APRESENTAÇÃO

Os volumes 3 e 4 da Revista Fórum identidades apresentam textos selecionados
inéditos que foram recebidos e avaliados por pareceristas durante o segundo semestre
de 2008. Os dossiês, que compõem os dois volumes, estão compostos por textos
apresentados pelos palestrantes do II Fórum Identidades e Alteridades que aconteceu
no Campus Prof. Alberto Carvalho da Universidade Federal de Sergipe, em Itabaiana em
novembro de 2008. Esse evento teve mais de 400 inscritos e marcou a consolidação das
pesquisas em torno das questões identitárias e da inclusão social na educação.
Assim, os volumes 3 e 4 dão continuidade as discussões que envolveram o II Fórum,
sobretudo, quando problematizam questões de como as identidades são construídas e
reconstruídas em diferentes espaços e contextos sociais e históricos. Do espaço da
escola, passando pelos diferentes locais públicos e privados, as identidades estão
sempre em processo de formação, por isso devem ser analisadas em sua dinâmica
discursiva.
Os textos aqui apresentados problematizam tanto o sujeito como o mundo
contemporâneo em suas dimensões regional, nacional e global. São textos com diversas
abordagens sobre os conceitos de identidades e estão voltados para descrever, analisar,
avaliar e propor novas formas de estudar os fenômenos culturais, sociais e artísticos da
sociedade brasileira. O debate gira em torno da construção das identidades: híbrida,
pós-moderna, de gênero, sexual e de raça, entre outras.
Esses trabalhos também apresentam reflexões sobre a importância do estudo das
identidades para o desenvolvimento de novas propostas de inclusão social, dialogando
com os estudos culturais, os estudos de gênero, os estudos sobre a homossexualidade,
os estudos afro-brasileiros, os estudos sobre as diferenças regionais, entre tantas outras
abordagens pertinentes ao debate acadêmico.
Agradecemos aos colaboradores desses dois volumes e aos professores conferencistas
dos II Fórum Identidades e Alteridades pela contribuição para nossa revista. Para melhor
situar o leitor, optamos por deixar os resumos de cada autor como apresentação do seu
próprio texto.
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