidade do curso de Pedagogia.  A ênfase dada à identidade que se defende para a formação docente faz desse tema central. É relevante a importância dada e o investimento da construção de elementos que possam garantir uma dada identidade para o curso. Pensar a identidade do curso remete imediatamente à identidade projetada para os sujeitos envolvidos nesse curso. A percepção da centralidade da discussão da identidade na formulação dos currículos no período que se pretende estudar, sugere o questionamento acerca das relações sociais constitutivas desse processo – que representações e mediações são elaboradas e postas como orientadoras das ações e como são negociadas no âmbito do currículo. Rajagopalan (2002:86) diz que só há “ identidades quando há quem as reivindique com empenho e fervor contínuos”.
	Assim, investigar a questão da identidade docente exige a retomada dos movimentos sociais que lutam e ganham terreno na década de 1980, engajada no processo de redemocratização no Brasil. Esses movimentos interferiram no delineamento de políticas públicas, provocando rupturas, alterações. Destaca-se seu caráter pedagógico e formador  que produziram discursivamente elementos capazes de contribuir para mudanças efetivadas.
O movimento dos educadores, como expressão da luta dos docentes e envolvimento no contexto vivenciado na época, se organiza a partir do envolvimento no processo de reforma dos cursos de formação de professores. A mobilização docente se dá em reação a propostas encaminhadas que desconsideram o contexto de participação que se (re) inicia. O movimento se empenha na organização do coletivo como força articuladora e nesse processo ganha visibilidade, o que encaminha para conquistas e alargamento do campo de atuação-participação. 
	A importância dada à temática da identidade na articulação do movimento de educadores relaciona-se também as lutas em torno da identidade do movimento, em busca da legitimidade de ser representativo dos anseios dos profissionais da educação. 
Considero significativo que todo esse movimento tenha sido deflagrado, como apontam Brzezinski (1996) e Silva (1999), a partir da participação no processo de reformulação curricular dos cursos de formação. 
O Movimento Nacional de Educadores se consolida e unifica na ocasião do V Encontro Nacional, com a criação da Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação – a ANFOPE – em 1990, gerindo uma concepção de base comum nacional para a formação. Por isso, elejo a ANFOPE como foco de investigação ao discutir as relações entre identidade, currículo e formação de professores, tendo em vista o papel que desempenhou nesse processo. 
As teses defendidas pela ANFOPE ganharam força, influenciando mudanças curriculares em algumas Universidades. Ainda que seja refutado por um grupo significativo de educadores (Libâneo,2000), o ideário da ANFOPE participa de mudanças significativas que se desdobraram a partir das mudanças nas ordens do discurso que provocam. Como explica Fairclough (2001:128):
À medida que os produtores e os intérpretes combinam convenções discursivas, códigos e elementos inovadores estão, sem dúvida, produzindo cumulativamente mudanças estruturais nas ordens de discurso: estão desarticulando ordens de discurso existentes e rearticulando novas ordens de discurso, novas hegemonias discursivas.  

	O discurso da ANFOPE articula-se em torno de quatro propostas, orientadas pelo princípio de formar o educador no professor. (Nonato e Silva, 2002) São elas: a docência como base comum da formação do educador; o desdobramento da base comum em três dimensões: epistemológica, política e profissional; a dos eixos curriculares organizados a partir de conceitos centrais; a valorização de conhecimentos específicos, pedagógicos e integradores. Esse ideário se dá num campo de luta em torno da afirmação-contestação  da identidade docente e da identidade do curso de Pedagogia.
	A fim de investigar as concepções de identidade docente defendidas, dedico-me a análise de textos produzidos pela ANFOPE. Opto por trabalhar com textos produzidos coletivamente, que sejam de autoria institucional. Ainda que outros textos representativos das teses defendidas pela ANFOPE sejam amplamente divulgados a partir da produção acadêmica de membros da associação, destaco os de autoria institucionais por considerá-los representativos do movimento como proposta coletiva e nacional.
	Assim, tenho como campo de pesquisa o site da Associação (www.lite.fae.unicamp.br/anfope), no qual são divulgados boletins, informes, atas e cartas produzidas, em sua maioria, nas reuniões anuais e encontros promovidos pela entidade, além de documentos e decretos, resoluções do CNE que são divulgados e discutidos pela associação.
	A leitura desses textos, tomados como artefatos culturais, tem como pressuposto que estes textos são uma prática discursiva e que precisam ser analisados considerando simultaneamente, aspectos relacionados à sua forma e significado (Fairclough, 2001). Focalizo como fonte de pesquisa os documentos finais dos encontros anuais promovidos pela associação. São ao todo oito documentos disponibilizados no site Pesquisa realizada em janeiro de 2005. 
	Essa análise tenciona entender a articulação e elaboração de políticas curriculares na arena de disputas dos diferentes contextos em que essa se dão. (Ball,1997). Em estudo que propõe que a política seja entendida como texto e discurso, Ball (1997) apresenta os contextos de produção de políticas e sugere a necessidade de investigar o contexto de estratégias políticas: as atividades sociais e políticas que entram na arena de lutas e alianças na produção de uma política. Assim, pensar os textos da ANFOPE como parte desse processo entre diferentes contextos, é tomá-los na análise do texto e discurso sobre e na formação docente, num movimento entre os diferentes contextos que não são vistos como hierarquizados, mas se influenciam mutuamente. Os textos da ANFOPE dialogam com as diferentes produções e esta é uma interação que se dá num contexto discursivo que articula, restrige, possibilita recontextualizações dessa produção.
A assinatura coletiva, marca que destaco na escolha dos textos analisados, evidencia, nas relações entre discurso e constituição de sujeitos, uma tentativa de firmar uma identidade da própria entidade, um eu coletivo que se estrutura. Isso se evidencia com mais intensidade nos primeiros textos, dos quatro primeiros encontros da, ainda, comissão pela reformulação de cursos de formação de educadores. O documento de Belo Horizonte, como é conhecido o documento final do I Encontro Nacional, lança as bases da luta, enfatizando que fala em nome dos educadores reunidos.
	Percebe-se nessa leitura que o eu coletivo se constrói nas relações intertextuais estabelecidas no discurso. No que tange à constituição da própria identidade da associação nascente, os documentos posteriores ao primeiro encontro iniciam-se retomando a trajetória do movimento, historicizando a luta em que estavam envolvidos e enfatizando assim sua importância. O documento do IV Encontro é significativo para essa discussão: nele se retoma a trajetória histórica do movimento e essa tarefa é feita com a retomada e análise dos textos de encontros que o precederam, como neste trecho do documento do III Encontro que versa sobre o papel da Comissão:
a) viabilizar a unidade do movimento articulando a compreensão das questões nacionais, regionais e locais, bem como suas relações específicas;
b) estimular a organização do movimento a nível estadual e regional;
c) articular-se com as entidades, sem perder a perspectiva da especificidade do movimento;
d) manter-se atualizada com relação às experiências de formação do educador, veicular informações e propor avanços quando oportunos” (Goiânia, 1986 apud IV Encontro )”.

A função anunciada se consubstancia numa estrutura textual que se torna marca a partir do documento do IV Encontro: os documentos das reuniões da ANFOPE iniciam-se com a apresentação dos Estados participantes, dos participantes do encontro, nomeando-os, das entidades presentes e dos responsáveis pelos comitês regionais. Isso mostra, sutilmente a força do movimento que se faz nacional, respaldando também suas propostas. Trata-se de dar visibilidade nas funções do papel da comissão, apresentadas como sendo da articulação e congregação de diferentes grupos. 
A construção de uma identidade do movimento não pode ser vista como secundária na discussão sobre a identidade projetada para os professores e defendida na luta da associação. A configuração como Associação Nacional legitima e fortalece o movimento no qual estão engajados e a forma como se definem tem relação nas reivindicações que fazem.
	Os textos dos encontros nacionais da ANFOPE Ainda que a Associação tenha se consolidado e constituído a partir do V Encontro, referir-me-ei ao coletivo de textos como de autoria da associação, considerando o movimento que a precede como parte da história da associação.Além disso a própria entidade em seu site apresenta o conjunto de textos sob a denominação Encontros Nacionais, sem distingui-los entre si. se relacionam com textos de decretos do Conselho Federal de Educação (documentos da década de 1980), com as elaborações da LDB, pareceres e decretos que se referem à formação de professores. Percebe-se uma combinação de elementos e a busca por resignificá-los: o estilo formal é introduzido num discurso que assume o caráter combativo e também propositivo em relação a outros textos.
	A intertextualidade percebida explicita o que Fairclough (2001) chama de produtividade dos textos, ou seja, como os textos podem transformar textos anteriores e reestruturar as convenções existentes. Evidencia também o que o autor ressalta como facetas de uma luta hegemônica, o que daria à análise textual a percepção das relações de poder que concorrem nas práticas discursivas.
Detenho-me em um aspecto que considero de suma importância na investigação realizada: o significado das palavras. 
Como produtores estamos diante de escolhas sobre como usar uma palavra, e com intérpretes sempre nos confrontamos com decisões sobre como interpretar as escolhas  que os produtores fizeram (que valores atribuir a elas). Essas escolhas e decisões não são de natureza puramente individual: os significados são questões que são variáveis socialmente e socialmente contestadas, e facetas de processos sociais e culturais mais amplos. (Fairclough 2002:230)

	Considerando que os significados não são dados de uma vez por todas nem são absolutos, o autor argumenta que, quando palavras estão envolvidas em processo de contestação e mudança, seu significado é desestabilizado, instável, provocando mudanças no interior do significado potencial da palavra. Vejo esse processo como de resignificação da palavra, que na plenitude de sua dimensão polissêmica possibilita irromper novos-outros significados que, articulados a outras dimensões, provocam re-ordenação dos discursos.
	Nos diferentes documentos dos encontros nota-se o acento diferenciado e o aparecimento da palavra educador nas discussões sobre a formação.
Quanto aos cursos de formação de educadores, as instituições deverão ter liberdade para propor e desenvolver experiências pedagógicas a partir de uma base comum nacional.
(...)h) todos os cursos de formação do educador deverão ter uma base comum: são todos professores. A docência constitui a base da identidade profissional de todo educador.
i) A teoria e a prática devem ser consideradas o núcleo integrador da formação do educador, posto que devem ser trabalhadas de forma a constituírem unidade indissociável, sem perder de vista o contexto social brasileiro.
j) Os cursos de formação do educador deverão ser estruturados de forma a propiciar o trabalho interdisciplinar e a iniciação científica no campo da pesquisa em educação. Estes são alguns princípios centrais do movimento afirmados e reafirmados ao longo de dez anos de debates. (ANFOPE, VI Encontro Nacional, 1992:8).

	Destaco essa passagem justamente do IV Encontro, pois, como afirma o documento,  este encontro busca ser o que “encerra  período de reorganização e abre um novo: o da consolidação da ANFOPE como entidade nacional responsável pela articulação do debate em torno da questão da formação do educador.” (ANFOPE, 1992:6) Para tanto, enfatiza a formação do educador, ressaltando quem é o educador e o que o caracteriza.
	A ênfase na figura do educador subliminarmente cria um confronto entre a visão que se defende – de uma formação ampla, voltada para o compromisso com a educação brasileira em momento de reconstrução social, em contraponto com a figura do professor formado até então. Assim, marca-se no texto que a defesa pela formação de professores concentra seus esforços na formação de outro professor, projetando características e princípios para a formação que encaminham e contribuem para a construção de um ethos do profissional da educação.
	A discussão referenda a contestação e discussão em torno das habilitações – em vigor a partir da LDB5692/71, que  propõe a formação do especialista em educação (supervisores, orientadores e administradores) secundarizando a docência. O movimento se opõe a essa formação, defendendo a docência. A contraposição se percebe desde os primeiros documentos até os mais recentes.
1.	Os cursos de Pedagogia constituiram-se na trajetória dos últimos 10 anos, como um curso de graduação plena que é licenciatura e bacharelado, com projeto pedagógico próprio, responsável pela formação de profissionais da educação professores e “especialistas” para a educação básica, comprometidos com a educação crítica com bases sólidas, voltada para a formação humana;
2.	Na trajetória dos cursos de Pedagogia nos últimos 10 anos, a formação de professores passou a constituir o núcleo comum obrigatório do curso em várias IES, no entendimento de que a docência é à base da formação;
3.	Superou-se, portanto, o entendimento da docência enquanto habilitação, entendendo-a como base da formação do especialista, na compreensão do trabalho pedagógico escolar como totalidade que pode e deve ser apreendida no processo de formação, independente das determinações existentes no exercício profissional;
4.	Esta concepção foi incorporada pelas diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia, construídas em amplo processo de discussão, que estabelecem que a docência é à base da formação do pedagogo, respondendo ao desenvolvimento dos estudos teóricos e das práticas das instituições de ensino superior e escolar nos últimos 10 anos, no entendimento de que não é possível separar teoria e prática, pensar e fazer, conteúdo e forma, no processo de formação profissional. (ANFOPE, X Encontro Nacional, 2000:31).

   	Percebe-se que a discussão em torno do ser educador abre caminho e liga-se à discussão em torno da profissionalização docente, o que se torna evidente a partir do documento de 1992. Cria-se uma cadeia de significados interessantes que organizam sentidos, fazendo-os convergir numa prática discursiva que entrelaça e põe em relação de complementaridade o educador-profissional de educação-profissionalização e mudança.
	A estrutura temática favorece essa interpretação. Fairclough (2001:227) quando se refere ao tema diz este “é o ponto de partida do (a) produtor do texto numa oração e geralmente corresponde ao que pode ser considerado (o que não significa que realmente seja) informação dada, isto é, informação já conhecida ou estabelecida para os produtores e interpretes do texto”. O que se percebe na forma como se estrutura o texto é que o “ser educador” – profissional da educação - é uma questão consensual e que a luta do movimento é fazer desse pressuposto dado assumido na realidade.
	O que esse processo evidencia e as análises do texto incitam a pensar é sobre a constituição da ANFOPE como agência de discussão e constituição de parâmetros para a formação do educador. Articulado ao processo de constituição da própria entidade e legitimação do movimento se dá a projeção de uma identidade social dos educadores, a despeito das múltiplas identidades do pedagogo e do professor. O papel da ANFOPE é assumido de forma explícita quando, em um dos documentos se afirma que...
No que se refere à dinâmica que tem marcado os encontros nacionais, registra-se que ela consiste de aprofundamento de temas sobre a formação dos profissionais da educação. Busca-se, portanto, uma construção coletiva de determinado referencial teórico que sustente as propostas de formação de profissionais da educação, na tentativa de organizar o pensamento brasileiro sobre essa formação, ao mesmo tempo em que são avaliadas as experiências de reformulações dos cursos que formam professores.(ANFOPE, VIII Encontro, 1996:15).

	A tentativa de organizar o pensamento brasileiro sobre essa formação implica também a tentativa de estabelecimento da base nacional comum e na definição de parâmetros a serem adotados em consonância aos princípios defendidos. Isso se dá principalmente, nas discussões sobre a formulação curricular e, nesse campo, a ANFOPE assume a posição de fórum de discussão e formulação de diretrizes para esse fim. 
Está expresso também no Documento Final do VII Encontro Nacional que “à medida que se aprofundam os estudos sobre os princípios norteadores do movimento, foi explicitando-se o conceito de base comum nacional” (p.17), passando a ser entendida como referência para o processo de elaboração e desenvolvimento dos currículos, ou seja, como sustentação epistemológica das propostas curriculares em cada instituição. A partir daí, decorreriam as especificidades metodológicas de acordo com as diferentes experiências de cada curso. Consolidou-se, com isso, uma nova concepção de currículo para além de seu sentido convencional de elenco de disciplinas ou de conjunto seqüencial de conteúdos, fortalecendo os pressupostos teórico-epistemológicos da base comum nacional. (ANFOPE, VIII Encontro, 1996:17).
	

	Nas discussões feitas nos últimos anos sobre as proposições acerca de reformulação de currículos de formação de professores, a ANFOPE tem tido uma atuação para reafirmar seus princípios, como quando da discussão sobre as Diretrizes Nacionais Curriculares, ponto de debate do X Encontro (2000):

Quanto à organização curricular dos cursos de formação, retomamos aqui os princípios formulados pelo movimento, presentes no Documento Final do X Encontro e presentes no Documento Norteador do GT Licenciaturas:
1.	Os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação devem orientar-se pelos seguintes princípios:
*a formação para a vida humana, forma de manifestação da educação unilateral dos homens;
*a docência como base da formação profissional;
*o trabalho pedagógico como foco formativo;
*a sólida formação teórica em todas as atividades curriculares *a ampla formação cultural;
*a criação de experiências curriculares que permitam o contato dos alunos com a realidade da escola básica, desde o início do curso;
*a incorporação da pesquisa como princípio de formação;
*a possibilidade de vivência, pelos alunos, de formas de gestão democrática;
*o desenvolvimento do compromisso social e político da docência;
*a reflexão sobre a formação do professor e sobre suas condições de trabalho;
*a avaliação permanente dos cursos de formação dos profissionais da educação como parte integrante das atividades curriculares e entendidas como responsabilidade coletiva a ser conduzida à luz do projeto político-pedagógico de cada curso em questão;
*o conhecimento das possibilidades do trabalho docente nos vários contextos e áreas do campo educacional. (ANFOPE, X Encontro,2000:37)

Evidencia-se o papel ativo da ANFOPE na formulação de currículos nas últimas décadas e de sua posição como agência de fomento e apoio a experiências curriculares inovadoras, alternativas e corporificam os princípios defendidos.
	É possível relacionar que a preocupação com a formulação curricular se dá em diálogo com a preocupação em garantir a formação de educadores que assumissem a posição de sujeito defendido e desejado. A presença –formação desse novo sujeito permitiria  caminhar rumo às mudanças necessárias para a reconstrução da educação brasileira. A ênfase no currículo não significa tão somente a preocupação com a organização e definição de conhecimentos necessários a essa formação, mas evidencia a relação entre a gestão do conhecimento e as apropriações subjetivas que os indivíduos envolvidos nesse processo deles o fazem, ou seja, “como as identidades sociais ou os” eus” associados a domínios e instituições específicas são redefinidos e reconstituídos” (Fairclough, 2000:175-6). Esse processo de constituição se dá na e pela prática discursiva como dimensão da prática social.
	O papel da ANFOPE como gestora – articuladora da produção curricular se evidencia em vários dos documentos analisados. Trago, a título de exemplo, um que considero significativo: o texto do VI Encontro Nacional. Neste há uma seção em que é  narrado o movimento da ANFOPE em torno da elaboração de uma pauta para a produção curricular. Relata-se a produção de grupos de trabalho que produzem propostas de eixos curriculares. Cotejando essas produções, a Associação define suas indicações.
Estes são elementos para uma "pauta mínima" que deve nortear a ação de reformulação dos cursos de formação do educador em geral. Tais parâmetros deverão estimular o aparecimento de novas formas e novos conteúdos curriculares no cotidiano das instituições que preparam o profissional da educação. É de vital importância, para o movimento, dispor destes parâmetros mínimos. Como durante o V Encontro Nacional não houve tempo para se elaborar uma síntese das posições, ela é apresentada agora. Näo se pretendeu, aqui, rediscutir tais parâmetros, mas apresentar uma síntese na qual a maioria das posições do V Encontro estivesse basicamente contemplada. (ANFOPE, VI Encontro Nacional,1992)

	Fica explícito que a Associação não só assume o papel de mediadora nas discussões em torno da reformulação dos cursos, mas advoga para si a função de elaboração de diretrizes para essa tarefa. As proposições que faz evidenciam que a produção curricular se faz na interação entre diferentes contextos.A ANFOPE assume um papel não só de mediadora de discussões em torno das propostas feitas, mas também como espaço de produção curricular. A identidade defendida para o educador fixa os elementos dessa  formação e traz uma perspectiva de mudança curricular direcionada.Não se trata apenas de uma ação reativa – as formulações e defesas da entidade podem ser vistas como ações de produção, que envolvendo o confronto de idéias e concepções, articulam e propõem mudanças e práticas.
	Em nenhum momento, as análises empreendidas visaram fazer um julgamento da posição/atuação da ANFOPE. A questão central é pôr em evidência a complexa dinâmica de produção curricular, entendo o discurso produzido pela entidade não só como reflexo dos discursos realizados em outras instâncias, mas no movimento de articulação-desarticulação-(re)articulação destes no que tange a problemática do currículo para a formação de professores.

Finalizando para recomeçar.... 
Popkewitz (2001) em estudo que analisa a construção do professor e da criança em uma programa de reforma educacional, enfatiza a importância na estrutura dos discursos  na medida em que a forma como as palavras são ditas, num processo de criação, produzem novos sentidos e formas de inteligibildade.  A tomada dos textos da ANFOPE permitem a compreensão da complexidade do multifacetado processo de elaboração de políticas de políticas curriculares.
	O esforço de trazer a análise textual como elemento integrante da análise das relações entre currículo e identidade ressalta a importância da retomada de estudos que, considerando aspectos centrais da linguagem, a percebam na dinâmica de constituição de processos sócio-culturais, como força produtiva.
	Enfatizar essas relações é focalizar o caráter construtivo da linguagem em relação à identidade, que explicita as relações de poder envolvidas na demarcação do lugar ocupado pelos indivíduos, como funcionam e os processos de mudança em questão.
	A análise textual, concentrando-se na elaboração do texto, em sua textura, pode fornecer elementos para a ampliação das análises dos processos de mudança,  destacando que a análise de uma prática social necessita a ampliação e observação de suas múltiplas e complexas dimensões, dentre elas a discursiva.
	Neste estudo exploratório, fica patente o entendimento da prática discursiva como  campo produtivo, mais que reflexo de transformações, como participante delas. No dizer de Bakthin (2004:41) “a palavra penetra literalmente em todas as relações entre os indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É, portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo aquelas que apenas despontam, que ainda não tem tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. (...) A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais”.
	Perceber os movimentos desses processos de mudanças, as tênues cadeias significativas que vão se formando e como são formadas, nos permitem a construção de um espaço dialógico de análise que nos enfrentamentos e contradições, incita a compreender a realidade em constante transformação.
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