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Resumo 

Embora este texto esteja marcado pelas intenções mais gerais de um projeto de pesquisa realizado 

em escolas públicas, ele se configura como uma reflexão teórica sobre os muitos sentidos de 

público nas políticas curriculares. No projeto, como no texto, propomos entender a ideia de 

políticas públicas em currículo como redes intersubjetivas multiplamente localizadas. 

Argumentamos que as políticas, para serem públicas, precisam se comprometer com o processo de 

diferenciação e ter em conta relações concretas. Para tanto, o texto é divido em dois movimentos 

entrelaçados e ecoantes. No primeiro, defendemos que o público é endereçado, nas recentes 

políticas de currículo, como “todos” ou como um grupo de sujeitos abstratos, universais, 

intercambiáveis e semelhantes. No segundo, exploramos um conceito temporalmente aberto de 

público, em que o “todos” é reativado como diferença em movimento. Em diálogo com autores 

pós-estruturais e com estudos feministas e queers, complicados por perspectivas neomateriais e 

pós-humanas, defendemos a potência da relacionalidade ontológica como condição para que as 

políticas curriculares se façam públicas.  

Palavras-chave: Políticas Públicas. Diferença. Redes Intersubjetivas. 

 

 

Abstract 

Although this paper is informed by overarching intentions of our larger proposal for research 

carried out in public schools, it here is configured as a theoretical reflection on varied possible 

meanings of the "public” in curriculum policies. In the project, as in the paper, we propose to 

understand public policies in curriculum as multi-locally intersubjective networks. We argue that 

policies, in order to be public, must commit to differentiation and take concrete relationships into 

account. The paper is divided into two interlaced and echoing movements. In the first, we argue 

that the public was addressed in recent policies in curriculum as “all”or as a group of abstract, 

universal, interchangeable, similar beings. In the second, we explore a temporally open concept of 

the public in which the“all” is reactivated as difference in movement. In dialogue with post-

structural authors and with feminist and queer studies, complicated by neo-material and post-

human perspectives, we defend the power of ontological relationality as a condition for curricular 

policies to be made public. 

Keywords: Public Policy. Difference. Intersubjective Networks  
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Não é de hoje que diferentes políticas (públicas) visam ao controle do currículo com 

propósitos globais. Podemos lembrar, por exemplo, os acordos MEC-USAID dos anos 

1950-1970 ou as muitas diretrizes de organismos multilaterais, como o Banco Mundial, 

sobre como deveriam ser as políticas de determinadas regiões geopolíticas. Num sentido 

mais amplo, o próprio Iluminismo europeu-americano veio operando esse controle ao longo 

de muitos séculos ao definir o conhecimento que vale a pena (Willinsky, 2000). O que 

parece distinto nos processos recentes – em que soluções desenvolvidas e difundidas por 

grandes corporações, talvez junto com exames internacionais como o PISA, definem o 

controle das políticas educacionais (e curriculares) em nível global – é a sua deslocalização 

(Ball, 2014; Spring, 2012). Ao mapear as políticas globais para a educação, Ball (2014) tem 

dado visibilidade à complexidade das redes envolvidas no controle atual das políticas 

públicas. Parece que a proliferação de pontos de identificação, ao invés de tornar mais 

difícil o controle, veio fortalecê-lo nesse momento de pós-verdade. As fantasias coloniais 

surgem reforçadas por “cenas diárias de subjetivação” (Bhabha, 2003, p.125). 

Vivemos uma escalada do novo gerencialismo e o esgotamento do modelo do bem-

estar keynesiano que, durante todo o pós-guerra, foi fundamental na definição das políticas, 

conceituando bem público, e do compromisso do Estado com áreas como a educação. 

Desde a queda do Muro de Berlim, “as “bases econômicas, sociais, morais e políticas do 

fornecimento do serviço público e do desenvolvimento de novos tipos de respostas políticas 

à desvantagem social” (Ball, 2014, p.43) foram sendo globalmente reformuladas. A 

normatividade neoliberal colonizou, com força, a política com a linguagem da eficácia e da 

eficiência, eliminando o homo politicus em prol do homo economicus (Brown, 2015) e 

criando aterradoras dinâmicas de expulsão, abandono, expropriação como parte do próprio 

funcionamento das esferas econômicas e sociais. Assim, a deterioração e a exaustação se 

tornam – ou pretendem se tornar – definidoras da existência mesma (Puar, 2009; Povinelli, 

2011; Berlant, 2011, Sassen, 2016) e deslocam os sentidos do adjetivo público que 

acompanhava as políticas em áreas sociais, como a educação. As fronteiras entre público, 

privado, filantrópico, não-governamental deslocam-se continuamente, construindo 

diferentes paisagens, nas quais princípios de mercado são apresentados como a solução 

para os problemas criados pela má gestão do setor público. Constitui-se o que Ball vai 

chamar comunidades epistêmicas de política, “organizadas em torno de um conjunto 

mutuamente reconhecível de conhecimentos, verdades e visões de mundo que é 

constantemente rearticulado” (Ball, 2015, p. 61). Nelas, parece não haver lugar para a vida. 

No cenário em que o sentido de público está sendo reconfigurado, torna-se quase 

impossível falar de educação sem, de alguma forma, tocar, mais ou menos explicitamente, 

nessa questão. Por compromisso com a vida – um proliferar de inesperados –, é preciso 

resistir à economização que exaure a existência e contribuir para tornar inteligíveis os 

fluxos que constituem a experiência social e multiplicam os pontos de identificação. Sim, 

assumiremos uma opção pós-estrutural que, trouxe, sem dúvida, à literatura sobre política 

educacional, um conjunto de preocupações com raça, gênero, sexualidade, pertencimento 

religioso – entre outras. Indo um pouco mais além, também é verdade, que as abordagens 

pós, não satisfeitas com essa “pulverização”, têm, mais recentemente, criticado as políticas 
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identitárias que ajudaram a construir e apostado na diferença como diferença em si. Nosso 

foco será pensar as políticas públicas em educação – e, talvez até, uma ideia de justiça 

social – desse lugar teórico em que qualquer unidade é erigida sobre múltiplas exclusões e, 

portanto, não pode ser justa. Em um momento em que o neoliberalismo descaracteriza a 

vida, é mais que nunca importante destacar o quanto tais unidades, sustentadas em nome da 

justiça, são necessárias e impossíveis. Seria possível imaginá-las e rasurá-las ao mesmo 

tempo, fazendo emergir a différance, nos termos de Derrida, que as constitui e que é 

capturada o tempo todo pela nomeação? 

O exercício teórico que, aqui, faremos é parte de um projeto com o qual respondemos a 

edital do CNPq visando à produção de “conhecimento de modo a subsidiar a elaboração, 

implementação e avaliação de políticas educacionais, capazes de contribuir para a elevação 

da qualidade da educação brasileira” (CNPq, 2016). Nele, nos propomos a pensar políticas 

públicas em currículo a partir de uma ideia de público comprometida com a contingência, a 

multiplicidade, o local, enfim, a vida das pessoas envolvidas na experiência educacional. 

Talvez não seja sem importância tentar entender por que esta chamada, demandando 

intervenção generalizante, nos interpelou de forma tão aguda. Por um lado, se há um 

“esforço nacional de melhoria da educação básica” (CNPq, 2016) sendo forjado, isso nos 

diz respeito. Por outro, há algum tempo, as agendas pós-estruturais – ou a falta delas – têm 

sido criticadas e mesmo responsabilizadas2 pelo avanço da normatividade neoliberal. O 

reconhecimento da diferença, para alguns, excessivo, teria desarticulado as lutas contra-

hegemônicas e permitido a escalada do neoliberalismo. Possivelmente, nos sentimos 

espremidos, dos dois lados, para defender que a resistência à norma universalizante 

neoliberal não pode propor a restauração do universalismo em outras bases. Responder ao 

edital foi, portanto, a nossa forma de tentar produzir uma teorização sobre o público que 

adjetiva a educação a partir da qual a diferença que o constitui possa ser visibilizada.  

Em diálogo com os colegas de distintas universidades e com os sistemas locais das 

quatro cidades com a quais estamos trabalhando3 no projeto, temos nos proposto a estudar 

as interações intersubjetivas em diferentes escolas como experiências curriculares, 

assumindo que elas têm efeitos disruptivos e que constituem os sujeitos que delas 

participam de múltiplas formas. Ainda não temos muito a dizer sobre tais interações, de 

modo que este não é o objeto do presente texto. O que queremos, aqui, é defender que elas 

constituem as políticas públicas, ou seja, que as políticas curriculares, para serem públicas e 

universalmente distribuídas, precisam ter em conta relações concretas (Biesta, 2012; 

Ranniery, 2017; Miller; Macedo, 2018). Para tanto, construímos este texto em dois 

movimentos. No primeiro, partindo das recentes políticas públicas em educação, sem o 

compromisso efetivo em analisá-las4, argumentamos que, em nome da universalização, elas 

têm mobilizado uma noção de público abstrata e informe. No segundo, tateamos um 

conceito “temporal e aberto” de público, buscando “incorporar uma restrição à lógica 

excludente por meio da qual qualquer designação [incluindo a de público]5 acontece” 

(Butler, 2018, p.181).  

Resta, antes de começar, uma advertência sobre a tessitura deste texto, escrito por dois 

pesquisadores que, por suposto, têm trajetórias, inclusive geracionais, distintas, embora, em 
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algum momento, emaranhadas. Não há aqui primeiro e segundo autor (os nomes foram 

registrados em ordem alfabética); o conteúdo deste texto, como do projeto que a ele deu 

origem, envolveu muita negociação. Com uma inquietação partilhada – é possível pensar a 

política pública como lugar da heterogeneidade, criando condições estruturais de 

maximizar os escapes? –, fomos buscando outros parceiros nas leituras que nos são caras. 

Em comum, uma opção que vai do pós-estrutural ao neomaterial ou pós-humano e algumas 

referências do feminismo e dos estudos queers. Leituras diversas, por certo. Seções escritas, 

passamos às interpelações e variações postas pelo outro. Se decidimos não sacrificar nossa 

escrita distinta para além do necessário para dar coesão ao texto e força ao argumento, tudo 

que aqui está surgiu dessas interpelações e variações, algumas das quais ficaram para 

trabalhos futuros. 

 
 
 
Quem é o público do lado de lá? 
 
 

há um sono coletivo produzido em gabinetes 

sono em sonho 

(Luiz Silva Cuti, Sanga, 2002, p. 35) 

 

  

Partimos aqui do termo público, tal como ele aparece nos debates sobre políticas 

educacionais, não para seguir na linha de perguntar que gabinetes são esses em que o sono 

coletivo é produzido, mas para interrogar sobre o sonho e o sono que eles produzem. Em 

texto recente, Gabriel6 (2018) observa que, nos debates sobre as bases curriculares 

nacionais para a educação básica, o termo público é vastamente utilizado ao mesmo tempo 

em que há uma “rarefação (...) de uma reflexão sobre o seu significado” (s/p). Nas 

referências trazidas pela autora, o adjetivo alude frequentemente ao binário público-privado 

e porta “um valor universal positivo associado à democracia [sendo] simultaneamente um 

objeto em crise” (s/p). A complexidade da ideia de público fica evidente no cenário atual, 

em que as políticas fomentadas pelo Estado envolvem redes de parcerias com diferentes 

instâncias do setor privado. Por outro lado, as políticas democráticas para todos talvez 

tenham sempre convivido com estratificações mais ou menos explícitas e, mais 

recentemente, com a função de promover o mérito individual (Labaree, 2010).  

Nossa proposta aqui é olhar para as políticas públicas – esse conglomerado de 

instâncias públicas, privadas e filantrópicas (Ball, 2014) – pela óptica do público a que ela 

se destina, pressupõe e constitui. Mobilizamos, para tanto, o conceito de modos de 

endereçamento que Ellsworth trouxe para o estudo da formação de professores ainda nos 

anos 1990. Para a autora (Ellsworth, 1997), “os produtores de filmes [no nosso caso de 

políticas] criam muitas suposições e desejos, conscientes e inconscientes, sobre para quem 

aquele filme [política] se destina e sobre as posições sociais e identidades da sua audiência” 
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(Ellsworth, 1997, p.24). Com isso, os sujeitos são convidados “não apenas à atividade e à 

construção de conhecimento, mas a fazê-lo de um ponto de vista social e político 

particular” (Ellsworth, 1997, p.25). Ao destacar que os endereçamentos não estão nos 

filmes [nas políticas], mas em “um evento que surge em algum lugar entre o social e o 

individual” (Ellsworth, 1997. p.23), Ellsworth está pondo em evidência que a significação é 

uma operação de poder. É importante salientar que seu trabalho se propõe, especificamente, 

a criticar modelos integrativos racionais de controle e resistência, de modo que os 

endereçamentos jamais são assumidos por qualquer sujeito particular, eles são uma espécie 

de fantasia do poder que jamais se realizará por completo. 

Ao invés de discutir o caráter público das políticas pelo estudo das interferências, cada 

vez mais insidiosas, de formas privadas de sociabilidade nas políticas educacionais, vamos 

perguntar sobre os seus modos de endereçamento. Com quem ela sonha? Que sonos 

produz? E aqui esta pergunta é menos sobre a sua utopia do que sobre como a política 

imagina (e constitui) esse sujeito que ela está convidando a se relacionar com o currículo do 

lugar social de público. Nosso pressuposto é que esse sonho é sustentado por uma trama 

complexa, na qual a diferença, sem a qual não há educação, é constrangida. Sabemos que o 

sono coletivo produzido nos gabinetes não impede outros sonhos, mas é preciso “trabalhar 

para tornar visíveis as complicações fantasmagóricas” (Barad, 2012, p.44) nas políticas. 

Nosso primeiro movimento é, para tanto, “desconstruir [os] modos mais perversos de 

lógica” (Butler, 2018, p.44) que se instalam nas políticas públicas em currículo, de modo a 

“abri[r] as normas que limitam não apenas o que é pensável, mas a possibilidade de pensar 

as vidas fora da conformidade7” (Butler, 2018, p.45). Isso será seguido por uma tentativa de 

falar do público como redes intersubjetivas multiplamente localizadas8. Há, certamente, 

muitos outros caminhos para lidar com a política na óptica da heterogeneidade, como, por 

exemplo, o seguido por Gabriel (2018), quando se propõe a “pensar o conhecimento escolar 

como um bem público e como tal plural, heterogêneo, visível e sempre aberto a outras e 

novas configurações” (s/p), sob o argumento de que o público é constitutivamente 

heterogêneo e “somente nesse sentido (...) pode ser nomeado (...) comum” (s/p). 

Seguiremos pelo caminho que nos mobiliza neste momento. 

Partimos da ideia de que as políticas curriculares são, por sua natureza, discursos 

normativos com a finalidade de gerir populações. Se, como defende Mouffe (2003), o 

social é antagônico ou ontologicamente político, as políticas como manifestação ôntica 

atuam no sentido de tornar hegemônicas certas posições particulares. Elas oferecem 

fronteiras que delimitam quem tem direito a ser reconhecido, produzindo efeitos, dentre 

eles identificações subjetivas, ou endereçamentos. Os usos que vimos fazendo, ao longo de 

diferentes projetos, de Ball (2014) têm nos permitido rastrear como, no contexto mais 

global das políticas, ideias e práticas que pareciam completamente irreconciliáveis podem 

eventualmente se entrelaçar e se insinuar como norma9. Tal abordagem tem sido produtiva 

também para ajudar a perceber como as políticas curriculares se materializam “através de 

dispositivos materiais, tecnologias, encarnações e espacialidades da atividade educacional” 

(Fenwick; Edwards, 2011, p.710).  
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Nessa “profusão selvagem da prática local (Fenwick; Edwards, 2011, p.711), é 

possível perceber que a precariedade e a incerteza são constitutivas das políticas, corroendo 

a imagem de que se trata de um projeto sólido, imutável, transparente e muito bem acabado. 

Como toda norma, a política é performativa – só existe em funcionamento, quando 

reiterada – e, como corolário, seus efeitos não são determinados, sendo possível que 

“modos de corporificação” informados pelas normas “se provem formas de contestá[-las], 

até mesmo de rompê-las” (Butler, 2018, p.36). Se as políticas falam de “mundos 

irregulares” (Fenwick; Edwards, 2011, p.711), elas não deixam de criar “um campo distinto 

do humano que permanece irreconhecível” (Butler, 2018, p. 43). Isso não é, certamente, 

sem importância para quem se preocupa com as formas como elas são “escritas nos corpos 

e produz[em] posições específicas de sujeitos” (Ball, Maguire e Brown, 2016, p.8) ou, na 

linguagem de Ellsworth (1997), modos de endereçamento. Para esses, dentre os quais nos 

posicionamos, é preciso desconstruir os sonhos perniciosos sobre quem o público deveria 

ser sem, entretanto, “destitu[ir] ainda mais essas populações de todas as formas de ação e 

resistência, todas as maneiras de se importar uns com os outros ou de estabelecer redes de 

suporte” (Butler, 2018, p.80). Este é, possivelmente, o compromisso político da teoria: 

ampliar “o campo do reconhecível (Butler, 2018, p.42), ainda que isso, por vezes, ameace o 

estatuto de reconhecível que nos reconhece a nós mesmos como teóricos. Escrevemos para 

tentar “relaxar o domínio político da norma” (Butler, 2018, p.40), sem estar fora dela. 

Talvez seja um equívoco, por nossa própria rejeição ao discurso abstrato que 

estereotipa, falar, de forma genérica, em políticas públicas para educação. Não há dúvida de 

suas diferenças, seja pelos contextos históricos que constroem, seja pelas lutas políticas que 

neles ocorrem. No Brasil recente, as políticas curriculares, por exemplo, hibridizaram 

demandas liberais, críticas e conservadoras e, sem dúvida, os documentos normativos 

produzidos em diferentes momentos representam – na medida em que a representação seja 

possível – as articulações em curso. Algumas formas de reconhecimento foram ampliadas, 

outras restringidas, num processo político de negociação na diferença, por vezes mais 

aberto, em outras, com maiores restrições. Ao perguntar, como estamos fazendo, como as 

políticas públicas recentes no Brasil criam o lugar social de “público” estamos reduzindo, 

perigosamente, essa multiplicidade e produzindo, também, zonas de invisibilidades. Mas o 

faremos mesmo assim, trazendo poucos excertos de textos políticos10 como pistas das 

metáforas que dizem de endereçamentos de políticas curriculares recentes.  

Nessas políticas, destaca-se, como já expresso na Constituição, a preocupação da 

educação brasileira com “a formação para o trabalho e a cidadania” (Brasil, 2014), assim 

como com “a formação humana integral” (Brasil, 2010). Na tentativa (inútil) de caracterizar 

um pouco mais os compromissos das políticas recentes, é preciso lembrar que documentos 

como a Base Nacional Curricular Comum têm a equidade como princípio, explicitando o 

“acolhimento e [a] valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza”11 

(Brasil, 2016, p.10). Tal princípio, no entanto, está subordinado à “igualdade educacional 

sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas” (Brasil, 2016, p.15). 

Nesse sentido, estamos assumindo que a política endereça o público como cidadão, 
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trabalhador e humano, sujeitos capazes também de reconhecer a alteridade. Problematizar 

tais modos de endereçamento tem sido parte de nossos esforços de pesquisa, porque eles 

naturalizam e justificam um estar-fora, um não-caber no público endereçado pelas políticas 

a ele destinadas. Em outro lugar, uma de nós (Macedo, 2017a) denominou projeto de 

reconhecimento – ou de conhecer o já conhecido – às tentativas políticas de endereçar o 

lugar social do público em termos de mesmidade, de encaixe em um projeto coletivo de 

identidades construídas a priori.  

A mesmidade que marca o público como endereçamento das políticas curriculares 

recentes não é definida apenas, ou mesmo prioritariamente, em termos de seu conteúdo. A 

própria decisão sobre como as políticas públicas devem agir – via proposição de normas 

centralizadas direcionadas a todos – é parte dessa definição do outro como público. O fato, 

no entanto, de esse endereçamento remeter ao cidadão, ao trabalhador e ao homem, não é 

sem importância porque diz do seu vínculo com tradições muito sedimentadas pela 

Modernidade. Como lembra Laclau (2011), a Modernidade pôs em funcionamento uma 

teleologia em que a lógica da encarnação – conexão entre universal e particular dada pela 

intervenção divina – foi substituída pela total eliminação do particular. Nesse sentido, ela 

remeteu a “manobras ideológicas através das quais comunidades imaginadas recebe[ra]m 

identidades essencialistas, (...) [com o] deslocamento continuo da ansiedade do espaço (...) 

irremediavelmente plural” (Bhabha, 2003, p.211). As metáforas usadas como 

endereçamento dos sujeitos apostam, assim, não apenas na generalização, mas em um 

universalismo que só faz sentido porque associado à abstração. O problema desse apego 

explícito à abstração é que ele fracassa em levar a sério, como parte das políticas, o viver 

com os outros, a “multiplicidade dos mundos e das formas de vida” (Mbembe, 2015, p. 

366).  

Se pretendemos insistir em reativar no público endereçado pelas políticas educacionais 

e curriculares para além do desejo desencantado de unificação, semelhança e mesmidade, 

temos que pôr em xeque a unificação abstrata e universal como pré-condição de uma 

política que se quer pública. Antes de fazê-lo – ou como parte desse fazer –, interessa 

pensar como o público endereçado por sucessivos projetos de educação e escola foi sendo 

desencorpado, redundando, possivelmente, nesse neo-desenvolvimentismo que vemos se 

fortalecer e que soterra laços de socialidade – parte indelével da educação. 

Em razão da força da Revolução Francesa na “realização dos princípios do iluminismo 

em seu mais alto grau” (Scott, 2007, p.7), talvez seja útil trazer alguns rastros do sentido de 

público que daí herdamos12. Eles podem, quem sabe, nos ajudar a desalojar algumas das 

estabilidades que nos intrigam e perturbam. Scott (2005 e 2007), ao estudar fenômenos 

recentes envolvendo demandas feministas e religiosas na França, argumenta que a 

igualdade – como um dos epítetos da Revolução – se assenta na noção filosófica abstrata de 

semelhança. Para a autora (Scott, 2007), na esfera pública francesa, “as origens sociais, 

raciais, religiosas, étnicas, entre outras, [precisam ser transformadas] em irrelevantes” 

(p.11). O sucesso da política se assentaria, nessa lógica, sobre a possibilidade de abstração 

dessas origens, sem o que não há possibilidade de plenitude na cidadania.  
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A construção do sentido de universal pela república francesa se confunde com a 

teleologia moderna de que fala Laclau (2011). Para Scott (2005), ela se erige sobre uma 

noção de representação que opera por meio de duas abstrações. De um lado a nação 

unitária, soberana e abstrata corporifica o povo; do outro, os indivíduos a representam e, 

para fazê-lo, precisam, eles também, ser “abstraídos de seus atributos sociais (...), 

[tornando-se unidades] comensuráveis e intercambiáveis” (Scott, 2005, p. 13). O que 

aproxima os indivíduos-cidadãos nessa possibilidade de representar a nação é apenas a 

racionalidade, que torna a todos iguais no espaço público, a despeito da diversidade de seus 

pertencimentos. Assim, a abstração do indivíduo-cidadão intercepta uma segunda 

abstração: a do humano, um segundo idêntico que, apoiado na racionalidade cartesiana, 

move a tradição humanista13. Nessa intercessão, cidadania e humanidade se associam na 

configuração do “público” como aquele conjunto de semelhantes a quem as políticas de 

Estado têm a obrigação de se dirigir. No imaginário mais contemporâneo, em que a 

cidadania é cada vez mais definida em termos de mercado, junta-se a esta retórica a figura 

do trabalhador.  

Na linguagem do universalismo iluminista, para serem públicas as políticas têm que ser 

para todos, elas precisam sobrepujar a multiplicidade ontológica para endereçar a cada um 

como o todos. Essa é a promessa de que todos sejam iguais perante a nação laica, que pode 

também se traduzir, numa leitura crítica, em equidade e justiça social. O que ela traz de 

problemático, na visão de Scott (2005) – uma cidadã dos EUA, onde a identidade está na 

base da constituição da nação –, não é apenas a “exclusão do particular, mas um acordo 

(social e político) em torno da indiferença em relação a determinadas particularidades” 

(p.15). Já no início do século XX, Lippman (1993)14 denunciava que os sonhos de inclusão 

e totalidade com os quais o Estado americano de então buscava responder a uma sociedade 

cada vez mais plural eram frustrados pelo fato de o público se constituir por meio de 

relações concretas. Para o autor, o público, como um fantasma, seguiria habitando toda 

tentativa abstrata de universalizar. Não é, portanto, possível estabilizar um público abstrato 

marcado pela indiferença em relação aquilo que o constitui como tal. O público está 

habitado por uma multiplicidade fantasmagórica que o arrasta em um sem número de 

“fraturas/disjunções que desmentem a presumida unidade dos espaços, tempos, lugares e 

seres” (Barad, 2010, p.263). 

Os limites acenados, por caminhos tão distintos, por Scott, Barad, Lippman e tantos 

outros eclodem com força nos movimentos sociais com demandas identitárias 

diferencialistas em que as insuficiências da incorporação de muitos-como-um da nação 

(Bhabha, 2003) são escancaradas. Nos exemplos de Scott (2005, 2007), as multiplicidades 

fantasmagóricas são representadas pelas demandas de femininas, seja de mulheres 

francesas seja de mulçumanas com seus véus. Mas elas são também os pobres, os negros, as 

mulheres, os neopentecostais, entre muitos outros não representados no muitos-como-um 

das nações modernas. O abstracionismo, por sua vez, segue tentando controlar os 

fantasmas, produzindo políticas inclusivas que visam a acomodar e a incorporar as novas 

reivindicações. O princípio filosófico abstrato de semelhança que sustenta reivindicações 

universais tem sido ele mesmo mobilizado para falar da inclusão. Paradoxalmente, é ele 
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quem oferece segurança àqueles outros a que consegue reconhecer e assimilar – como 

indivíduo privado –, desde que suas demandas não sejam incomensuráveis com uma 

representação política universal. Nas palavras de Scott (2005, p. 29), o que se tem oferecido 

é uma nação “culturalmente diversa – a liberdade de associação garante isso –, mas que é 

politicamente homogênea”. Na outra ponta, soluções identitárias têm operado no mesmo 

quadro universalista ao se apresentarem como representação totalizada de uma 

particularidade (Laclau, 2011).  

Mesmo que as políticas de controle da alteridade irredutível, do fantasma do público, 

sigam sendo postas em ação, a ampliação dos pontos de identificação vêm tornando a tarefa 

de endereçar o outro como um sujeito abstrato cada dia mais difícil. Parece, portanto, que 

as mesmas forças que produzem o neoliberalismo como normatividade difusa e em rede 

operam também no enfraquecimento dos endereçamentos do público em termos abstratos. 

Não há causalidade, de modo que a resposta ao neoliberalismo não está na promessa 

universalista nunca cumprida, mas, talvez em seus escombros habitados pelos fantasmas de 

corpos concretos. Afinal não é a toa que a noção de redes é também mobilizada pelas 

teorias feministas e queers para driblar o “melodrama do cuidado com o self monádico” 

(Berlant, 2007, p. 758). Com elas, é possível, e o faremos mais adiante, interrogar a 

ontologia do público e pensar sobre política, subjetividade e diferença.  

Antes de passar ao exercício – teórico – de lidar com a noção de público de forma 

“temporal e aberta, (...), buscando incorporar uma restrição à lógica excludente por meio da 

qual qualquer designação acontece” (Butler, 2018, p.181), julgamos necessário um alerta. 

Hoje, mais do que nunca, é preciso destacar que não estamos argumentando contra políticas 

públicas para a educação. Como normas, elas terão efeitos nos sujeitos a que se destinam, 

produzindo reconhecimento. Quando definidas em termos mais inclusivos, elas propiciam 

que mais vidas se pensem e sejam pensadas15. Não se trata, portanto, de negar que as 

políticas públicas, em nome da democracia e da igualdade que elas encarnam, devam se 

destinar a todos. Nosso movimento teórico é pensar o todos como diferença em movimento, 

uma espécie de “fuga queer (...) para atingir a viabilidade da vida fora de seus [do 

reconhecimento] termos” (Butler, 2018, p.69), quando esse reconhecimento “pode servir ao 

propósito do escrutínio, da vigilância e da normatização” (Butler, 2018, p. 69). Invocamos 

o termo queer de forma despretensiosa, simplesmente por entendermos que “é um bom 

termo [...] quando fazemos alianças difíceis e imprevisíveis na luta por justiça social, 

política e econômica” (Butler, 2018, p. 79). É um termo instigante para escrever sobre redes 

de alianças, teias de relações, composições de laços. Queer “é sobre o intercruzamento de 

minorias, nunca foi sobre uma política de identidade” (Butler, 2011, p. 209). Talvez ele nos 

permita invocar uma abertura radical do todos, que, ao invés de pressupor identidade, possa 

decorrer de sua de condição relacional, da relação com a alteridade, de um enlace com o 

outro.  
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O que pode ser o público? 
 

a teia dissolve almas 

(Raul Brandão, Húmus, 1918, p. 43) 

 

A rede é um modo de ser 

(Fernando Deligny, O aracniano, 2015, p. 13) 

 

 

Teço, logo existo! – é um título sugestivo, que bem poderia ter sido escrito por 

Fernando Deligny ou Raul Brandão. É, todavia, apenas o nome de uma reportagem 

publicada na Revista Piauí (Esteves, 2018) sobre o trabalho do biólogo brasileiro Hilton 

Japyassú16 com aranhas. O artigo17 está repleto de pistas para nosso desejo de entender o 

público endereçado pela política educacional como algo que não é – nem pode ser – fixo e 

muito menos da ordem da semelhança, do espelhamento ou, ainda, da mesmidade. Em 

parceria com Laland, Japyassú (Japyassú; Laland, 2017) defendeu que as teias devem ser 

consideradas como parte do sistema cognitivo das aranhas, uma espécie de cognição 

estendida. Na reportagem, o pesquisador afirma, sem pestanejar, que “os animais pareciam 

tomar conhecimento do mundo por intermédio da teia” (Esteves, 2018, s/p). O argumento 

dos dois pesquisadores é que não há razões para “restringir esse fenômeno [a cognição] aos 

processos mentais que acontecem dentro dos limites do organismo” (Esteves, 2018, s/p), 

preferindo “uma definição abrangente [...], que abarca todo o processo de aquisição, 

processamento, estocagem e uso da informação” (Esteves, 2018, s/p). A reportagem 

termina à beira da especulação, quase próxima a ficção científica: em aranhas sociais, 

aquelas que formam colônias, é possível imaginar que elas vivenciam juntas a teia, 

“interagindo entre si, modificando o comportamento uma da outra e a estrutura da teia” 

(Esteves, 2018, s/p).  

Pretendemos trabalhar, nesta sessão, a partir das aranhas como tropo teórico para, em 

uma paráfrase de Haraway (2016), reativar o público da política curricular na lama. 

Recorremos a essa figura tentacular a fim questionar os constrangimentos do universalismo 

abstracionista ao sentido de público endereçado pelas políticas educacionais, assim relendo-

o em outras bases. É uma leitura que girará em torno do florescimento da diferença como 

inerente ao público e, no mesmo passo, das condições de suporte que sustentam tal 

engajamento. É que, com as aranhas, nos afastamos de um corpo que existe ou que poderia 

existir separado e independente do tecido do mundo; elas falam sobre viver em relação, 

através de “uma série de trilhas entrelaçadas” (Ingold, 2007, p. 116), em que teia e mundo 

se afetam mutuamente. Existir só se dá no e através do tecer; é “sobre a vida vivida ao 

longo de linhas - e em tal opulência de linhas – não em pontos, nem em esferas” (Haraway, 

2016, p. 38). Onde aranha, teia e mundo se tornam indiscerníveis, há uma espécie de lição 

política aracnídea: nenhuma política precisa nos fazer desembocar na “escolha infernal 

entre identidade e indiferenciação” (Massumi, 2017, p. 98). E, para continuar com o que os 

aracnídeos nos ensinam, se viver depende de dispersar a unidade, se é, pois, “no elemento 
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transindividual que a vida se entende” (Massumi, 2017, p. 176), podemos sugerir que o 

público da política educacional emerge quando o endereçamento vai perdendo sua 

pretensão de constituir um endereço para alguém, e vai ganhando seu tom de enredo, de 

trama, de rede tecida, de enredamento; quando “o processo da contínua proliferação de 

diferenças emergentes” (Massumi, 2017, p; 99) não lhe é subitamente roubado ou 

extirpado. 

Mais do que um jogo retórico ou que serviria de analogia, a rede – e, foi assim, que as 

aranhas nos chegaram – importa à política educacional, pois, nos desafia a uma exploração 

sobre a implicação mútua e intersubjetiva, a inseparabilidade entre sujeito e mundo, entre 

eu e o outro e também sobre materialidade e relacionalidade. É que essas teias de relações, 

vulcanizadas por tensão e fluidez, tomadas por micro-negociações e encontros, e, para usar 

uma expressão de Haraway (2008), de torna-se com, “é efetivamente a estrutura de nossa 

própria formação subjetiva” (Butler, 2018, p. 83). Essa rede nos arrasta à incontornável 

experiência da relacionalidade ontológica, a experiência de somente “encontra[r]mos nossa 

própria vida na vida do outro” (Butler, 2017, p. 134). Só existimos entrelaçados, fora de nós 

mesmos, o que implica que toda e qualquer constituição subjetiva está invariavelmente, e à 

revelia de qualquer vontade, enleada na interdependência e na diferenciação. Essa densa 

rede intersubjetiva é, ao mesmo tempo, mais do que agregar qualquer um, quem quer que 

seja, a qualquer outro. Considerar essas ligações, esses laços complexos de socialidade 

como constitutivos de qualquer nós, no duplo sentido que a palavra pode evocar (de 

entrelaçamento e de coletividade), suspende a compreensão corrente de público – como 

para todos – que compõe a política curricular. 

Em termos práticos, alguma coisa acontece ao “público” quando a política curricular 

cede lugar a esse rede tão enovelada quanto dispersiva, que é, por sua vez, uma articulação 

material-semiótica composta por “prática(s) contestavé[is]” nas quais “os parceiros nunca 

estão dados de uma vez por todas” (Haraway, 1993, p. 342). A exposição desse 

enredamento desloca os termos da política educacional do romance bem-aventurado de 

atender a todos do mesmo modo e invariavelmente. A imprevisível tessitura dessa rede 

intersubjetiva nem sequer permite conformar outro objetivo ou meta que deveria ser traçado 

para que tal alcance fosse plenamente possível, de uma vez por todas e para sempre. Como 

corolário, ali “onde a distinção entre sujeito e objeto se estuma” (Giorgi, 2016, p. 163-164), 

ali onde se “contestam as distinções entre pessoa e não pessoa” (Giorgi, 2016, p. 164), 

esses enredamentos nos roubam o conforto da teleologia. Sublevam um campo polimorfo, 

heterogêneo, e mutante, um processo de transfiguração18 e de montagem19, ao qual 

podemos chamar de todos em “linhas sustentáveis e planos produtivos de interconexão 

transversal entre entidades e sujeitos” (Braidotti, 2012, p. 33) para além (ou aquém) das 

retóricas da identidade. Tal relacionalidade ontológica, sem a qual a vida não pode emergir, 

não nos permite alçá-la ao lugar simples e puro de base – solução que parece ser mais outro 

sonho de controle – a partir da qual as políticas educacionais deveriam ser pensadas. Por 

outra via, essa fantasia torna-se progressivamente problemática quando se realiza que 

reativar o público significaria atirar as políticas educacionais nas redes emaranhadas, nas 
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múltiplas zonas enoveladas de convergências e divergências, de multiplicidade contingente 

e repleta de antagonismo.  

Tomada por essas redes de entrelaçamentos ontológicos, as políticas em educação são 

arrastadas em “relações irredutíveis de responsabilidade” (Barad, 2010, p. 265). Torná-las 

públicas é, portanto, embaraçá-las no terreno da obrigação com o outro, de responder ao 

outro, de “tomar responsabilidade por aquilo que herdamos, [...] pelas relacionalidades 

entrelaçadas da herança que ‘nós’ somos” (Barad, 2010, p. 264), pelo outro que nos 

constitui, pelo outro que, logo, somos. Aquilo que serviria de adjetivo qualificador vai 

cedendo lugar ao verbo; vai deixando de ser um atributo da política ou a entidade que ela 

endereça, para ser tomado em seu fazer/ser performativo, nos termos de Barad (2003). Não 

se refere a algo – quer seja sujeito ou objeto da política – substancialmente estático ou 

passível de estabilização. É “um nó condensado infinitamente rico em um campo em 

mutação difratado pelo espaço-tempo, em sua contínua reconfiguração iterativa” (Barad, 

2014, p. 169). É a isto que nós estamos chamando de, com alguma de licença, um conceito 

de público temporalmente aberto e movente, uma combinatória e uma condensação de 

muitas temporalidades do viver em “sua multiplicidade e simultaneidade, sua presença e 

ausência, além das categorias preguiçosas de permanência e mudança” (Mbembe, 2001, p. 

8); um público inerentemente indeterminado. 

Público não figuraria, ao menos não necessita por pressuposto, um nome a designar ou 

representar todos ou cada um, que, quer de um modo ou de outro, estariam inteiramente 

diferenciados e que a política curricular deveria endereçar. Se o endereçamento 

performativo – a preposição para – que constituiria o sujeito que é endereçado nunca o 

constitui plenamente, e se qualquer constituição subjetiva só emerge – caso, nós aceitemos 

– desde uma ontologia relacional, o todos só existe incrustado na própria diferença 

diferenciante, na diferença diferenciando, com a alteridade já emaranhada na tessitura do 

endereçamento. Qualquer endereçamento é também enredamento – o “tempo e o espaço 

vivido no qual [as políticas] posicionam tanto física quanto discursivamente e criam termos 

para as relações sociais como modos de endereçamento” (Ellsworth, 1997, p. 167). De tal 

modo, o diferenciar implicado nesse processo “não é uma relação de exterioridade radical, 

mas de separalidade agencial, de exterioridade-dentro” (Barad, 2012, p. 32). Diferenciar 

envolve conexões e comprometimentos, entalhando “superposições de múltiplos seres e 

tempos, múltiplas im/possibilidades que coexistem e são iterativamente, intra-ativamente, 

reconfiguradas, [...] que são explorações materiais da indeterminação mútua do ser e do 

tempo” (Barad, 2015, p. 388). O uso do prefixo intra, mobilizado por Barad em diversas 

das suas formulações nos ajuda a manter a suspeita ante a um tentador holismo 

comunitarista que nossa apropriação da noção de rede poderia evocar. Público não 

simplesmente soma ou conecta muitas partes de forma integradora – o que é demais – ou 

constitui a representação de uma unidade amalgamada – o que é muito pouco. Se, como 

uma de nós, certa vez, defendeu, tem algo a ver com o entre (Macedo, 2006), quaisquer que 

sejam as partes/entidades/estados de uma relação enredada, elas não preexistiriam à relação 

ou tem vida independente.  
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As partes – o eu e o outro, o eu e o mundo, o corpo e a teia – só existem em relação, no 

próprio fazer performativo do entre. Nenhuma delas se auto-origina, se mantem ou se 

explica em uma presumida auto-suficiência ontológica. Partes se revelam sempre como 

entre-partes; não são, pois, nem entidades originais, nem existem em si mesmas. Partes “se 

diferenciam de acordo com relações variáveis e mutáveis com o que lhes é exterior” 

(Butler, 2017, p. 131), sem que tal diferir se estanque cabalmente. Quando estamos 

insistindo, e podemos parecer repetitivos, nesse enredamento como dimensão da política, é 

porque precisamente o público não é sobre a interconexão de duas ou mais unidades, de 

dois ou mais indivíduos juntos. Tal viver atado aos outros abduz “um questionamento da 

própria natureza da dualidade [em nosso caso, do eu e do outro] e, em última análise, da 

unicidade também [a ideia de público como todos da semelhança]” (Barad, 2010, p.). 

Tomado pela relação em movimento, todos também não é uma junção simplificada ou 

somatório de partes individualizadas, que já não existem mais dadas em algum lugar, é 

sobre re/configur/ações e trans/forma/ções no sentido múltiplo e dispersivo, “onde o self é 

intrinsecamente um não-eu” (Barad, 2015, p. 444). Torna-se cada vez mais necessário e 

urgente – e essa é a nossa aposta – desenvolver uma formulação de política pública em 

educação atenta e sensível à “afirmação da exposição involuntária à alteridade como 

condição de relacionalidade” (Butler, 2015a, p. 16).  

Logo, nossa questão não é sobre a representação mais adequada do público (como se, 

depois de todo esse movimento relacional, tal representação fosse possível) ou sobre como 

a política educacional deveria ser melhorada para efetivamente ser pública. Por outra via, o 

que nos aflige é que qualquer tentativa de delimitação do público é uma operação de poder 

que elide da consideração da política educacional que a “entrada do corpo [...] na esfera 

pública estabelece, ao mesmo tempo, a ligação entre os humanos e outros seres vivos” 

(Butler, 2018, p. 96), abduzindo a relacionalidade ontológica como esfera de nossa própria 

existência. Nós estamos sugerindo que o paradoxo aparentemente inamovível e irredutível 

no qual a diferença é apenas outro desse todos que configuraria o público, nos obrigando a 

escolha ou alternância entre ambos como se fossem dois polos de uma equação exata, 

perde, aqui, sua evidência primeira. Na medida em que própria relacionalidade ontológica 

envolve relações mundanas e constantemente dispersas de si mesmas, a emergência desse 

todos é uma condensação difusa, nunca fechada, nunca acabada. Estamos diante de um 

interstício profícuo que esse todos, composto de enredamentos diferenciais, “um espaço-

temporalidade reiterativamente materializado, promiscuamente inventivo” (Barad, 2012, p. 

29), figura para as políticas públicas. É que, aqui, a diferença opera, sobretudo, de forma 

intrínseca à emergência do todos, sem implicar qualquer contradição muito menos 

oposição.  

Em outras palavras, só é possível política pública de educação quando se dirige a todos 

distintamente ou ainda distintivamente, menos porque são realidades, grupos, ou 

identidades diferentes e heterogêneos que tornam impossível a direção projetada. Antes, o 

público exige e mantém ecoando a força generativa da diferença ontológica relacional 

como lhe sendo inerente em suas derivadas direções, arriscando-se a não ser aquilo que se 

deseja e sonha. O compromisso da política educacional com o público – e se quisermos, 
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com a escola pública – é, antes de tudo, um compromisso com o próprio processo de 

diferenciação, com as singularidades indomáveis que podem emergir. Mais ainda, é tanto 

sobre salvaguardar essa alteridade constitutiva do mundo e da vida, essa “alteridade 

imparável” (Patton, 2002, p. 2010), quanto, em especial, é sobre cultivar novelos 

imprevisíveis e impossíveis de serem delimitados de antemão, de abrir espaço para que 

“forma[s] de socialibilidade política irredutível[is] à conformidade” (Butler, 2017, p. ) e, 

por vezes, incomensuráveis possam aparecer. Para que tal florescimento aconteça, não há 

razões para negar que são necessárias redes de suporte, sobre as quais escreve Jackson 

(2011), perguntando sobre todos os tipos de materiais e condições cruciais para impulsionar 

essa esfera apenas presumivelmente imaterial. No argumento de Jackson (2011), a 

exposição dessa relacionalidade também exibe, quando não coincide com, práticas 

materiais que sustentam a própria possibilidade de viver em relação.  

Embora efêmeros, tais modos de relacionalidade não dispensam plataformas para 

serem suportados. Só podem vir a existir emaranhados em estruturas sociais, tecnologias, 

instituições, ou mesmo processos orgânicos que permitem a vida continuar através do 

“murmúrio da multiplicidade não teológica e não hierárquica que é o mundo” (Haraway, 

2008, p. 77). Numa digressão do título da reportagem com o qual abrimos esta sessão, 

poderíamos afirmar: vou sendo entre-tecido, logo existo. O público se torna, assim, um 

veículo importante para expor tanto a interdependência subjetiva das políticas educacionais 

quanto o que significa permanecer e compartilhar práticas e engajamentos materiais; eles 

também ontologicamente múltiplos. Entender que as redes intersubjetivas envolvem 

suportar materialmente a vida não quer dizer, por tabela, que são simples cenários ou algum 

tipo de fundamento basal onde, sobre ou no qual vidas se desenrolam autonomamente. Esse 

suporte está emaranhado na própria existência. É, por sua vez, materialidade ativamente 

reconfigurada (Barad, 2003). Redes de suportes são tanto relacionais como agenciadoras, 

“zonas já atuando sobre o corpo com vários níveis de sucesso e fracasso, atuando sobre um 

campo localizado específico de impressionabilidade para o qual a distinção entre 

passividade e atividade não é nem pode ser estável” (Butler, 2015b, p. 15).  

Se esses enredamentos parecem arriscar as estruturas fantasmáticas do universalismo 

abstrato, atualizadas pelo neoliberalismo globalizado, é porque dessacralizam as políticas 

públicas quando as transformam em um emaranhado vital de escalas, tempos e seres 

heterogêneos localmente entrelaçados, nunca plenamente formados, sempre constituídos 

em relação. Deriva daí nossa posição de, quiçá, defender ou mesmo exigir políticas 

públicas para a escola. Só que se trata de um endereçamento de público guiado por essas 

relações emaranhadas, (re)constituído – discursiva e materialmente – no decorrer da própria 

relação com a vida que as políticas curriculares são obrigadas a estabelecer e pelo apelo 

ético que surge dessa ontologia relacional. Essa tessitura do viver pode perfeitamente 

rearticular as políticas em educação ao ser o coração da abertura para um sentido de público 

que busca desfazer aquele cidadão humano trabalhador abstrato e, quem sabe, torna 

problemáticos, nunca de uma vez por todas, os compromissos táticos das políticas 

curriculares com a normatividade. 



Políticas públicas de currículo: diferença e a ideia de público 

 

 
753 

Um filme de terror que marcou a geração de outro de nós pode ser ilustrativo. Em 

Aracnofobia, de 1990, dirigido por Frank Marshall, acompanhamos a história do médico 

Dr. Ross, um aracnofóbico, e sua família. Após decidirem se mudar para uma cidade no 

interior da Califórnia, em um busca de fugir das agruras dos centros urbanos, o médico vê 

surgir aranhas mortais espalhadas por toda parte. Traficadas da Venezuela, as picadas dos 

aracnídeos começam a provocar mortes aterradoras. As aranhas destroem as casas, laços de 

intimidade – em uma das cenas, uma mulher é obrigada a correr nua após ser atacada no 

banheiro –, famílias inteiras. Não possuem órgãos sexuais; são produtos de uma aranha-

rainha reprodutora com um grande casulo enovelado, uma teia aberrante incrustada no 

porão da própria casa do médico. Esse é um mundo em que as figuras são aterrorizadas por 

seres que só existem vivendo em ninhos. As aranhas vão matando, com suas picadas 

mortalmente venenosas, o médico, a dona-casa, o policial. Em uma sequência interessante, 

os membros da família são perseguidos pelas aranhas e se veem obrigados a fugir da 

segurança de sua casa, enquanto Dr. Ross cai no ninho da aranha-rainha. Na batalha entre o 

médico e a aranha, a solução é atear fogo a própria residência para se manter vivo. O filme 

pode ser mesmo lido como uma oportunidade do médico superar seu medo de aranhas ao 

ser jogado em suas perseguidoras teias.  

Ao que parece, o que as aranhas perversas de Aracnofobia trazem à tona é como os 

porões de nossas casas, erguidas sob o sonho da independência, estão tomados por redes 

emaranhadas e soterradas que elas pretendem obscurecer, por laços não-reprodutivos 

envolventes, por vezes, difíceis e monstruosos. Laços que exigem das políticas, para serem 

públicas, resistir, à “tentação de uma paz que se pretenderia final, ecumênica, no sentido de 

que uma transcendência teria o poder de requerer daquele que é divergente que se 

reconheça como uma expressão apenas particular do que constitui o ponto de convergência 

de todos” (Stengers, 2018, p. 447). São laços que amedrontam nossas seguranças, que 

perturbam nossa busca por tranquilidade – a cena final do filme é Dr. Ross e a sua esposa, 

agora, em nova cidade, desta vez, perturbada por terremotos, onde nem mais a terra é firme 

e estável. Nossas formas de abstração política, quer estejam situadas à esquerda ou à direita 

do espectro político, quer progressistas ou conservadoras, têm induzido a cortar os enlaces 

em nome do deslizamento entre o público, todos e o universalismo abstrato. Em nome da 

segurança das casas, buscam afastar a condição de interpendência; em nome de 

sacralização de moradas redentoras, ousam incendiar os laços que constituem a vida.  

Mais precisamente, quando a tematização do público cede lugar a toda uma fantasia 

super-inflacionada de um sujeito cidadão abstrato universal, que “busca se mostrar 

impenetrável, definir-se como protegido [...] e radicalmente invulnerável” (Butler, 2015a, 

p. 77), o que está em jogo é um temor em torno de para onde a alteridade, a diferença 

emaranhada em nós, com seu “contínuo reconfigurar do mundo” (Barad, 2003, p. 818), 

pode nos levar. Aquilo que confere poder a esse temor é exatamente as formas pelas quais 

as políticas educacionais têm buscado, hoje, converter a capacidade de destruição desses 

laços em algo justificável no movimento de transformar “sua própria destrutibilidade em 

algo impensável” (Butler, 2015a, p. 77). Esses são modos de conversão não apenas 

justificam a destruição da vida, de tudo aquilo e de todo quem que é tomado como ameaça 
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à sua realização, mas a maximizam em nome – como Aracnofobia traz à tela e que nos é 

deveras conhecido – da família, da casa, do privado ao “instaurarem uma ontologia de 

indivíduos volitivos” (Butler, 2017, p. 134), ou, para seguir Bhandar (2018), de indivíduos 

possessivos e de proprietarização da vida20. Essas são formas de poder que, por sua vez, são 

sobre nos privar de existir nessa rede, de dela buscar nos expulsar.  

Nesse retorno àquilo que com aranhas podemos aprender: política pública enquanto tal, 

isto é, distribuída para todos, só é possível se manter a (re)criação de relações e trocas que 

“participam da história da vida e da invenção dos seres” (Despret, 2017, p. 18), como 

formando um “nó de ação durável” (Haraway, 1997, p. 142) ao redor do qual outras 

relações se voltam, onde encontramos uma variedade de perspectivas que não são nossas. É 

sobre associações ramificadas, espaço-temporalmente materilizantes, é sobre “encontrar 

aquelas formas de coexistência reveladas pelas histórias convergentes e ressoantes” (Butler, 

2017, p. 117) que compõem e articulam, sempre disjuntivamente, o que se pode afirmar por 

todos. Onde se sonha com a impermeabilidade e a segurança, onde se deseja a figura do 

cidadão trabalhador abstrato, política pública pode ser mesmo vista como o modo da 

educação voltar-se ao outro, de estar com o outro. Um retorno que é invariavelmente uma 

torção, um giro deslocado, aberto e incerto, a fim de manter o problema de viver juntos 

conosco, ecoando em nós, sem a pretensão de dissolução, já que dele se desembaraçar é 

aceitar que esse terreno jubilante de relações enoveladas pode ser varrido do mapa. 

 
 
Um final para começar 
 

Buscamos, neste trabalho teórico, experimental e intuitivo, explodir ideias 

claustrofóbicas e expurgar os sonhos fáusticos que desejam elidir das políticas educacionais 

“os acontecimentos queer do mundo” (Barad, 2012, p. 44). Nesse sentido, este texto é parte 

de um sensível compromisso com redes intersubjetivas e políticas curriculares 

multiplamente localizadas, que temos desenvolvido em nossos projetos de pesquisa. Em 

todos eles, temos exercitado o compromisso ético com uma teorização que possa ajudar a 

abrir espaços para outras possibilidades nas políticas educacionais, energizar seus 

elementos estranhos e radicalizá-los até onde somos capazes de fazê-lo. Talvez possamos 

dizer que, no quadro de condições nebulosas que se avizinha, esse exercício é uma aposta 

esperançosa, que não busca soluções, mas a “intensificação máxima de uma transformação 

em curso” (Derrida, 2010, p. 2010). 

Tal aposta não fala do voluntarismo ou da autonomia, fantasias da boa-vontade que 

informem, equivocamente, que o sinal está livre para que, enfim, a diferença possa caber ou 

aparecer nas políticas públicas em educação. Normas têm poder precedente, atuam à revelia 

da nossa vontade e constituem as próprias condições do pensável. Elas produzem marcas de 

inteligibilidade e códigos ontológicos (Butler, 2015), nossas vidas estão saturadas e 

emaranhadas por operações de poder. Diversos campos de forças e imbricações produzem 

as tantas formas assumidas pelas políticas curriculares, os tantos modos de bloquear a 

diferença que elas buscam sedimentar. Neste texto, sugerimos que o endereçamento do 
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público pelas políticas, articulando humanismo e cidadania, é uma das velhas fantasias 

reificadoras do universalismo abstrato. Trata-se de insistir na desconfiança de que essas 

fantasias estão sempre prontas a corroer os tantos fios que nos permitem viver. Elas se 

propõem a substituir, com força, a relacionalidade ontológica que nos constitui, o 

enredamento material e intersubjetivo que traz a existência à tona. Com isso, curto-

circuitam a própria ideia de público que erigem. 

Não estamos sugerindo, portanto, que podemos reiniciar o jogo do zero numa espécie 

de salvacionismo que institua o caráter emaranhado, múltiplo e em movimento do todos. 

Nossa aposta é em modos de teorização mais sensíveis em tomar para si o que “está se 

desdobrando em meio à atividade habitual da vida” (Berlant, 2008, p. 5), em abrir a 

sensibilidade ao emaranhado que o todos traz à vida pública das políticas educacionais. Isso 

requer de nós “aprender a estar verdadeiramente presente, não como um pivô que 

desaparece entre o passado horrível ou idílico e os futuros apocalípticos ou salvadores, mas 

como criaturas mortais entrelaçadas em uma miríade de configurações inacabadas de 

lugares, tempos, sujeitos e significados” (Haraway, 2016, p. 1) – uma espécie de cultivo do 

devir-aranha de todos que somos esses nós! A impossibilidade de afirmar uma direção 

lança a teorização curricular – porque ela precisa conviver com aquilo que a constrange – 

em espaços de afirmação radical da potencialidade da alteridade, da diferença.  

Gostamos da sugestiva indicação da teórica feminista Ahmed (2017) de que o ato de 

teorizar, como uma prática, como um fazer, como um exercício, está imiscuído no mundo 

e, portanto, implicado na produção de diferentes maneiras de habitá-lo, e de nele se mover, 

no próprio ato de contestar sua existência. A prática de teorização, para a autora, está 

duplamente inscrita: contesta modos de entender o mundo enquanto contesta a si mesmo, 

aos modos e categorias que se vê obrigada a estabelecer para interpretar o mundo. 

Tentamos tornar problemáticas e confusas as categorias com quais vivemos e operamos, 

criar conexões com esses tantos “lá” e “aqui”, “onde” e “agora”, para recompor a vida, 

refazê-la, reconstruir espaços e tempos e, “persistentemente, transforma[r] as condições de 

impossibilidade em possibilidade” (Spivak, 1993, p. 201). E, aqui, não passará 

despercebido que as inquietações que nos trouxeram a este texto já estão sendo 

transformadas em outra coisa... 
 

 

Notas 

 
1. Texto produzido no âmbito do projeto “Uma alternativa às políticas centralizadas: formar professores e 

produzir currículo nas escolas”, financiado pelo CNPq no Edital Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas. As discussões aqui trazidas são também desenvolvidas em projetos financiados pela FAPERJ e 

em outros editais do CNPq. 
2. No Brasil, por exemplo, Thielsen (2015) vem argumentando nesse sentido em textos escritos. 
3. O projeto acontece de forma simultânea nas cidades de São Félix e Cachoeira, no estado da Bahia, em 

Rondonopólis no estado de Mato Grosso, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, sem que a escolha por 

tais cidades tivesse por objetivo qualquer pretensão de representação. Aproveitamos para agradecer, aqui, 
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aos colegas Erika Vírgilo (UFMT), Solyane Lima (UFRB) e Guilherme Lemos (UERJ) que tem 

viabilizado localmente a execução da pesquisa. 
4. Isso é feito mais efetivamente em outro texto (Macedo, 2017). 
5. A autora está trabalhando com o termo povo e, logo, nosso uso é deliberadamente deslocado. 
6. Este texto foi construído antes da publicação do texto de Gabriel (2018), de modo que o diálogo com ele é 

mais restrito do que poderia. Adicionamos as referências já após a revisão por pares, razão pela qual o 

fizemos com o mínimo de interferência no texto aprovado. 
7. A autora aqui se refere à conformidade de gênero, mas a obra é construída com a premissa de que a 

discussão de gênero é uma discussão sobre a política de reconhecimento. 
8. Para pesquisadores do currículo no Brasil, é impossível lidar com a ideia de rede sem ser remetidos aos 

estudos nos/dos/com os cotidianos que, há muito, vêm descrevendo a tessitura complexa de 

conhecimentos e práticas, interconectados e interpenetráveis, que acontece em múltiplos espaços e tempos 

(Alves; Oliveira, 2002; Alves, 2003; 2012). Nossas referências são outras, mas a inspiração para o projeto 

a que nos referimos certamente deve muito ao diálogo com tais estudos. 
9. Discussões mais detalhadas nesse sentido podem ser encontradas em Macedo (2017b, 2016, 2015). 
10. Como o foco do texto não é o estudo das políticas curriculares recentes, não nos preocupamos de mostrar 

que as citações trazidas como indícios são centrais nos documentos. Em outros textos, tratamos dessas 

metáforas em diferentes políticas. Em relação às políticas recentes, citamos Macedo (2015). 
11. Se consideradas as políticas para educação de forma mais ampla, tal compromisso fica mais evidente nas 

ações encaminhadas no âmbito da SECADI. Não é, no entanto, pouco importante o fato dessas ações não 

constituírem as políticas centrais do MEC. 
12. Aqui queremos também destacar a força desses princípios na própria constituição política da república 

brasileira. A leitura de Joan Scott, historiadora americana dedicada ao estudo da França, parece-nos muito 

produtivo para entender os impactos universalistas em políticas identitárias, assim como na tentativa de 

pensar políticas públicas comprometidas com a diferença. 
13. Veja-se, por exemplo, os debates conservadores capitaneados pelo Escola sem Partido ou as declarações 

do futuro Ministro da Educação na mídia em defesa de uma “moral humanista”, em que “o respeito pela 

pessoa humana é fundamental” (O Globo, p.27). 
14. A publicação do texto original data de 1927. 
15. O exemplo mais icônico é que, há pouco mais de um século, o negro estava excluído do humano. De 

forma menos explícita se pode dizer que continuaram fora do público endereçado pelas políticas públicas 

educacionais até a década de 1990 quando se universalizou a educação no Brasil. O mesmo ocorre com 

deficientes, apresentados, ainda no século passado em jaulas em circos ao redor do mundo. 
16. Hilton Japyassú é Professor da Universidade Federal da Bahia.  
17. Todas as citações retiradas do artigo são referenciadas pela autoria do jornalista Bernado Esteves, exceto 

quando indicada de outro modo.  
18. Para um desenvolvimento ainda inicial dessa ideia de transfiguração política, ver Ranniery (2018). 
19. Para o uso da noção de montagem, ver Ranniery e Macedo (2018). 
20. Nos próprios embates do Escola Sem Partido, há uma associação de demandas conversadoras (em defesa 

da moral humanista e a da família, por exemplo) com demandas neoliberais e mesmo por justiça social. 

Sobre esse aspecto, indicamos Macedo (2017b). 
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