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1-	Introduzindo as questões para o debate
A contemporaneidade tem assistido a uma intensa discussão em torno do conceito de identidade. Aportes multiculturais, interculturais, políticas de localização, de diferenças, de ações afirmativas são expressões atuais que a explosão do debate tem alcançado.
O campo do currículo, sobretudo a partir da década de noventa, tem sido fórum privilegiado dessa discussão posto que a produção de identidades engendrada pela seleção de saberes formais ou informais é, reconhecidamente, parte integrante do processo de constituição identitária.
Uma das bases conceituais desse debate na atualidade, seja na filosofia, na sociologia ou na psicanálise, fontes reconhecidas do arcabouço pedagógico, parece ter como central a crítica da concepção unificada, integral ou originária de sujeito trazida pela metafísica. Questiona-se pois, as concepções racionalistas de sujeito e a noção de uma identidade essencializada ou biologizada. Propõe-se, por um lado, o deslocamento das formas modernas do significante “identidade” e uma “reconceptualização do sujeito” (Hall, 2000).
Todavia, após mais de uma década de intensificação desse debate, o paradoxo expresso entre os limites que nos identificam como iguais ou diferentes, as fronteiras que delineiam os espaços identitários, parecem estar submetidos a uma gama de variações, indefinições e, por vezes, inadequações conceituais que podem ser indícios da necessidade da continuidade de investigações que busquem o refinamento dessa discussão e quiçá, uma mudança de rumo.
Este estudo tem sido instigado pela marca paradoxal que expressa o debate identitário na atualidade e visa apontar elementos do paradoxo em que o debate se encontra e reafirmar categorias de análise que não têm sido priorizadas pelo campo de estudos curriculares, como as da fenomenologia e da hermenêutica.
Hall (2000), por exemplo, discutindo as diferentes concepções atribuídas ao conceito de identidade, nos questiona: Como se pode explicar esse paradoxal fenômeno? Onde nos situamos relativamente ao conceito de “identidade? (p.103).
De acordo com Amaral (2002) um paradoxo indica o limite da consciência lógica de um sistema. Por outro lado, seu enfrentamento supõe a possibilidade do pensamento. 
Visto dessa forma, o conceito de paradoxo adquire, por um lado, a impossibilidade de resolução e por outro, a força originária do exercício do pensamento.
É nesse contexto e submetida a essas inquietudes que inicio essa reflexão, buscando, para tanto, recuperar a experiência grega de origem do ser e do não ser, momentos que antecedem ao surgimento da metafísica Aristotélica/Platônica, para pensar a questão contemporânea da identidade em seu duplo binômio fundante: o mesmo e o outro / humano e não-humano. 
O foco dessa reflexão - a questão ontológica do ser e do não ser me serve de parâmetro para refletir, ainda que de maneira inicial, o processo expresso na passagem do mito à razão a partir da ruptura de uma unidade (ainda que tensa), nesse momento, entre o humano e o não humano, entre o transcendente e o imanente, o ser e o não ser, de forma a recuperar as contradições e tensões do processo de surgimento do conceito de identidade. Tenho como suposição que o “esquecimento” do ser, engendrado pela metafísica, leva-nos hoje a travar uma discussão paradoxal imobilizada em torno da questão do mesmo e do outro, da igualdade e da diferença posto que nossas categorias de análise parecem não dar mais conta de definir a gama de indefinições e fragmentações identitárias da contemporaneidade.
Deixo claro que não tenho a intenção de historicizar o pensamento dos filósofos citados nem, tampouco, tenho a pretensão de esgotar essa discussão. Busco, apenas, pontuar e recolher elementos capazes de me fazer pensar, provisoriamente, o que entendo como paradoxo identitário na contemporaneidade de forma articulada ao debate curricular na atualidade.
Essa reflexão me remete a focar o pensamento grego arcaico/clássico, momento de uma “de-cisão” Platônica pelo pensamento de Parmênides imprimindo uma marca ontológica nas concepções modernas do ser como uno, indivisível e eterno, informando, assim, as transformações e as experiências que nos orientam há mais de vinte e cinco séculos. Os aportes teóricos de Heidegger (1987, 2002), Carneiro Leão (1991, 1993) e Amaral (1995) consubstanciam essas reflexões iniciais e a proposição de que o “esquecimento do ser” engendrado pela metafísica é, em grande parte, “responsável” pela impossibilidade teórica de caracterizar o ser e o fenômeno identitário, constituindo-se portanto, num paradoxo.
Em seguida, viso apontar de forma provisória, “falhas trágicas” desse paradoxo elencados aqui como o surgimento da metafísica e da falácia do conceito de humanização (Heidegger, 1987, Sloterdijk, 2000).
A busca da experiência harmônica do ser aposta no resgate de antigos projetos de um possível novo homem. Um novo currículo se faz necessário e uma reconceptualização das concepções de conhecimento e aprendizagem.
2- O pensamento originário
(...) Trata-se de uma de-cisão que vive da perplexidade em pensar a identidade como identidade e não como igualdade, isto é, que vive a dificuldade de se encontrar com a identidade no próprio seio das diferenças. Esta de-cisão ao instituir as dicotomias de um comparativo ontológico, se pronuncia pelo ser contra o nada, pela essência contra a aparência, pelo bem contra o mal, pelo inteligível contra o sensível, pelo permanente contra o mutável, pelo verdadeiro contra o falso, pelo racional contra o animal, pelo necessário contra o contingente, pelo uno contra o múltiplo, pela sincrônia contra a dicotomia. No poder de seu jogo é uma decisão que se de-cide pela filosofia contra o pensamento. 
(Emanuel Carneiro Leão:1993:7-9)

Parte deste texto foi escrito numa ambiência Praia de Geribá, Armação de Búzios, Rio de Janeiro, Brasil – DEZ/2002/2003., que numa licença poética e abstraindo as diferentes condições de desenvolvimento societal, pode nos remeter aos elementos que há mais de vinte e cinco séculos, instigou aqueles hoje chamados de pensadores origináriosA utilização do termo “originário” para designar os pensadores pré-socráticos, tem, no Brasil, a marca de Caneiro Leão. Temos, porém, em Heidegger a utilização do termo “originário” em que para além de sugerir aprender o que os filósofos pré-socráticos deixaram de original e que a História da Filosofia foi adulterando, o filósofo propõe, também, a investigação daquilo que não foi plenamente pensando entre os pré-socráticos e que sobretudo a partir de Platão ficou retido – o pensamento do ser.. 
O mar salgado e sem fim, a força sonora das ondas, o calor escaldante do sol, a magnitude do luar. Frente a exuberante e poderosa physis Vista como aquilo que de si mesmo brota e se põe como presença. Heidegger compreende a physis como a palavra-guia dos primeiros pensadores gregos, difícil para nós de aprendê-la em sua concepção primordial. Aponta, ainda, que a apreensão da palavra no sentido de físico ou natural, introduzida pela tradição romana de natura se distancia seu significado original, os pensadores de então desencadearam uma série de inquietudes ontológicas que hoje, apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda constituem a questão central posta ao pensamento: O que é o ser ? 
(...) No horizonte deste questionamento o pensamento dos primeiros pensadores gregos revela uma profundidade atual em que as questões arroladas e as preocupações moventes acenam para o mistério vigente de sua verdade, de outro modo imperceptível. Em conseqüência, se encolhe a distância cronológica de mais de dois mil e quinhentos anos que deles nos separa. A estranheza destes pensadores deixa de nos ser extremamente estranha para afirmar-se como nossa própria estranheza. É então que nos sentimos conosco quando estamos com eles  Grifo meu. (Carneiro Leão, 1993:9).

Carneiro Leão (1993) aponta para a importância de hoje fazermos o esforço de pensar o pensamento dos primeiros pensadores e a ruptura estabelecida em Platão como uma “de-cisão” Utilizo a expressão sugerida por Carneiro Leão. metafísica que, para além de ser uma relíquia de museu, marca e demarca uma cisão no pensamento que estabeleceu as opções e os rumos tomados pela tradição que hoje nos sustenta e a própria ciência que hoje nos serve de parâmetro. Para entender o episódio platônico, socrático e aristotélico, vistos por muitos como um movimento que inaugura o pensamento racional na Grécia e no próprio ocidente, não podemos nos furtar, como por muito tempo a História da Filosofia se furtou, de resgatar o pensamento dos chamados pré-socráticos, feito inicialmente por Hegel no século XIX e depois no século XX, sobretudo por Nietzche, Heidegger. 
Os pensadores originários – Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Xenófanes, Zenão, Parmênides e Heráclito, viveram aproximadamente entre os séculos VII e V a c. Durante muito tempo, a História da Filosofia os designou de pré-socráticos, pré-platonicos ou pré-aristotélicos anunciando, com isso, que Sócrates, Platão e Aristóteles, serviam de parâmetro para medir o nível filosófico de todos os gregos que os antecederam, escamoteando, assim, o vigor do pensamento originário. Para o autor acima citado, nestes títulos, o prefixo “pré”– não possui apenas sentido cronológico mas axiomático – o axioma da implantação da filosofia na decadência do pensamento (p.08).



2 – A questão do ser e do não ser em Parmênides e Heráclito

(...) Pelo menos desde a Idade Axial, as pessoas estão sentadas sobre uma bomba- relógio: a saber, o conceito inclusivo de espécie, cuja força explosiva se descarregou durante os últimos dois ou três mil anos de reações em cadeia, melhor conhecidas como história mundial, história das missões, imperialismo. O conceito de humanidade oculta um paradoxo ativo que pode ser levado à fórmula: pertencer-se com aqueles com os quais não se pertence. Pode-se conceber essa frase também temporalmente: quanto mais tempo acumularmos experiências com quem pertencemos, tanto mais clara aparecerá a evidência de que não temos qualquer capacidade de pertença (SLOTERDIJK,1999:32).

Como anunciado acima, o momento que serve de pano de fundo impulsionador para minha reflexão é, portanto, a conhecida passagem, entendida sob diferentes aspectos por diferentes pensadores, do mito à razão e o abandono do pensamento originário pela metafísica. 
Para sustentar essa reflexão recorro as análises tecidas por Amaral (2002) as quais apontam para a compreensão de nossa primeira “falha trágica” na experiência mítica grega, no período de transição arcaico/clássico, a ponto de permitir aos gregos de então arriscar uma outra experiência em direção ao desconhecido – o pensamento metafísico. Ainda sob a mesma orientação, utilizo o pensamento dos dois filósofos, Parmênides e Heráclito que será entendido aqui não como separa a História da Filosofia, mas como uma “unidade tensa”. Assim, faço o esforço de aprender a pensar o pensamento grego não como uma sucessão cronológica mas como ele próprio, o pensamento grego – um acontecimento.
No período arcaico, deuses, semideuses, humanos e animais faziam parte de um mesmo sentido. Harmonizavam-se as diferenças e não as classificavam por identidades. Foi exatamente a ruptura trazida pelo pensamento clássico que passa a estabelecer as diferenciações rígidas que hoje se apresentam para nós segundo o princípio de identidade e diferença. Há, portanto, um acontecimento – o esquecimento do ser no surgimento da metafísica - que se expressa no acontecimento paradoxal da marca ontológica do conceito de identidade e do próprio conceito de humanidade.
É exatamente a leitura dos fragmentos deixados por Parmênides e Heráclito, olhados em conjunto, que nos deixa ver essa tensão e essa paradoxalidade.
Esse grande acontecimento se formula, então, nas questões: O que é o ser? O que é o mesmo ? O que é o mesmo que é ser e também o que é ser diferentemente?
Sabemos que os gregos originários pensaram a possível simultaneidade do absoluto e do relativo. Isto está em Tales, em Anaximandro e está, sobretudo, em Parmênides e Heráclito. Desta forma, podemos dizer que os gregos estiveram tentados a formular a questão do mesmo na forma de uma tensão indissociável entre o absoluto e o relativo até o momento em que foi necessário dissociar essas duas instâncias. De acordo com Amaral (2002) esse momento parece se dar quando Parmênides passa a ser tomado dissociado de Heráclito por Platão.
O fragmento II de Parmênides nos diz que: 
Vamos lá – eu interrogarei, tu porém, auscultando a palavra, cuida que os caminhos únicos do procurar são dignos de serem pensados: um, que é e que não-ser não é.
	Assim, partir do poema de Parmênides, se tomado em separado, nada mais pode ser dito além do já dito – o que é - é e o que não - é não é. Do que não é, nada se há de dizer e do que é, também não, salvo que é imóvel, uno, imutável e eterno (Amaral, 2002).
Já em Heráclito, encontramos no fragmento 60 a seguinte proposição: 
Caminho: para cima e para baixo, um e o mesmo.
Para ele, o um é o princípio absoluto – e é igualmente todas as coisas, revelando, assim, que não se pode desprezar a multiplicidade do mundo (Fr50).
Amaral (2002) sugere que os gregos procuram, nesse momento, sair da paradoxalidade sustentando a relação do absoluto e do relativo na maneira do ser – na relação ser e não ser; ser e poder ser (o que inclui poder não ser); ser e dever ser (o que exclui poder não ser e não ser) e finalmente, simplesmente – ser. Ser é; não ser, não é. 
A ruptura desse modelo em que o ser passa a pertencer a um mundo (mundo da verdade) e não ser pertencer a outro mundo (mundo da aparência), além de ter se constituído em um longo processo, necessitou de uma resolução na qual uma doutrina do ser precisou ser estabelecida. O que era antagonismo ou dobra de um único real, no pensamento originário, são entendidos agora como cindidos pela metafísica – coisas separadas e pertencentes à realidades distintas. Um grande abismo se irrompe entre essas duas realidades e vão consubstanciar os modelos dualistas expressos ao longo da História da Filosofia. A explicitação dessa tarefa foi exercida então por Platão que passa a considerar o ser somente a partir do fundamento da razão, inaugurando um pensamento marcado pela primazia do um, origem da idéia que separa o ser dos entes, antagônico ao pensamento originário, este marcado pela dualidade, diferença e correlação entre ser e entes. 
Amaral (2002) destaca, também, o papel da polêmica entre Platão e os sofistas como decisiva nessa ruptura. Ressalta que os sofistas experimentaram e traduziram a própria tensão do acontecimento paradoxal Heráclito/Parmênides, rigorosamente fiéis à expectativa do pensamento originário de manter em presença o absoluto e o relativo sem dissolver um no outro. Todavia, essa formulação, nesse momento, apontava também uma contradição em que uma “de-cisão” entre ser ou não ser acabava por deflagrar numa escolha entre Heráclito e Parmênides. Os sofistas tomaram de Heráclito seu princípio do devir, de que tudo flui. 
Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio.(Fr 91)
Platão recolhe de Parmênides a noção de que o que é é – tudo é um. Deste pensamento, que mantinha ainda a radicalidade do ser e do não ser, Platão introduz sua metafísica a noção de que se o um é o princípio – o dois passa a ser a unidade. Nesse momento o mesmo se separa do outro, que o humano se separa do não- humano.
Analisando o itinerário do pensamento heiddeggeriano Carneiro Leão (1991) aponta o clássico estudo Sobre o Humanismo (1947) do filósofo como o segundo momento de sua marcha dialética de pro-gresso e re-gresso para superar a metafísica (p.129). Assim, a marca desse momento da reflexão de Heidegger tem a tarefa de preparar o questionamento sobre o sentido do ser (Sein und Zeit) e de re-pensar o próprio humanismo a partir da experiência fundamental do esquecimento do ser.
Todo o humanismo, em suas diversas modalidades – desde o humanismo romano, passando pelo humanismo cristão e renascentista até o humanismo socialista e existencialista – se funda sempre na interpretação metafísica do homem. Articulando o binômio de essência e existência, determina o ser do homem como a realização (existência) das possibilidades (essência) de animalidade e racionalidade, quer confira o primado à essência, quer faça prevalecer a existência em suas várias dimensões. (...) Daí a tese do Sein und Zeit de que, edificando-se num esquecimento do Ser, a metafísica exige ser re-pensada no fundamento de sua possibilidade e assim superada em seu esquecimento. O primeiro esforço nesse sentido é procurar arrancar o ser do homem à interpretação metafísica, repensando-o em relação ao ser.(p.129)

Sloterdijk (2000) em sua resposta à carta de Heidegger sobre o Humanismo, ressalta que a etiqueta “humanismo” recorda – de forma falsamente inofensiva – a contínua batalha pelo ser humano que se produz como disputa entre tendências bestializadas e tendências domesticadas (p.17).
	Discutindo a reconstrução ontológica do real, Michelazzo (1999) reafirma as diferenças entre o humanismo que é delineado pelo pensamento metafísico do humanismo moderno.
Mas em todos eles, seja na paidéia, como formação do homem grego; seja no cristianismo, como busca da salus aeterna do homem redimido; seja em todas as Weltanschauungen modernas que tomam o homem como sujeito; seja ainda na ciência e na técnica contemporâneas, onde o ente é colocado sob o domínio do cálculo e da previsão, gira-se o tempo todo em torno do homem que procura assegurar-se de sua posição privilegiada em meio ao real, para aí decidir o destino dos entes e do seu próprio (p.63).
	
Assim, consubstanciada pela crítica heideggeriana do humanismo, ouso a propor que ainda que hoje proliferem, nos meios acadêmicos, intelectuais e midiáticos, discussões acerca das possíveis evidências da emergência do chamado pós-humano, sobretudo com a crise da distinção entre natureza e cultura e com a emergência cada vez mais veloz de uma grande maquinaria genética na composição desse “humano”, enquanto persistirem análises que não re-dimensionem o esquecimento do ser, continuaremos no paradoxo.

– O pensamento originário e a transformação do ser em Idea.
Heidegger (1987) em sua Introdução à Metafísica nos revela o sentido originário atribuído pelos primeiros pensadores gregos à physis. Esta estava presente em tudo o que rodeava, plantas, animais, homens, bem como em suas criações e no próprio pensamento. Nada escapava ao domínio da physis. Era a unidade originária que congregava movimento (aquilo que brotava) e repouso (o que permanecia). Physis era portanto, para esses pensadores, o nome do ser.
Dito isto, busco nesse momento recolher e elencar alguns conceitos que, de forma sintética, podem nos ajudar a pensar a ruptura com esse pensamento original e o surgimento da metafísica, com o esquecimento do ser.
Os gregos de então não apenas separavam o real em dois blocos – sensível e supra-sensível – como buscavam encontrar a unidade no interior desse dualismo. A aparência das coisas era um modo de ser constitutivo da realidade. Para “nós”, “modernos”, a aparência das coisas pode ser tomada como falsa, inautêntica ou mesmo, subjetiva. As formas da aparência seriam pois modos de aparecer e, como tais, a própria emanação do ser. Da mesma forma, o conceito de alétheia, hoje “traduzido” por verdade, no mundo grego era compreendido em profunda intimidade com o ser (concebido como physis). Isto permitia aos gregos pensarem a verdade como pertencente. Ser ente implica: apresentar-se, surgir aparecendo, propor-se, expor alguma coisa. Não ser, ao invés, significa: afastar-se da aparição, da presença (Heidegger, 1987: 129).
Para nos aproximarmos do pensamento dos pensadores originários, é necessário, também, compreender duas conexões importantes. A relação entre ser e pensar e entre physis e logos.
Heidegger (1987) ressalta que para os primeiros pensadores, pensar não era uma faculdade ou atividade de si. Pensar e ser estariam sim unidos no sentido do que tende a opor-se, isto é, são o mesmo como pertencentes um ao outro num único conjunto (p.132). 
Já em seu significado original – logos não era um discurso esclarecedor ou lógico, não significava sentido ou palavra. Logos possuía, sim, o significado original de colher – juntar em conjunto- significava a unidade de reunião constante e, em si mesma, imperante. Logos é também o lugar onde acontecia a linguagem. Contudo, a transformação do ser em ente da physis para Idea, Logos perde seu traço original para incorporar a concepção de enunciado que diz ou propõe algo a respeito de alguma coisa. Logos ganhou, pois, o sentido de determinar corretamente os modos de ser – atributos, predicados do ser. Logos como enunciado passa a ser, portanto, o lugar da verdade (Heidegger,1987:122).
Também a linguagem muda o seu significado. Em vez de conservar e guardar o que o logos recolheu da revelação – é reduzida à língua, expressão sonora que denota algo. Linguagem tornar-se apenas expressão.
No bojo dessas mudanças, a distinção entre physis e o pensar também apresentam alterações. O pensar, antes visto como possibilidade de refletir sobre aquilo que se apresenta (physis) em sua verdade (alétheia), transforma-se em atividade auto-centrada.
A medida que logos se transforma em algo concreto, isto é, em enunciado, pensar passa a significar exercitar uma faculdade, qual seja, a de manusear enunciados com rigor e precisão, com o intuito de construir discursos capazes de aprender a verdade do ente como exatidão. Deste modo estão criadas as condições indispensáveis para o nascimento de uma ciência capaz de suprir as necessidades desse pensar e discursar – a ciência do logos. – a lógica, que será a ciência do pensar, a doutrina das regras do pensamento e das formas de seu conteúdo. (Heidegger, 1987:123)

Inaugura-se, assim, o predomínio da razão e de uma ciência reguladora. É nessa ruptura com a unidade originária que podemos, quem sabe, encontrar a possibilidade de entendimento do paradoxo identitário anunciado.
– A escolha Platônica e as conseqüências da herança moderna para o conceito de identidade.

Apesar de considerar o ser como uno e indivisível, Parmênides define a questão do ser como o mesmo em si mesmo. Esse traço do pensamento do filósofo indica dualidade do ser e do não-ser que é abandonada por Platão quando toma Parmênides separado de Heráclito. Como já foi dito, em Heráclito, o um é princípio absoluto e comum, é igualmente todas as coisas e pensamento é o que é comum, o princípio que organiza e retém a dispersão. Alem disso, Heráclito dá ao não ser uma posição ontológica uma vez que o não ser pertence ao movimento do devir – aquilo que virá a ser ou deixará de ser – o outro.
“Ouvindo não a mim mas ao logos, é sábio concordar ser tudo-um” Segundo Costa (2000) a tradução de “tudo-um” com hífen a separá-los e uni-los (Fr.8) visa manter justamente essa idéia tipicamente heraclitiana, a reunião dos diversos, a harmonia dos contrários(p.107).
Em sua metafísica Platão estabelece uma doutrina em que os atributos do ser são designados pelo pensamento. Tudo que é pertence aquilo que se define como sendo. 
Tanto Sócrates quanto Platão, passam a conceber o ser numa dimensão do conhecimento e não do pensamento e sobre o conhecimento mas será em Aristóteles em que aparece, no primeiro princípio da lógica – o princípio da identidade. O que é – é ; o que não é – não é. 
Encontramos em Quintão (2001) a análise de que em Platão o conhecimento não é mais uma força reunificadora emergente e própria da dinâmica de realização, mas o impulso instaurador de uma ordenação controladora do visível, onde a vida se movimenta e se concretiza. Para a autora, assim, o ser já não é mais um processo de essencialização, mas converte-se em fundamento, a diferença que funda todas as outras, que promove e conduz o percurso de cada ser (p. 22).
Dessa forma, quebrando a unidade pré-socrática, Platão associa-se a Parmênides, separando-o de Heráclito e confere ao ser os atributos uno, eterno, imutável, uniforme, indissociável- o que pode ser, já que não podemos saber o que é. A instauração metafísica de Platão abre pois uma cisão na experiência harmônica do ser.
Vale ressaltar, ainda, que para Platão o modo humano de ser passa a ser o coletivo da República, elemento presente ainda hoje nas tradições modernas.
Essas concepções serviram também de base para toda uma concepção moderna do ser essencializado, dotado de uma identidade fixa e imutável e que recentemente vem, sendo questionada numa esfera paradoxal posto que inscrita no interior da própria racionalidade moderna, fundada na tradição clássica.
Desde da década de sessenta do século vinte, o reconhecimento de que existem diferentes culturas e, consequentemente, diferentes grupos identitários, ganha contornos reivindicatórios e assume pleitos de ações afirmativas. 
Todavia, o que assistimos é uma superposição de conceitos simplificadores e dotados de forte apelo midiático. Somos iguais ou somos diferentes? Afinal quem somos? O que nos identifica como sendo? Parece-me que o que está sendo perguntado, porém, mantém a sentença Platônica que indaga: quando podemos ser iguais e quando podemos ser diferentes? O que é o mesmo e quem é o outro ? 
Este questionamento, ainda que represente avanços no campo cultural e político, não rompe, porém, como sugeriria, com os postulados da racionalidade inaugurada por Platão configurando-se pois num paradoxo em que uma escolha acaba por ser feita e essa escolha parece que persiste em práticas de homogeinização e normatização do outro.
 A narrativa que a herança Platônica nos deixou acerca dos sujeitos sociais os identifica como se desde seus primórdios fossem dotados de uma essência divina, única. Tais pressupostos “parecem” ter sido destituídos e deslocados de sua supremacia pelos principais pensamentos do findo século XX, posto que tanto o marxismo quanto à psicanálise inauguram a noção de um sujeito social, não mais essencialista e sim existindo a partir das relações, sejam elas de classe ou de inconsciente. Esses projetos parecem ter sucumbido sobretudo se pensados sob a forma de meta-explicações globalizantes, definidoras e explicadoras da condição humana. Ambas essas contribuições não devem ser abandonadas mas parecem ter perdido, face as suas não cumpridas promessas, sua legitimidade. Lidamos com sujeitos que possuem marcas identitárias que vão além de suas classes sociais, que possuem mais do que supostas demandas desejantes a realizar, mais do que corpos perfeitos que a ciência julga produzir. Que são mais do que negros, porque também o são homossexuais e muitas vezes podem ser surdos ou obesos, ou umbandistas e tantas mais híbridas identidades. Todavia, ainda estamos atrelados a narrativa platônica quando buscamos a resolução desse paradoxo apenas a partir da dicotomia entre sermos iguais ou diferentes.

5 – Para não concluir
 	Esse trabalho pretendia ser um ensaio inicial e não tem, portanto, um caráter conclusivo.
Gostaria de pontuar somente algumas questões que me parecem emergir desse primeiro esforço de pensar a discussão acerca da identidade na contemporaneidade marcada, entre outras coisas, pelo paradoxo da escolha Platônica no ser uno e indivisível de Parmênides. 
Inicialmente, ressalto a importância de retomarmos aos clássicos, sobretudo aos pensadores originários e mais ainda, se temos a pretensão de questionar a eficácia da racionalidade moderna. O esquecimento desse pensamento originário nos coloca sempre numa posição refém da tradição clássica/moderna, ainda que tenhamos a pretensão de romper com ela.
No caso da discussão identitária, nossos estudos parecem apontar para lacunas filosóficas e conceituais que se expressam nas dubiedades e nas superposições em que determinados conceitos são utilizados. 
A dicotomia que separou ser e não ser, essência e aparência, inteligível e sensível, precisa ser superada caso tenhamos verdadeiramente como tarefa o enfrentamento de nós mesmos nos outros e a nossa possibilidade de pertencer. Esta tarefa torna-se ainda maior caso teimemos em apenas... ser.
	Não a unificação mas a busca de uma “totalidade” do ser tem sido proposta por diferentes áreas do saber. A complexidade é a marca do final do século vinte e desponta como categoria privilegiada de análise nas ciências físicas e sociais no novo século.
Frente aos limites cada vez mais radicais impostos pelo paradoxo identitário que parece estarmos vivendo, cabe-nos ir além da crítica ao sujeito cartesiano, da constatação da fragmentação identitária e da luta política expressa no bojo das políticas de ação afirmativa que tentam, dentro das ambigüidades e tensões sociais, “reparar” danos causados por concepções reguladoras e hierarquizantes de sujeito, de assimilação do outro.
O campo do currículo, notável espaço formador de identidades, superando o tecnicismo que marca sua constituição enquanto campo de saber, tem proposto um diálogo profícuo com outras áreas do conhecimento que visam discutir os desafios postos a nós, educadores, entre os quais, selecionar saberes formadores de um novo homem para um novo século. Mas ano após ano, apesar dos estudos do estado da arte de nossas pesquisas, das análises de conjuntura das políticas públicas, das dissertações e teses recortando estudos de caso curriculares, debatendo e analisando a questão identitária na contemporaneidade e os limites e possibilidades de uma ação pedagógica afirmativa frente a essa realidade, a fragilidade de nossas respostas ou mesmo, de nossas vãs soluções provisórias parecem sucumbir frente à avalanche midiática, política e econômica de homogeneização e controle do outro.
Seria audacioso demais pensarmos em afirmar de maneira radical o “des-esquecimento” do ser em nossas vidas pessoais, parte integrante de nossas reflexões, em nossas aulas, em nossas pesquisas cotidianas, em nossos projetos políticos pedagógicos uma seleção de saberes que incorpore, não só, a compreensão da tensão existente entre aquilo que hoje negamos (ainda que seja marca conceitual em nossa formação) – um modelo de sujeito e conhecimento racional, cartesiano e a constatação de sua fragmentação ou “morte”– para sair do niilismo improdutivo do ponto de vista teórico e extrair desse paradoxo, desse limite hoje imposto ao conhecimento, a aposta na força do pensamento enquanto categoria de análise pedagógica e curricular. Não apenas negar a técnica, a biologia, a psicologia que acabaram por dar lugar, em nossas análises, a abordagens sociológicas, psicanalíticas ou políticas mas poder utilizá-las como fonte de novas referências que rompam paulatinamente com os padrões postulados pela metafísica ocidental, tal qual nos propõe Heidegger.
E aqui cabe frisar de que não se trata de “resgatar” o ser esquecido há mais de vinte e cinco séculos, romântica e ingenuamente, como se pudéssemos reproduzir a experiência grega originária, mas considerar as experiências vividas ao longo dessa extensa trajetória, considerar a experiência de cada momento e sua aparência primeira, como a afirmação do caráter fenomenológico e hermenêutico de nossa existência e trazer esses aspectos para o cerne das discussões da seleção do conhecimento nesse novo século.
Recorro a Sloterdijk (2000) para me ajudar a não concluir
Decisivo, agora, é apenas o fato de que a crítica de Heidegger ao humanismo propaga uma mudança de atitude que dirige o homem para uma ascese reflexiva que vai bem mais longe que todas as metas de educação humanistas. Somente por força dessa ascese poderia formar-se, para além dos moldes da agremiação humanista literária, uma sociedade de reflexivos; essa seria uma sociedade de homens que afastariam o homem do centro, porque teriam compreendido que sé existem como “vizinhos do ser”– não como obstinados proprietários de imóveis ou como inquilinos vitalícios de aposentos mobiliados. Para essa ascese, o humanismo em nada pode contribuir se continuar se orientando pelo modelo de homens fortes (...) Tornou-se, pois, aconselhável recolocar a questão do fundamento da domesticação e da formação do homem, e se a bucólica pastoral ontológica de Heidegger – que já em sua época soava estranha e escandalosa – hoje parece completamente anacrônica, ainda assim, apesar de seu caráter desagradável e de sua canhestra excentricidade, ela conserva o mérito de ter articulado a questão da época: o que ainda domestica o homem, se o humanismo naufragou como escola de domesticação humana? O que domestica o homem, se seus esforços de autodomesticação até agora conduziram, no fundo, à sua tomada de poder sobre todos os seres? O que domestica o homem, se em todas as experiências prévias com a educação do gênero humano permaneceu obscuro quem- ou o quê – educa os educadores, e para quê? Ou será que a questão sobre o cuidado e formação do ser humano não se deixa mais formular de modo pertinente no campo das meras teorias da domesticação e educação? (p.31/32).
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