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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.  
Giroux (2003) salienta a necessidade de combatermos, nos discursos oficiais, a altercação sobre “àquilo que é dito e ao que é feito” (p.19). Nesse sentido, busco subsídios para análise dos discursos presentes nos documentos curriculares quando enaltecem uma prática de respeito às diferenças.
Os estudos culturais, dentro de uma abordagem pós-colonial, implicam a análise das relações de dominação e opressão, do modo de funcionamento dos estereótipos, da resistência por parte de grupos estigmatizados a representações dominantes e da luta desses grupos pela própria representação contra aspectos distorcidos e de dominação. Implica igualmente, examinar as representações de classe, sexo, sexualidade, etnia, gênero, subalternidade e outros fenômenos muitas vezes postos de lado ou ignorados nas políticas e práticas curriculares.
Popkewitz e Lindblad (2001) argumentam que, mesmo em decorrência do aumento de estudos sobre cultura e diferença, tem-se buscado, de outras formas, uma governamentabilidade dos sujeitos, a partir de uma gama de sistemas de avaliação, que “diferentemente do conhecimento etnográfico que busca apresentar ‘alteridade’ em sua unicidade, o conhecimento estatístico transforma a ‘alteridade’ em diferenças que se tornam comparáveis e mensuráveis” (p.118). Com isso, as estatísticas comparativas tornam-se, cada vez mais, uma ferramenta que mensura as distintas estruturas sociais e modos de vida, base para relatórios das entidades internacionais contemporâneas sobre o ‘progresso’ educacional entre nações. Uma espécie de construção de pessoas que são governadas ou governáveis, que pressupõem um conjunto particular de normalidade, dado ao fato que criam-se distinções e divisões que se sobrepõem a discursos sociais, culturais e econômicos para formar um plano único que permita calcular classes de pessoas. 
Na análise crítica entre o político e o pedagógico, Giroux (2003) recomenda que as práticas escolares sejam conectadas com os aspectos da política cultural e assim desenvolvam a democracia social, racial, política e econômica, em vez de apenas tornarem-se transgressoras e de oposição. Dessa forma, cabe sinalizar a importância de criarmos, no espaço escolar, processos de reflexão, para que os educadores repensem as formas em que “a cultura relaciona-se ao poder e como e onde funciona simbólica e institucionalmente como uma força educacional, política e econômica” (p.155).  Como podemos conceber um outro olhar sobre os diferentes, sem que tenhamos de colocar uma máscara de silenciamento frente à multiplicidade e à complexidade das relações culturais?
Tradicionalmente, tendemos tornar as práticas pedagógicas apolíticas ou imaculadas pela política, o que implica dizer o quanto a cultura produz as narrativas, as metáforas e as imagens que circulam na sociedade e cria alento maior no cotidiano escolar, visto o poder que as diretrizes pedagógicas exercem sobre as formas de pensar e agir, ou seja, de como a cultura molda determinadas narrativas sobre o passado, o presente e o futuro. Diante dessa perspectiva, Silva (2001) ressalta que o currículo não pode ser compreendido simplesmente como um elemento de transmissão de conhecimentos, tampouco um processo neutro, por encontrar-se “centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz” (p. 27).
 Na tentativa de entendermos como estão se promovendo as práticas de sala de aula frente às diferenças, apropriamos-nos dos estudos realizados por Vera Candau, no campo da didática, desde o final do século passado, cujo foco está em analisar as tensões e os desafios em assumir uma perspectiva multicultural no campo educacional. A referida pesquisadora torna então a(s) cultura(s) elemento fundamental da didática, fazendo-nos pensar na diversidade que busque perceber as dimensões silenciadas na sala de aula e articular a igualdade e a diferença. Os seus estudos revelam o “espaço da sala de aula como uma arena onde se confrontam a monocultura – do currículo, da expectativa e do projeto do/a professor/a – e a multiculturalidade – das experiências dos/as alunos/as.” (Barreiros, 2004, p. 2658).  
Durante muito tempo a cultura escolar se configurou a partir da ênfase na questão da igualdade, o que significou, na prática, a afirmação da hegemonia de um determinado modo de concebê-la, considerado universal. Assim, a pluralidade de vozes, estilos e sujeitos socioculturais ficou minimizada ou silenciada. No entanto, principalmente a partir das reivindicações de diferentes movimentos sociais que defendem o direito à diferença se tem levantado, cada vez com maior força, a exigência de uma cultura educacional mais plural, que questione estereótipos sociais e promova uma educação verdadeiramente intercultural, anti-racista e anti-sexista, como princípio configurador do sistema escolar como um todo e não somente orientada a determinadas áreas curriculares, situações e grupos sociais. (Candau, 2000)
	Na análise de documentos curriculares, as culturas e as diferenças são vistas muito mais como instrumentos de passagem do saber popular ao saber científico do que como prática de livre exercício da diferença (Macedo, 2004). Cabem então alguns questionamentos: o que fazer com as diferenças? E a cultura popular? Apenas ponto de partida? Cruzando as diferentes discursos, há implícito sugestões de valorização, respeito e tolerância como ponto de partida, mas tendo no “patrimônio cultural da humanidade” o ponto de chegada. Nesse sentido, a educação acaba sendo vivenciada de forma unilateral, uma vez que tem como preocupação central privilegiar conhecimentos considerados universais.
Macedo (2004), ao debater a universalidade da Ciência, atribui como marca característica a objetividade, a isenção de valores, o conhecimento único e superior. A autora discorre sobre o processo de construção dessa universalidade, sinalizando que os cânones científicos erigiram-se a partir da submissão aos saberes locais, unificando-os em torno da ciência “ocidental”. Um configura-se como estratégia de invisibilidade, procurando manter as influências culturais apartadas do conhecimento científico. O saber popular, então, passa a ser considerado apenas como ponto de partida, descaracterizando a construção do conhecimento como ato político. 
Candau et al (2003) salientam que a escola é um palco de manifestações de preconceitos e discriminações de diferentes tipos. Entretanto, o cotidiano escolar tende a não reconhecê-los, visto que está carregado por representações padronizadas da igualdade – “aqui todos são iguais”, “todos são tratados da mesma maneira” –, uma espécie de marca monocultural introjetada no imaginário social que encontra seus desdobramentos e efeitos nos discursos dos professores.
Said (2003, p.104) nos permite pensar a contribuição dos estudos pós-coloniais para a compreensão da escola, quando menciona, em ensaio que retoma sua vivência escolar diaspórica: “aos treze anos, eu era um paradoxo irremediável para mim mesmo. A GPS me convencera que com um nome como Said eu deveria me envergonhar de mim mesmo, mas que meu lado Edward deveria ir adiante e progredir, ser mais inglês, agir mais como inglês, ou seja, “jogar críquete””. A lembrança do menino Said, revisitada pelo pensador, nos convida a refletir sobre o processo de construção da identidade, repensando o lugar da escola, do currículo como narrativa que unifica e reforça o hegemônico. A partir do relato, podemos compreender como o currículo e o espaço escolar reforçam a construção desse “outro”, cuja identidade passa a ser constituída por meio de estratégias de objetivação, normalização e disciplina. O processo de construção identitária nos faz questionar como a sociedade tende a produzir um certo “sujeito imaginado” (Hall, 2003). Esse sujeito passa a se constituir da tradição e dos esteriótipos, oriundos da herança social, que imprimi no corpo e na mente um discurso excludente e de inferiorização, muitas vezes decorrentes da insensibilidade e da falta de reconhecimento da diferença. 
A construção desse “outro”, ressaltada por Said, encaminha para a formação do discurso “todos iguais”, que tem na construção curricular uma importante aliada, visto que a mesma contribui na introjeção de valores universais no imaginário dos alunos. Muitas vezes reforçado por meio de omissões de componentes culturais e da presença de esteriótipos e preconceitos nos conteúdos, numa tentativa de neutralizar as diferenças, tentando fazer da escola um espaço desprovido de ideologia.
O discurso “todos diferentes”, mesmo que de forma velada e silenciada, é mais freqüente no cotidiano escolar por meio de comportamentos e práticas implícitas e explícitas presentes como elementos discriminadores que afetam distintas dimensões e relações, como: 
(...) o projeto político-pedagógico, o currículo explícito e oculto, a dinâmica relacional, as atividades de sala de aula, o material didático, as comemorações e festas, a avaliação, a forma de lidar com as questões de disciplina, a linguagem oral e escrita (as piadas, os apelidos, os provérbios populares etc.), os comportamentos não-verbais (olhares, gestos etc.) e os jogos e brincadeiras. (Candau et al, 2003, p.92)
	
Candau et al (2003) ressaltam uma série de mecanismos que agregam discursos arraigados de preconceitos e de discriminações a serem desvelados e problematizados. Cabe a esse estudo uma busca pelo respeito às diferenças e por práticas pedagógicas que vislumbrem possibilidades de combater o universalismo dos discursos curriculares, colocando em questão “os valores que os informam, os contextos em que são produzidos, os signos e os significados presentes em sua construção, bem como os esteriótipos e os silêncios que os perpassam” (Canen e Moreira, 2001, p.31). 
	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.
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