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Resumo 

Meu foco, neste texto, é a teoria curricular como discurso normativo que delimita o que pode ser 
significado como currículo e, em certa medida, como educação e escola.  Argumento que ela 
sanciona uma compreensão de educação como projeto que permite ao sujeito se reconhecer na 
cultura, o que, entendo, ser uma violência ético-política com efeitos perversos sobre a diferença. 
Como projeto, o reconhecimento sutura a vulnerabilidade constitutiva da subjetividade e conforma 
os sujeitos ao que Butler chama de esquema de intelegibilidade ultrajante. Defendo que, ao 
contrário, a educação precisa se alicerçar sobre tal vulnerabilidade para dar visibilidade a 
experiência de estar com o outro. Para tanto, em diálogo com Bhabha, assumo que, se há alguma 
possibilidade de recuperar o significante conhecimento numa teoria curricular responsável, é como 
vazio: conhecer como ato de tradução que ocorre no momento mesmo da enunciação. 

Palavras-chave: teoria do currículo; conhecimento; reconhecimento 

 

 

Abstract 
The paper focuses on curriculum theory as a normative discourse that delimits what can be meant 
as curriculum and to some extent as education and school. I argue that some dominant versions of 
curriculum theory sanction an understanding of education as a project that allows the subject to 
recognize her/himself in culture, which I understand to be an ethical-political violence with 
perverse effects on difference. As a “project”, recognition sutures the constitutive vulnerability of 
subjectivity and conforms the subjects to what Butler calls a schema of outrageous intelligibility. I 
believe that, on the contrary, education needs to be based on such constitutive vulnerability to give 
visibility to the experience of being with the other. For this, in dialogue with Bhabha, I assume 
that, if the signifier knowledge is of any use in a responsible curriculum theory, it would be as 
empty: to know as an act of translation that occurs at the very moment of enunciation. 
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Meu foco, neste texto, é a teoria curricular, entendida como discurso normativo que 
delimita o que pode ser significado como currículo e, em certa medida, como educação e 
escola. Com isso, não quero implicar nenhuma espécie de determinismo, posto que, como 
destaca Butler (2015), “os esquemas normativos são interrompidos um pelo outro, 
emergem e desaparecem dependendo de operações mais amplas de poder, e com muita 
frequência se deparam com versões espectrais daquilo que alegam conhecer” (p.17). A 
iterabilidade é condição para o funcionamento de tais esquemas, o que significa que “cada 
instância normativa é acompanhada de perto por seu próprio fracasso” (p.22). Ainda assim, 
eles estão ali para suturar esse fracasso, controlar os excessos e definir o que deve ser 
jogado para o lugar da invisibilidade. É, nesse sentido, que tomarei a teoria curricular como 
objeto de análise, admitindo que ela sanciona que experiências escolares, das muitas que lá 
ocorrem, podem ser legitimadas como educativas.  

Se é próprio dos esquemas normativos “funcionarem precisamente por meio da gestão 
da perspectiva de sua destruição” (Butler, 2015, p.29), a referência a uma teoria curricular é 
talvez liberdade excessiva. Toda teoria está constantemente interpelada e, nesse sentido, é 
sempre, além de múltipla e heterogênea, contingente. A luta política que a constitui se faz 
por meio de articulações que não apagam as diferenças (Laclau, 2011), mas produzem 
ficções que, nomeadas, acabam convocadas aqui e ali. Assim, as tradições migrantes do 
pensamento curricular que vou mobilizar são um conjunto não orgânico de demandas que, 
mesmo criando uma sensação de totalidade, são sempre outras ao serem mobilizadas em 
novos contextos. Apenas sob rasura é possível mobilizá-las como tradições.  

Em estudo sobre a política americana de avaliação centralizada, Taubman (2009) 
argumenta que a adesão dos professores a tal política só se fez possível porque havia uma 
teoria curricular que a tornava familiar. Não que a “cumplicidade” da teoria fosse a única 
razão para que os docentes, cujo trabalho estava sob vigilância, fossem favoráveis às 
testagens de larga escala. A análise de Taubman, de matriz psicanalítica destaca, também, 
os medos e fantasias de uma categoria profissional atormentada pelo discurso do fracasso. 
Tomo esse exemplo como ponto de partida para entender como a teoria curricular (ou o que 
dela mobilizo) tem criado os esquemas normativos que tornam interpelações como — mas, 
a escola não tem que ensinar?2 — naturais, apagando possíveis dúvidas sobre a função 
imediata da escola.  

Argumento que a surpresa ultrajada com que a pergunta é formulada é sustentada por 
uma teoria curricular que define a educação como um processo que visa permitir ao sujeito 
se reconhecer na cultura, tomar parte no que Biesta (2006) denomina comunidades de 
reconhecimento3. Num momento em que “saberes sujeitados” (Foucault, 2010, p.12) 
emergem e põem em xeque “a chancela de um regime comum” (p.11), entendo que é 
eticamente necessário fazer reverberar os espectros que habitam essa teoria e que produzem 
seu deslocamento. Essa tarefa se torna ainda mais urgente se considerarmos que a 
proliferação de formas de identificação, que vem tornando a esfera pública mais complexa, 
se faz acompanhar de uma intensificação nas tentativas de controle das formas de 
representação (Hall, 2003). A fantasia colonial, reforçada “em cenas diárias de 
subjetivação” (Bhabha, 2003, p. 125), não cedeu à difícil pergunta: reconhecer-se em quê? 
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Antes, o mundo tem visto exacerbar-se a intolerância contra o que não é o mesmo na forma, 
entre outros, de conflitos étnicos, religiosos, em razão da sexualidade. 

Reconhecer-se — ser, conhecendo de novo — embute uma epistemologia 
representacional em que o conhecimento é recuperável como tal, uma epistemologia da 
certeza que desejo pôr em questão. Não pretendo fazê-lo como uma tarefa anacrônica, visto 
que já lá se vão muitas décadas de questionamento das pretensões Modernas de patologizar 
a ambivalência (Bauman, 2005). Não quero, no entanto, parar nessa espécie de 
impossibilidade prática, porque ela enseja, em muitos casos, um discurso saudosista. Meu 
esforço será no sentido de defender que a educação fala do outro como aquilo que ainda 
não foi inventado (Derrida, 1989) e esse outro não cabe numa lógica do re-conhecimento 
comprometida com a crença humanista e suas pretensões emancipatórias4. Se a violência do 
re-conhecimento é, por vezes, inevitável, ela nunca é justificável como projeto educativo.  

Com isso, minha resposta à interpelação sobre a função da escola é: não, a escola não 
tem que ensinar. Ela tem que educar e isso não é ensinar. E não quero ficar a meio 
caminho: recuso a resposta fácil de que ela pode ensinar, mas também tem que educar. As 
respostas fáceis agregam, em geral, extremos de um pensamento dicotômico polarizado e 
meu movimento teórico é pôr em questão as polarizações. Elas são já efeitos do poder sobre 
os fluxos de significação, não são, portanto, nunca, apenas posições que, se somadas, 
garantem uma proposta melhor porque mais inclusiva. A inclusão é uma estratégia perversa 
da exclusão: ela visa a excluir a própria possibilidade da exclusão5. 

No entanto, como quero dar alguma “resposta” à interpelação, não para evitar a 
acusação de que as perspectivas pós-estruturais são delirantes6, mas para seguir deslocando 
a teoria curricular, termino este texto perguntando de que conhecimento a teoria curricular 
pode falar se o re-conhecimento, como projeto, é tanto impossível quanto indesejável? 
Tentarei defender, ainda muito inicialmente, que, para uma teoria curricular comprometida 
com a educação, só interessa o conhecimento como ausência porque é essa ausência que 
nos permite a experiência de estar com o outro. Espero desenvolver essa idéia o suficiente 
para que quem chegar até o final deste texto perceba que conhecimento como ausência não 
é a defesa de uma escola sem conteúdo7. Mais radicalmente, o que quero é uma teoria 
curricular (e educacional) que torne abjeta a lógica da propriedade que permite ao sujeito 
adquirir conteúdos que o farão alguém (melhor ou pior dependendo de quem define o 
currículo). 

 
 
Sobre o conhecimento no currículo  
 

Construo meu argumento de que a teoria curricular tem viabilizado a leitura da 
educação como projeto de re-conhecimento em diálogo com tradições migrantes do campo 
do currículo. Na experiência antropofágica da teoria, migração e tradução estão sempre 
presentes e nem uma nem outra se dá fora de relações de poder com seus fluxos 
transversais. Países periféricos, no entanto, são levados, por sua própria condição periférica, 
a experimentar esses processos de forma mais acentuada, em função (mas não apenas, 
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quero destacar) da força de instituições globais de mercado e de organismos internacionais 
multilaterais. Com isso, o exercício de compreender a teoria se torna, sem dúvida, ainda 
mais complexo.   

As tradições que vou aqui mobilizar foram selecionadas pelo que imagino fale ao leitor 
num momento em que as políticas públicas têm buscado naturalizar a necessidade de 
currículos centralizados para uma educação de qualidade. Em outros textos (Macedo, 2012, 
2016), tomando versões anteriores da base nacional curricular comum (BNCC), busquei 
entender como tradições instrumentais e acadêmico-disciplinares de matriz crítica se 
articulavam — ganhando e perdendo espaço na articulação8 — na defesa do currículo 
nacional. Na terceira e última versão, as tradições instrumentais não apenas se tornaram 
hegemônicas, mas se apresentaram de forma mais orgânica, o que não implicou no 
desaparecimento de reivindicações acadêmico-disciplinares.  

Sigo aqui com essas mesmas tradições, sem com isso pretender ser exaustiva. Tais 
tradições migram de contextos distintos em que foram produzidas em razão de demandas 
que só existem na contingência. Elas não têm, portanto, um sentido original a ser 
transplantado (sequer poderiam ser nomeadas). Ao serem mobilizadas no debate que ora 
fazemos no Brasil, deslocam-se no espaço e no tempo como resposta a uma outra sorte de 
demandas. Esse deslocamento produz novas articulações que conferem a cada uma delas 
sentidos, talvez mesmo, incompreensíveis em seus contextos de produção. Como forma de 
tentar minimizar os erros inevitáveis da decisão de  nomear tradições — que generaliza, 
cristaliza e cria a sensação de uma essência partilhada —, vou me permitir recorrer a dois 
exemplos que foram produções teóricas possíveis nas tradições que mobilizo.  

Trago, pela leitura de Taubman (2009), a noção de competência tal como ela se 
desenvolveu nos EUA e se espraiou pelo mundo numa espécie de “aprendização” da 
educação (Biesta, 2006). Para Biesta (2006), a “linguagem da educação” tem sido 
transformada em “linguagem da aprendizagem”, com uma mudança de ênfase “das 
questões em torno do conteúdo da educação para questões sobre o processo” (Biesta, 2014, 
p.29)9. O segundo exemplo a que vou recorrer se movimenta por uma teoria do currículo 
em que o conhecimento acadêmico-disciplinar tem primazia em contraposição — agora 
mais acirrada — a perspectivas instrumentais. Trata-se da defesa de Michael Young de uma 
teoria do currículo centrada no conhecimento em oposição à hegemonia da “aprendização”.  
Em ambos os casos, a dimensão normativa da teoria curricular é salientada, seja porque ela 
define padrões para testarem, seja porque ela está imbricada num projeto de justiça social. 
Pretendo, ao explorar esses exemplos de duas importantes tradições migrantes da teoria 
curricular, defender que ela tem sustentado a ideia de que a educação deve levar o outro a 
se re-conhecer no já dado.  

Ao analisar a teoria curricular norte-americana, Taubman argumenta que ela tem sido 
“modelada por um foco em estratégias, estilos, comunidades, resultados e ambientes de 
aprendizagem” (p.180). Para o autor, na medida em que as ciências da aprendizagem — 
definidas como “um esforço interdisciplinar que se desenha a partir das ciências cognitivas, 
neurociência, ciência computacional, desenvolvimento humano, psicologia educacional, 
linguística, sociologia e antropologia” (p.160) — ganharam espaço no currículo, produziu-
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se um desvio na educação. Ao escrutinar detalhadamente tal desvio, Taubman remete-o às 
décadas de 1950-1970, quando psicologia e ciência da computação se aliaram para dar as 
respostas exigidas pelo treinamento militar do período da Guerra Fria. Com destaque para 
nomes como Mager e, especialmente, Robert Gagné, Taubman defende que o 
comportamentalismo cedeu espaço a versões da psicologia cognitiva nas quais 
preponderava a linguagem da tecnologia da informação10.   

Os vínculos entre este momento e o presente são muitos, ainda que as ciências da 
aprendizagem tenham se tornado mais complexas, especialmente após o advento da 
neurociência. Tais vínculos ficam evidentes, por exemplo, na definição de aprendizagem 
com a qual as políticas americanas recentes operam: “habilidade individual de recuperar e 
guardar informação, construir novo conhecimento baseado em conhecimento anterior, 
mover passo a passo em hierarquias estruturais supostamente inerentes ao saber disciplinar, 
usar estratégias metacognitivas e demonstrar compreensão e transferência de 
aprendizagem” (Taubman, 2009, p.181-182). Nelas, como vem ocorrendo no Brasil nos 
últimos 20 anos, a linguagem da competência (ou de habilidades) tem sido central. 

Essa linguagem tem, nos EUA, propiciado discursos curriculares não disciplinares, na 
medida em que, como avalia Taubman (2009), “o conteúdo da aprendizagem se torna a 
aprendizagem mesma” (p.184), estratégias “normalmente agrupadas como metacognitivas 
se tornam o conteúdo” (p.185). A análise de Maguire e Ball (2011) da reestruturação 
curricular americana também destaca a guinada rumo a estratégias metacognitivas, apenas 
avaliando-a como positiva se comparado ao que ocorre na Inglaterra, onde trabalham. Para 
eles, a reestruturação americana tem “alguma ‘correspondência’ com as características das 
formas organizacionais e dos processos produtivos pós-fordistas” (p.189), enquanto as 
reformas do Reino Unido “se assemelham a nada mais do que à clássica empresa fordista 
com seus tradicionais sistemas de linhas de montagem, seu processo decisório executivo e 
seus ambientes de trabalho micro-gerenciados” (p.189). Isso propicia maior participação 
docente e discursos de mudança mais “sofisticados e multifacetados” (p.186).  

Os currículos por competência têm sido, no entanto, usados em articulação com 
avaliações de larga escala, não apenas nos EUA, mas também lá. De forma arguta, 
Taubman (2009) sugere que a questão central dos currículos americanos é a expulsão do 
não controlável da educação. Estratégias genéricas, abstratas, que “colapsam o conteúdo em 
processos” (p.185) demonstráveis, tornam a mensuração das performances não apenas 
possível, mas desejável. Na medida em que todo aprendizado precisa ser demonstrável por 
demanda e reconhecível de antemão,  não há espaço para o surgimento do inesperado. 
Dessa forma, a suposta participação docente assume a forma de responsabilização por um 
projeto que já está traçado de antemão: um projeto de reconhecimento, em que não há 
espaço para o imponderável.  

Antes de passar ao segundo exemplo, este da tradição acadêmico-disciplinar, quero 
fazer um parênteses em função do caráter migrante das tradições que estou mobilizando. 
Julgo importante salientar que a tradição acadêmico-disciplinar é praticamente inexistente 
nos EUA. A preocupação com o conhecimento, sua seleção e organização, é incidental, nas 
teorias críticas, mas sem a centralidade que assume em países em que a Nova Sociologia da 
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Educação (NSE) inglesa teve destaque. Talvez a única experiência curricular mais 
consequente que dialogava com campos disciplinares nos EUA tenha sido a capitaneada 
pela psicologia cognitiva nos anos 1960, na qual a estrutura das disciplinas assumia 
destaque11. Ainda assim, as estruturas de conhecimento ficavam a serviço das ciências da 
aprendizagem, ajudando a pavimentar a ideia de que “processos específicos (...) 
extrapolados das disciplinas [podiam] retornar a elas como se fossem seus componentes 
centrais” (Taubman, 2009, p.186). Na medida em que a tradição instrumental americana 
migra para outros contextos nacionais, em razão especialmente das agências multilateriais, 
passam a responder e a criar novas demandas.  

Embora Michael Young seja um nome clássico no campo, desde sempre preocupado 
com o enquadramento acadêmico-disciplinar do currículo, sua discussão mais recente 
surgiu, segundo o próprio autor (2014a), da percepção de “uma incompatibilidade 
fundamental entre adquirir habilidades e demonstrar competência e adquirir conhecimento” 
(p.7). Isso teria acontecido quando ele, ao tomar contato com currículos vocacionais, sentiu 
necessidade de uma “teoria do conhecimento capaz de diferenciar tipos de conhecimento e 
seus diferentes propósitos, assim como suas condições de aquisição” (p.7). Revendo suas 
posições dos anos 70, Young (2013) passou, então, a defender uma teoria curricular que 
respondesse: “qual é o conhecimento importante que os alunos devem adquirir na escola?” 
(p.103). Embora sua crítica à teoria curricular contemporânea se espraie da 
reconceptualização americana a Dewey, incluindo seu próprio trabalho no âmbito da NSE, 
seu foco principal é o que denomina  relativismo contemporâneo (Young, 2014a).  

Antagonizando a tradição instrumental em sua versão migrante, Young (com Yates, 
2010) denuncia que a teoria curricular tem respondido ao predomínio “neoliberal no 
mercado, escolha e accountability” (p.6), na qual “a definição de conteúdos disciplinares é 
substituída por uma ênfase em resultados genéricos como ‘habilidades de pensar’ e 
‘aprender a aprender’”12 (p.6). Em contraposição, defende uma abordagem acadêmico-
disciplinar, baseada no realismo social. Nas palavras de Moore e Young (2001), a 
perspectiva realista “se interessa em investigar as distintas formas de organização social nas 
quais códigos e procedimentos poderosos para a produção e aquisição de conhecimento, 
principalmente em escala global, foram desenvolvidos” (p.455). A definição dos 
conhecimentos importantes seria possível porque há um conhecimento objetivo, ainda que 
sua base seja sempre social, o que Young (2014a) defende em diálogo com Durkheim13. 

É a partir da distinção de Durkheim entre sagrado e profano ou entre conhecimento e 
experiência, “como estruturalmente diferenciados (...) ou baseados em diferentes formas de 
organização social” (Young, 2014a, p.7), que Young vai definir o foco da teoria curricular 
que propõe. A tarefa, eminentemente sociológica, que a teoria curricular teria deixado de 
cumprir — e a qual precisaria retornar —, envolve a criação de ferramentas para distinguir, 
analiticamente, entre saber escolar e não escolar. Assim, caberia a teoria um papel 
normativo de estabelecer critérios para decisões curriculares a partir da distinção estrutural 
entre conhecimento e saber-experiencial. Apenas o primeiro deveria fazer parte do 
currículo, na medida em que sua aquisição “requer estruturas curriculares localizadas nas 
escolas e o apoio de professores com conhecimentos especializados e ligações com as 
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universidades que os torne capazes de selecionar, organizar e sequenciar os conteúdos” 
(Young, 2014a, p.15). Este seria o conhecimento poderoso, posto que conferiria “poder 
intelectual aqueles que o adquirem” (p.14).  

Se a distinção entre conhecimento e saber-experiencial deriva de Durkheim, os 
critérios que permitem definir o conhecimento poderoso tomam como base uma teoria do 
conhecimento e da verdade, assim como a noção de recontextualização de Bernstein 
(Young, 2014a). Além de vinculados à realidade dos alunos, o conhecimento curricular 
poderoso relaciona-se diretamente aos campos disciplinares (Young, 2014b). Em linhas 
gerais, ele é “o conhecimento especializado” (Young, 2014a, p.14), “diferenciado” (Young, 
2013, p.108) “independente do contexto” (Young, 2014a, p.15), “o conhecimento 
codificado, testado e elaborado por comunidades de especialistas14” (Young, 2014a, p.15). 
Assim, rejeitando a verdade fundacional das abordagens tradicionais, assim como o 
pragmatismo que vincula a potência do conhecimento aos seus usos, Young (2013, 2014a, 
2014b) se fia no julgamento das comunidades de especialistas, estranhamente, em si mesmo 
contexto-dependente.  

A decisão ética sobre “o que é poderoso sobre o ‘conhecimento poderoso’?” (Young, 
2014b, p.201) — supostamente deixada aos especialistas — permeia toda a teoria de 
Young. Ela remete ao “fato de que a educação sempre implica alguns valores morais sobre 
a boa pessoa e sobre a ‘boa sociedade’— em outras palavras para que estamos educando?” 
(Young, 2014b, p.194). A resposta é clara: nos termos de Durkheim, Young (2014a) atribui 
“à escolarização ou dito de forma mais ampla, à educação formal” (p.3) a função de 
“transmissão cultural” (p.13) ou de “transmissão do conhecimento de uma geração a outra” 
(Young, 2014a, p.3). Por outro lado, sem abandonar o pensamento crítico, com Muller 
(MULLER e Young, 2008), o autor assume o compromisso da educação com “justiça 
educacional distributiva” (p.521), que, sustentam, ser uma meta pensável no quadro da 
epistemologia realista social comprometida com a transmissão cultural. 

Diferentemente do que ocorre na tradição instrumental, Young (2014b) defende 
explicitamente o caráter normativo da teoria, oferecendo “regras (ou normas) para guiar o 
desenho e a prática curricular” (p.194). Numa retomada histórica, argumenta que teoria 
crítica falhou em reconhecer a importância de ser normativa, enquanto as abordagens 
instrumentais insistem em despregar o normativo de um projeto de “boa sociedade”. Para 
além da simplificação de uma história muito mais complexa (Pinar et al., 1995), há nesta 
afirmação uma assunção problemática de que as perspectivas instrumentais não ofereçam 
respostas à questão “para que estamos educando?”. Elas não defendem explicitamente o seu 
caráter normativo: talvez por serem eminentemente pragmáticas assumam como óbvio que 
a educação serve para algo. O vínculo forte que possuem com a avaliação — desde os seus 
primórdios — não deixa dúvidas de que apostam na conformação do sujeito educado a um 
padrão de resposta esperado. 

Pretendo, com esses dois exemplos, sustentar o meu argumento de que a teoria do 
currículo tem sancionado um sentido para a educação que envolve a conformação da 
subjetividade a um projeto de reconhecimento. Certamente esses exemplos são 
insuficientes para expressar a multiplicidade de posições dentro das tradições migrantes que 
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mobilizei (e nomeie), assim como elas não esgotam todo o processo político em torno da 
definição de currículo (a que chamamos teoria). Meu intuito não foi ser exaustiva ou 
“exemplar”, no sentido de substituição da multiplicidade por algo que a representa. Talvez 
tudo que eu tenha desejado, nesta seção, foi dizer que há tradições da teoria curricular que 
sancionam o entendimento de que a boa educação deve se pautar num projeto de 
reconhecimento do sujeito em sua cultura, em sua sociedade, em comunidades racionais. 
Elas não são as únicas, mas é delas que me lembro quando ouço — no Brasil em que as 
discussões de base nacional para o currículo estão na ordem do dia — a pergunta: “mas a 
escola não tem que ensinar?”  

 
 
A violência do reconhecimento 
 

Parto da premissa, que vou procurar defender, de que a experiência de reconhecimento, 
transformada em projeto pela teoria curricular, é uma violência ético-política com efeitos 
perversos sobre a diferença. Isso não implica, no entanto, a insanidade de tomar a 
experiência de reconhecimento como algo que se pode ou se deve evitar, mas apenas que 
esta inevitabilidade não torna legítimos projetos de reconhecimento, “onde o único sujeito 
que pode ser reconhecido é aquele que é sempre-já próprio de esquemas de 
cognoscibilidade existentes” (Bhandar, 2011, p.241).  

Ainda que necessária, e desejável num ambiente democrático, a experiência do 
reconhecimento nunca foi banal. Ela sempre envolveu, a legitimação do que Butler (2015) 
chama de enquadramentos normativos, que pressupõe “uma ontologia do sujeito cujo 
reconhecimento (e cuja representação) está em questão” (p.198). Nos autores com os quais 
procuro dialogar, neste texto, a experiência do reconhecimento se refere, 
fundamentalmente, ao reconhecimento de identidades minoritárias constituídas na luta 
social por representação. Trago tal discussão para o campo da educação e do currículo 
porque entendo que este se constitui como um dos muitos discursos normativos que ajudam 
a estabelecer as identidades dignas de serem reconhecidas. Ainda que a própria definição de 
humano possa ser feita a partir do discurso educacional, talvez o exemplo mais significativo 
da tentativa de sancionar determinadas identidades via educação se faça com a ideia de 
cidadão. Ela se apresenta como o passaporte para toda e qualquer intervenção educativa, de 
perspectivas críticas — cidadão emancipado — a instrumentais em que cidadania é 
sinônimo de empregabilidade e capacidade de consumo. No momento em que as demandas 
da diferença conquistam espaço social, tal cidadania se apresenta como totalmente 
inclusiva. Esse artifício mascara o fato de que a representação nunca é total ou de que a 
próprio reconhecimento gera o não-reconhecível como exterior que o estabiliza. Butler 
(2015) cita Modood quando o autor defende que “ser cidadão, da mesma forma que ter se 
convertido em cidadão, é ter direito não apenas de ser reconhecido, como também de 
debater os termos do reconhecimento” (p.200). Se este ser cidadão se converte, como nos 
discursos curriculares, em um projeto de reconhecimento sustentado pela norma, a ideia de 
que o próprio sentido de cidadão se constitui na relação com o outro — ou é debatido na 
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própria contingência — é solapada. Não há espaço para a tematização dos termos em que o 
reconhecimento se dá. 

Como projeto normativo que visa produzir o reconhecimento do sujeito como cidadão, 
o currículo é também (e até primordialmente) “parte da própria prática de ordenar e regular 
os sujeitos de acordo com as normas pré-estabelecidas” (Butler, 2015, p. 202). Bhandar 
(2011) cita a crítica de Derrida ao reconhecimento, defendendo que ele “aprisiona 
diferentes formas e modos de pensamento em uma ‘restrita’ economia de sentido, história e 
vida, capturada na lógica da apropriação e da reserva” (p. 241). Estranhamente, tal 
aprisionamento joga todo e qualquer projeto de reconhecimento no que Brown (2015) 
chama de “economização da vida”. Para  a autora (2015), a “economização da vida” é um 
processo em que a “ordem semântica está mudando da política para a economia” (p.41). 
Sua forma de operar é ascendente, ela “toma forma como uma racionalidade de governo, 
estendendo uma formulação específica de valores, práticas e métricas para todas as 
dimensões da vida humana” (Brown, 2015, p.30). Nesse sentido, a luta por reconhecimento 
pode operar também na sustentação da normatividade neoliberal quando produz “o 
horizonte ontológico no qual a coerção estatal parece necessária e justificada (...) [e cria] 
modos de inteligibilidade que favorecem o funcionamento do estado” (Butler, 2015, p.213). 

Bhandar (2011) pesquisa questões de reconhecimento em comunidades indígenas do 
Canadá, nas quais a questão de propriedade da terra tem um peso que não me interessa aqui 
enfocar. Ainda assim, julgo relevante e aplicáveis ao que venho defendendo, suas 
conclusões de que “sujeito do reconhecimento está totalmente imbricado em relações de 
apropriação e propriedade” (p.228). A noção de reconhecimento “importaria um sujeito 
próprio(etário); um sujeito para quem certas qualidades e propriedades seriam prefiguradas 
como laços de intelegibilidade que são co-emergentes com as relações de propriedade” 
(p.228). Para a autora (2011), esse processo de “proprietarização” (p.241) da formação do 
sujeito vem desde o século XVIII. Fazendo coro com Butler, Bhandar (2011) afirma que as 
atuais demandas por reconhecimento, sem examinar a relação entre ontologia e 
propriedade, continuam a “colar subjetividades emergentes com os velhos pontos centrais 
do triunvirato: cultura, nação e terra” (p. 236).  

É inegável a importância desse triunvirato nos projetos de reconhecimento que o 
currículo busca viabilizar. No exemplo do reconhecimento como cidadão que vim 
utilizando, a ideia de partilhamento da cultura ocidental (que implica também um conceito 
de nação) é central. Para além disso, no entanto, quero destacar, como já fiz em outro lugar 
(Macedo, 2011), que o reconhecimento é garantido pelo domínio privado do conhecimento 
como conteúdo. É a propriedade desse conhecimento, que nada mais é do que a propriedade 
da cultura como objeto epistemológico externo ao sujeito, que permite o seu 
reconhecimento. Nesse sentido, a educação põe em operação a norma neoliberal e, nas 
palavras de Bhandar, “proprietariza” a formação do sujeito.  

Assim, os projetos de reconhecimento se tornam paradoxais. Como uma luta que se 
viabiliza a partir da despossessão15, é estranho que falhem justamente “na consideração das 
relações de propriedade que estão na base dessa despossessão”. Butler e Anastasiou (2013) 
sugerem que é preciso encontrar formas de ação “que não dependam da valorização do 
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individualismo possessivo” (Pos.205). Para as autoras, a aposta humanista num sujeito 
auto-constituído e autônomo só se concretiza com a manutenção de “processos e ideologias 
pelas quais as pessoas são renegadas e tornadas abjetas pelos poderes normativos e 
normalizantes que definem a intelegibilidade cultural e que regulam a distribuição de 
vulnerabilidade” (Pos. 134). Uma escola centrada em projetos normativos que buscam o 
reconhecimento nada mais são do que a materialização dessas ideologias. 

Uma tal escola exige que as singularidades — culturais e “individuais”— sejam 
ignoradas. Se a educação tem a ver com a o outro singular, como afirma Derrida (1989), 
talvez já não seja possível falar de educação quando o currículo pretende reinstalar um 
sujeito reconhecível que unifica as diferenças. Aceitar a formação desse sujeito 
reconhecível como a finalidade da educação (e do currículo) “significa desviar a atenção 
crítica das próprias operações de poder, incluindo os efeitos orquestradores do poder 
inerentes na e dentro da formação do sujeito” (Butler, 2015, p.211). Ao contrário, defendo 
que a teoria curricular precisa criar condições para a emergência do “sujeito” como “um 
conjunto ativo e intransitivo de inter-relações” (Butler, 2015, p. 210).   

Tal defesa não implica a negação seja da normatividade seja da importância do 
reconhecimento. Ambas são mais do que inevitáveis, condições de emergência da própria 
subjetividade. O que julgo tarefa relevante da teoria é a criação de novas formas de pensá-
los, o que precisa ser feito dentro das relações de poder em que nos constituímos, nós todos, 
como efeitos dessas normas que queremos desconstruir. Reconhecer a violência da norma, 
não para a ela se contrapor de fora, mas para seguir perguntando sobre as formas de ação do 
poder regulatório. 

Em diálogo com Anastasiou (Butler e Anastasiou, 2013), Butler retoma uma famosa 
fala de Spivak em que a autora defende que há coisas que não se pode não querer. Ao fazê-
lo, Butler pretende descolar a fala do quadro humanista em que muitas vezes é lida, 
lembrando que tais coisas não são utopias que os sujeitos devem escolher, porque 
eticamente corretas. São, ao contrário, coisas sobre as quais não recai a possibilidade de 
não-escolha. Não se pode não querer participar de um sistema simbólico e normativo no 
qual os sujeitos são constituídos. O sujeito só emerge a partir do momento em que é 
sujeitado, em que se reconhece. Nas palavras de Butler (Butler e Anastasiou, 2013), o 
reconhecimento designa “a situação em que o sujeito é fundamentalmente dependente de 
termos que ele nunca escolheu como forma de emergir como um ser intelegível” (p.79). Ele 
explicita a “vulnerabilidade frente ao outro” (Butler, 2009, p.55) e, nesse sentido, vincula-
se à despossessão como “termo que marca o limite da auto-suficiência e nos estabelece 
como seres relacionais e interdependentes” (Butler e Anastasiou, 2013, Pos.141). A 
possibilidade mesma de educar reside nessa despossessão-vulnerabilidade.  

Talvez seja possível considerar, e o farei sem explicitar indícios que me permitissem 
fazê-lo, que a consciência da vulnerabilidade e da despossessão sempre mobilizaram as 
decisões políticas da teoria curricular. Como, no entanto, elas nos assustam, a solução tem 
passado, majoritariamente, pelo “impulso de resolver rapidamente” a falta, em ações 
“dotadas do poder de restaurar a perda ou de devolver o mundo a uma ordem prévia, 
reforçando a fantasia de que o mundo estava previamente ordenado” (Butler, 2009, p.56). 
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Assim, surgem os projetos de reconhecimento que buscam suturar a vulnerabilidade e o 
fazem conformando o sujeito a “esquemas de intelegibilidade ultrajante” (Butler e 
Anastasiou, 2013, p.79). Se a vulnerabilidade — advinda de um reconhecimento original 
que não se pode não querer — é condição para que projetos de reconhecimento surjam nos 
currículos, tais projetos não são a única ou a melhor forma de lidar com tal vulnerabilidade. 
Como ela “precede a formação do eu” (Butler, 2009, p.57), não pode ser eliminada e as 
tentativas de fazê-lo apenas provocam o que Butler (2015) vai chamar de “o não 
pensamento em nome da normatividade” (p.197).  

Meu desejo, aqui e sempre, tem sido pôr em questão essa normatividade no que tange à 
teoria curricular como forma de, paradoxalmente, reativar o novo, a diferença bloqueada ou 
aquilo que ainda não existe (Derrida, 1989). Nesse sentido, defendo que uma teoria 
curricular responsável precisa abrir mão de endereçar o outro por um projeto de 
reconhecimento. Como empreitada intersubjetiva, a educação não pode prescindir da 
vulnerabilidade que nos constitui como sujeitos e que os projetos de reconhecimento 
tomam como problema a ser por eles corrigido. 
 
 
De que conhecimento?  
 

Faço agora o movimento de volta do re-conhecimento ao conhecimento, perguntando 
se há lugar para o conhecimento numa teoria curricular responsável e comprometida com a 
educação. Se sim, de que conhecimento estaríamos, então, falando? Antes de seguir 
tentando esboçar uma espécie de resposta, quero explicitar que só tentarei fazê-lo porque 
desejo manter a possibilidade de diálogo com a pergunta sobre se a escola não tem que 
ensinar. Entretanto, não tenho muita esperança de que o uso, mesmo rasurado, do termo 
ofereça uma linguagem adequada para a teoria curricular. Adquirir conhecimento, para ser 
alguém, é a resposta que a teoria curricular vem produzindo à interpelação sobre a função 
da escola. Tal resposta marca uma simbiose entre entre conhecimento e conteúdo16 , que 
joga a escolarização no terreno da proprietarização de um conhecimento-coisa.  

A escola como lugar de inter-relações, onde o sujeito que não foi inventado, de que 
fala Derrida (1989), possa ser re-conhecido, exige uma epistemologia não representacional. 
Nela, conhecer de novo seria conhecer o que ainda não existe e cuja criação ensejaria a 
possibilidade de fazer emergir o tal “conjunto ativo e intransitivo de inter-relações” (p.210) 
que Butler (2015) chama de sujeito. Isso exige pensar numa temporalidade não continuista, 
onde presente, passado e futuro colapsam no que Bhabha (2013) chama de terceiro espaço. 
Trata-se de um lugar tradutório em que não existem sentidos originais a serem 
representados ou aprendidos, o que, para o autor, é o “vazio do significante” (p.83).  

Sigo com Bhabha (2003, 2013) na tarefa impossível de pensar o lugar do conhecimento 
na teoria de currículo. Quero adiantar que, se vejo alguma possibilidade de recuperar o 
significante, é como vazio, que “estimula e entusiasma as distintas vozes citadas na 
dimensão liminar, todas envolvidas em seus atos de fazer e de descobrir” (Bhabha, 2013, 
p.87). E aqui talvez fosse possível dialogar com a noção de vazio de Laclau (2011), como 
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faz Lopes (2017). Em sua bem sucedida tentativa de discordar da posição de Young em 
prol de uma teoria normativa para o currículo, a autora argumenta que tal normatividade 
somente poderia ser construída na contingência, sem apelar a qualquer fundamento. Nesse 
sentido, ela funcionaria como lugar vazio, preenchido em lutas hegemônicas por 
significação. Mantenho, no entanto, minha interlocução com Bhabha, porque tenho me 
sentido desautorizada17 a usar a teoria do discurso quando meu compromisso fundamental é 
com a desconstrução das hegemonias. 

Nesse sentido, quando defendo que o significante conhecimento seja vazio, não estou 
propondo que ele seja preenchido em processos articulatórios por hegemonia. Isso me 
permitiria entender como a teoria curricular o tem representado18, assim como, talvez, 
como outras representações seriam possíveis. E esse talvez refere-se ao meu desconforto 
com a solução, que me parece idealista, de que tudo poderia ser representado de outra 
forma, como se as representações não fossem efeitos de relações de poder. Estou 
assumindo, com Bhabha (2013), que conhecer — o autor fala em “pensar e escrever” (p.80) 
— é “ato de tradução” (p.80) contínua que faz emergir um “lugar dialógico—um momento 
de enunciação, identificação e negociação” (p.81). A temporalidade performática da 
educação desautoriza a temporalidade continuista da tradição na qual a educação se 
apresenta como história e que torna possível o re-conhecimento como conhecer de novo. 
No terceiro espaço, conhecer é traduzir algo que nunca esteve lá — não produz 
conhecimento nem dele depende —, é apenas ato e, como ato, importa ao tornar possível a 
emergência de signos da diferença.  

O conhecimento restrito à repetição do que permite a ordem representacional e 
regulatória — uma ficção que a teoria curricular ajuda a sancionar — desconhece “a 
arbitrariedade e a abertura da significação” (Bhabha, 2013, p. 29). Por um lado, é 
importante frisar que o apelo à verdade ou à tradição não lhe garante a legitimidade 
buscada. Por outro, ele extirpa a diferença e solapa as aspirações de criação de um “espaço 
crucial de reconhecimento ético e igualitário” que só pode ser produzido na medida em que 
“a ação e o discurso [sejam situados] no âmbito da alteridade” (p.35). É, nesse sentido, que 
venho desconfiando de soluções aditivas em que a escola pudesse garantir tanto a 
participação nas comunidades de reconhecimento quanto o aparecimento do sujeito que 
ainda não foi inventado, como advoga Biesta (2006). 

A participação em comunidades de reconhecimento não pode ser pensada a menos que 
a cultura — de onde emanam os “conteúdos” — seja objetificada, o que implica “um 
processo de alienação e de secundarização da relação da cultura consigo mesmo” 
(Rutherford, 1990, p.210). O custo dessa alienação é o apagamento da diferença sem a qual 
não é possível conceber o sujeito-outro ou mesmo a própria cultura. Por isso, prefiro, com 
Bhabha (Rutherford, 1990), apostar numa cultura, essencialmente tradutória, que se 
constitui “em relação a uma alteridade que é interna a sua própria atividade de 
simbolização” (p.210). Como estrutura descentrada, liminar, deslocada, ela “cria a 
possibilidade de articulação de práticas e prioridades diferentes e mesmo incomensuráveis” 
(p.210-211).  



Mas a escola não tem que ensinar? 
 

 
551 

Por em xeque as epistemologias que buscam controlar os sentidos pela expulsão da 
diferença constitutiva da cultura (e da linguagem) é, a meu ver, a tarefa que se apresenta 
para uma teoria necessária. Este ato não aposta no relativismo, como denuncia Young 
(2013), mas recoloca a decisão sobre o que é relevante para a educação no terreno da 
decisão ética.  No terceiro espaço tradutório, todo e qualquer sentido — motivados e 
deliberados — só surge no ato mesmo de enunciação, que, Bhabha (2013) sugere, poderia 
ser “o agente ético do reconhecimento” (p.27). Por ser a “performance (...) de um discurso 
‘sem garantias’” (p.29), a enunciação está sempre aberta a alteridade, obrigando à 
negociação constante com essa alteridade (que nos constitui). 

Negociar com a alteridade nos despoja do lugar tranquilo de uma comunidade de 
reconhecimento:  “algo acerca do que somos se revela a nós, algo que desenha os laços que 
nos ligam ao outro, que nos ensina que estes laços constituem o que somos” (Butler, 2009, 
p.48).  Entendo que este é um caminho ético para educação porque explicita nossa 
interdependência constitutiva, nos obriga a reconhecer o outro como aquilo que não foi 
inventado (Derrida, 1989). Se podemos dizer que não há vida sem essa negociação — ela é 
constitutiva de nossa subjetividade —, é importante estar atentos para as tentativas de 
deslegitimá-la e torná-la invisível. Se queremos, como diz Butler (2015) “resultados 
radicalmente democráticos” (p.20), precisamos questionar as formas diferenciadas como as 
normas precarizam nossa existência sem abrir mão da precariedade que nos constitui. Esta é  
a tarefa de uma teoria curricular comprometida com a alteridade, por em questão os seus 
próprios fundamentos. 
 
 
 
                                                            
Notas 
 
1 Trabalho realizado com o apoio do CNPq, FAPERJ e Programa Prociência da UERJ. 
2 Em 1986, por exemplo, Saviani (2008) questionava, na defesa de sua pedagogia histórico-crítica, se não é para aprender 
que as famílias fazem o sacrifício de mandar seus filhos à escola e de lá mantê-los. 
3 Entendo também, embora aqui não vá explorar este ponto, que esse mesmo esquema normativo tem tornado as propostas 
de currículos nacionais centralizados possíveis — e até de certa forma fáceis — no Brasil como em diferentes outros 
países.  
4 Uso aqui emancipação como a grande promessa Moderna, seja do poder, como destacou teoria crítica, seja das forças 
naturais, foco do positivismo. 
5 Para ficar mais claro, e menos preciso, a possibilidade de se perceber que existe exclusão. 
6 Um dia (não tão distante) feita à teoria crítica, bom lembrar, e hoje, no campo teórico, muito reservada ao pensamento 
pós-estrutural. 
7 E aqui não almejo o meio do caminho que critiquei acima. Não se trata de defender: ah, então também pode ter 
conteúdo. 
8 Usei, então, a teoria do discurso que defende que a articulação hegemônica se dá em razão de uma equivalência entre 
demandas, em função de um exterior constitutivo, que colapsa seu caráter meramente diferencial. Isso implica que as 
demandas se tornam equivalentes mantendo suas diferenças. No processo de se tornar equivalentes, as demandas perdem 
especificidade e a isso estou aqui denominando, talvez de forma pouco rigorosa (na medida em que essa denominação cria 
a ideia de um sentido original), “ganhar ou perder espaço”.  
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9 Em outro lugar (Macedo, 2012) usei a tese de Biesta (2006) de forma propositalmente imprecisa. A crítica do autor à 
“aprendização” da educação tem por foco teorias de matriz psicológica, que extrapolei para perspectivas com ênfase no 
ensino que instrumentalizam o conhecimento (ver Macedo, 2016). 
10 Embora não tenha aqui como detalhar as distinções entre comportamentalismo e o cognitivismo vinculado às 
tecnologias da informação, quero apenas destacar que há distinções importantes. Pecebe-se, na proposta de Gagné, por 
exemplo, uma maior atenção à descrição e análise de tarefas, que marca o caráter sistêmico da abordagem.   
11 Por estranho que pareça, talvez haja algum vínculo entre a linguagem da competência e a força do pragmatismo no 
pensamento americano, sem que isso queira implicar qualquer linearidade histórica. Não vou aqui desenvolver esta 
discussão. Quero apenas salientar que, como argumentam Pinar et al, nos anos 1920, a teoria curricular Americana se 
produzia na disputa entre a eficiência social e o pragmatismo progressivista. Há certo acordo de que as tradições 
instrumentais surgidas a partir de Tyler — das quais as competência seriam herdeiras — configuram certa vitória das teses 
eficientistas. Sugiro, aqui, sem desenvolver, que há nessas tradições o gérmen do pragmatismo, que teria feito o 
componente objetivo (e posteriormente competência, sem que sejam a mesma coisa) central nos currículos ao invés do 
conteúdo. 
12 Nesta mesma passagem, os autores distinguem entre a abordagem instrumental por competência e o uso instrumental do 
conhecimento “que deixaria o conhecimento necessário como ele é” (p.6). Como Pinar (2009), entendo que “o uso da 
razão para produzir efeitos futuros constitui instrumentalidade” (p.33), independente da natureza do efeito. 
13 A referência à obra de Durkheim não é recente em Young, ele fora já inspiração da NSE. 
14 Lembrando apenas que, por comunidades de especialistas, Young está tomando também o saber pedagógico, na medida 
em que o conhecimento curricular envolve recontextualização. 
15 No original dispossession. O termo é também usado por Butler e Anastasiou (2013). Em outro lugar (Macedo, 2016), 
traduzi o mesmo por expropriação. Aqui uso despossessão porque entendo que expropriação pode dar a ideia de que se foi 
privado de uma propriedade anterior. 
16 E aqui estou tomando também competências como conteúdos, na medida estas têm sido atreladas à testagem.  
17 Em diferentes momentos, fiz este uso desconstrutivo da teoria do discurso que, Lopes (2017) mostra pode ser bem 
sucedido. Mais recentemente tenho me questionado em que medida a luz na hegemonia não fortalece o discurso que quero 
desconstruir ao tirar o foco das diferenças irredutíveis (ainda que elas sejam assumidas como espectros que seguem 
assombrando as hegemonias). 
18 Tenho feito essa tentativa em alguns outros momentos, que não vou citar porque eles estão dispersos em diferentes 
textos.  
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