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1 – Situando a problemática

Muitos autores afirmam que o campo do currículo vem se caracterizando por um hibridismo de tendências teóricas distintas (Dussel et al, 1998; Lopes & Macedo, 2002, 2003; Pinar et al, 1995). Freqüentemente tal característica híbrida é expressa pela associação de princípios das teorias críticas, com base neo-marxista e/ou fenomenológica e interacionista, a princípios de teorias pós-críticas, vinculadas aos discursos pós-moderno, pós-estrutural e pós-colonial. Autores como Giroux (1996, 1999) tentam produzir uma convergência dos discursos moderno e pós-moderno em direção a um projeto político vinculado à reconstrução da vida pública democrática. Ele defende as construções históricas da razão, da autoridade, da verdade, da ética e da identidade, de forma a questionar perspectivas modernas centradas na compreensão de bases universais para o pensamento. Sustenta, ainda, que a política cultural é uma política da diferença, na qual a diferença não é um signo fixo como propõe o estruturalismo Por estruturalismo designo as perspectivas de investigação e modos de pensamento que têm por base a compreensão das estruturas sociais em um sentido mais geral e amplo. Nesse sentido, Marx e Lévi-Strauss são categorizados como estruturalistas, ainda que para o primeiro seja prevista uma história das  mudanças estruturais: as mudanças nos modos de produção. Tal conceito é construído no confronto com o pós-estruturalismo. Já o estruturalismo em seu sentido estrito designa o movimento intelectual que se desenvolveu particularmente na França, nos anos 1960, em torno da linguística, da antropologia, da filosofia, da política e da psicanálise. Trata-se de uma tentativa anti-positivista de investigar o real se afastando do vivido, de forma a conhecer suas estruturas, especialmente construídas pela linguagem. Nesse sentido, incluem-se Lévi-Strauss, Barthes, Bernstein e Lacan. Mesmo de forma estrita, o estruturalismo é muito amplo e diversificado. – ou alguns estruturalismos –, mas envolve significados que são produtos de relações de diferença mutáveis e modificadas no jogo referencial da linguagem. Ainda assim, suas análises permanecem tributárias a Paulo Freire e à Escola de Frankfurt, especialmente no que concerne à permanência do foco na emancipação e à perspectiva de tornar possível uma ação política coletiva. 
McLaren (1997, 2000) igualmente assume filiações pós-estruturalistas, particularmente na análise da diferença e da linguagem, mas segue procurando pensar sobre a validade de categorias marxistas, como a totalidade e as relações materiais entre capital e trabalho. McLaren (2000) chega a desenvolver uma diferença entre os pós-modernistas lúdicos e os pós-modernistas críticos ou de resistência. Os primeiros, segundo ele, ocultam as condições materiais associadas às relações entre capital e trabalho e focalizam o sofrimento humano, sobretudo, como um discurso ou texto a serem desenvolvidos e desconstruídos. Os segundos, por sua vez, tentam analisar o sujeito como significações que se tornaram relativamente fixadas dentro de determinações históricas específicas e de relações materiais da luta de raça, classe e gênero (p. 228). 
No campo do currículo no Brasil, também é possível destacar esse hibridismo de discursos críticos e pós-críticos, especialmente em virtude do foco político na teorização crítica e do foco no pós-modernismo (Lopes & Macedo, 2002, 2003). Se as teorias pós-críticas são utilizadas em virtude de sua análise mais instigante da cultura, capaz de superar divisões hierárquicas, redefinir a compreensão da linguagem e aprofundar o caráter produtivo da cultura, particularmente da cultura escolar, a referência à teoria crítica ainda está presente nas análises que buscam não desconsiderar, ou visam a salientar, questões políticas, bem como uma agenda para a mudança social. 
Tal configuração híbrida não é inédita nas ciências sociais. Hardt e Negri (2001), na proposição do “Império” como ausência de fronteiras para o poder – o poder não tem limites – e como capaz de governar toda vida social, articulam teoricamente o conceito de biopoder, com base em Foucault, Deleuze e Guatari, a uma reinterpretação dos conceitos marxistas: uma teoria não-teleológica da luta de classe, um aprofundamento da teoria da mais-valia em virtude da valorização do trabalho imaterial e um aprofundamento da interpretação leninista sobre o Estado em direção à reconfiguração do conceito de soberania. Os autores tanto buscam investigar os supremos poderes de opressão e destruição exercidos pelo Império, como salientar as possibilidades de a multidão criar e se libertar. Com isso, assumem também posições críticas em relação ao pós-modernismo. Em primeiro lugar, Hardt e Negri (2001) consideram que os autores pós-modernos “erram de inimigo” ao considerarem a persistente influência do Iluminismo como fonte de dominação, pois entendem que as formas de dominação contemporâneas do Império já não mais de baseiam nos binários essencialistas. Manter apenas tal forma de questionamento pode impedir o reconhecimento das novas formas de poder. Em segundo lugar, defendem que o pós-modernismo, ao questionar a modernidade, o faz contrariando seus próprios princípios, pois a descreve como homogênea e uniforme. Esses autores localizam, pelo menos, duas tradições distintas na modernidade: aquela que busca o controle das forças de utopia de outras tradições, mediante a construção de dualismos, constituindo a concepção de soberania moderna, e aquela que valoriza a imanência e celebra a singularidade e a diferença.
Michael Peters (2000) tenta “resolver” algumas dessas tensões argumentando em favor das diferenças entre pós-estruturalismo e pós-modernismo. Para o autor, existem aproximações filosóficas e históricas entre os dois movimentos, mas seus objetos teóricos são distintos. O pós-estruturalismo se organiza aprofundando ou visando a superar princípios do estruturalismo. O pós-modernismo, por sua vez, se organiza em contraposição à modernidade – ou a uma das tradições da modernidade. Nessa perspectiva, o autor (Peters, 2003) desenvolve seu trabalho no sentido de uma re-leitura pós-estruturalista de Marx. Mais uma vez, a tentativa é tornar mais produtivos os conceitos marxistas visando a compreender as novas relações entre educação, trabalho e emprego desenvolvidas no atual contexto de predominância do trabalho imaterial.
A preocupação que me parece pertinente no desenvolvimento de tais associações é a de entender qual a sua produtividade. Como conseguem responder aos problemas por elas construídos? Como resolver as tensões geradas pela associação de princípios críticos e pós-críticos, implicados na associação entre estrutura e ação, universal e particular? Penso que tais tensões mostram-se ainda mais nítidas quando há o interesse de refletir o entrecruzamento de questões epistemológicas e políticas, as quais precisam ser examinadas tendo em vista as pesquisas em pauta. 
Tentando contribuir para esse debate a partir da própria pesquisa que realizo sobre políticas de currículo, focalizo neste artigo a associação que construo, ancorada em Stephen Ball, entre recontextualização e hibridismo. O conceito de recontextualização, construído por Basil Bernstein em uma matriz estruturalista, vem sendo associado por Ball ao entendimento das culturas híbridas, marcado pelas discussões pós-coloniais e pós-estruturalistas. Apesar da incongruência que inicialmente pode ser vista entre conceitos de matrizes teóricas distintas, Ball vem desenvolvendo trabalhos no sentido de viabilizar a articulação desses conceitos.
Como o próprio Peters (2000) analisa, há diferenças expressivas entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo. O estruturalismo, em um sentido amplo, visa a uma análise sincrônica das estruturas e projeta a perspectiva de ser um paradigma para as ciências sociais ou um modelo científico, em alguns casos baseado na linguagem, enquanto o pós-estruturalismo questiona o cientificismo das ciências humanas, sua pretensão de construir fundamentos epistemológicos e identificar estruturas universais comuns a todas as culturas e à mente humana em geral. É possível, todavia, também destacar suas aproximações. Ambos os modos de pensamento questionam o privilégio conferido à consciência humana e a sua possibilidade de autonomia e de auto-conhecimento, valorizam a linguagem como constituinte do social e consideram a cultura em termos simbólicos e lingüísticos, tornando os sistemas simbólicos – cidade, escola, governo – compreensíveis como sistemas de códigos. Nesse sentido, partilham uma postura anti-realista e anti-positivista, construindo o entendimento de formas de governo e de constrangimento de nossos comportamentos. 
Tanto o estruturalismo quanto o pós-estruturalismo, contudo, são modos de pensamento heterogêneos, um e outro incluem autores com perspectivas diversas, mais ou menos próximas entre si e mais ou menos incongruentes. Defendo, portanto, que uma possível forma de entender tais diferenças e aproximações, bem como a fertilidade dessa associação e os problemas teórico-metodológicos dela decorrentes, pode ser pela análise do objeto de pesquisa a ser construído e dos conceitos a serem considerados na construção desse objeto. É nessa perspectiva que analiso as articulações que vêm sendo feitas entre recontextualização e hibridismo na pesquisa sobre políticas de currículo.

2 - Pensamento estruturalista de Bernstein: o conceito de recontextualização

O intercâmbio crescente de textos e discursos, estabelecendo um fluxo plural de sentidos no contexto do mundo globalizado e tornando aparentemente tão similares políticas de currículo de países tão distintos, parece ter contribuído para ampliar as pesquisas educacionais que se utilizam do conceito de recontextualização formulado por Bernstein. Esse conceito tem se evidenciado como produtivo para o entendimento das reinterpretações que sofrem os diferentes textos na sua circulação pelo meio educacional. São orientações de agências multilaterais que se modificam ao serem inseridas nos contextos dos Estados-nação; são orientações curriculares nacionais que são modificadas pela mediação de órgãos estaduais e municipais e das escolas; são políticas dirigidas pelo poder central de um país que influenciam políticas de outros países; são ainda os múltiplos textos de apoio ao trabalho de ensino que se modificam nos contextos disciplinares (Ball, 1992, 1994, 1998, 2001; Bonal & Rambla, 1999; Evans & Penney, 1995; Jones & Moore, 1993; Muller, 1998; Neves e Morais, 2001; Whitty et al, 1994a e 1994b). Os textos, assinados ou não pela esfera oficial, são fragmentados ao circularem no corpo social da educação, alguns fragmentos são mais valorizados em detrimento de outros e são associados a outros fragmentos de textos capazes de ressignificá-los e refocalizá-los. Esse processo é interpretado por Bernstein (1996, 1998) nos termos de uma recontextualização. 
As regras de recontextualização regulam a formação do discurso pedagógico específico de um dado contexto. Tais regras fazem parte de um conjunto mais amplo, constituído também pelas regras distributivas e regras avaliadoras, que compõe a gramática intrínseca do discurso pedagógico. Cabe às regras de recontextualização fixar os limites externos e internos do discurso legítimo. 
Para Bernstein, o discurso pedagógico também é um conjunto de regras, não é um conteúdo a ser transmitido ou um conjunto de enunciados. Mais precisamente é um princípio de recontextualização de outros discursos que serão seletivamente transmitidos e adquiridos. Todo discurso pedagógico é o princípio que regula a incorporação de um discurso instrucional – discurso das destrezas ou discurso especializado das disciplinas – em um discurso regulativo – discurso da moral e da transmissão de valores. A predominância do discurso regulativo é garantida por sua capacidade de introduzir a ordem no discurso instrucional. Ou seja, na medida em que o discurso instrucional é deslocado de seu contexto original e relocalizado no contexto educacional é produzida sua transformação em outro discurso: o discurso pedagógico. Tal transformação é desenvolvida por sua associação ao discurso regulativo e pela interveniência da ideologia, um conjunto particular de efeitos dentro dos discursos. 
O princípio recontextualizador – o discurso pedagógico – cria agentes e, portanto, campos recontextualizadores. Em suas análises, Bernstein diferencia o campo recontextualizador oficial e o campo recontextualizador pedagógico. O primeiro é criado e dominado pelo Estado; o segundo, é composto por educadores nas escolas e universidades, bem como por produtores de literatura especializada e fundações privadas de pesquisa. No complexo quadro da recontextualização, Bernstein ainda situa o campo internacional, as relações deste com o Estado, os campos de produção material e controle simbólico e o campo recontextualizador nas escolas. 
Com esse modelo, Bernstein mantém um enfoque marcadamente estruturalista em seu sentido estrito Ver nota 1., ainda que com aproximações com as atuais discussões pós-estruturais A  formulação teórica de Bernstein faz com que Sadovnik (1995) o aproxime do pós-estruturalismo foucaultiano.. Como primeira marca estruturalista, localizo sua construção de modelos fortemente situados em pares binários interconectados, entendidos como expressões das relações de poder classificatórias. A segunda característica pode ser identificada na busca em definir as regras que constroem a estrutura. A mudança e a resistência são pensadas no contexto de funcionamento dessas regras, sem que haja a investigação do processo de implodir tais regras, ainda que para criação de uma nova estrutura. A estrutura é a sintaxe das transformações possíveis, levando à conclusão de que há transformações impossíveis no contexto dessa dada estrutura. Como terceira característica, situo a definição muito estratificada e compartimentada dos diferentes campos que atuam na recontextualização, especialmente aqueles formados pelo Estado e pelas organizações de produção do conhecimento pedagógico. As tensões, os conflitos e os acordos, tanto nos campos recontextualizadores pedagógico oficial e não-oficial, implicam considerar as relações entre esses campos como constantes no processo de constituição das políticas. As associações entre seus agentes e práticas são múltiplas, assim como existem agentes e práticas nos dois campos que elaboram discursos contrários às orientações dominantes no contexto oficial, não sendo possível afirmar a homogeneidade dos discursos nesses dois campos, nem tampouco sua não-articulação. 
Por tal análise, a recontextualização e a ideologia a ela associada tendem a ser interpretadas como deturpação. Isso se expressa, por exemplo, quando Bernstein (1998) defende que uma das possíveis respostas à recontextualização do discurso pedagógico pode ser o contato direto com o conhecimento científico, a aproximação entre produção e reprodução, caracterizando que a “negatividade” da recontextualização está relacionada à “negatividade” da reprodução. 
Consideradas tais limitações, defendo que o conceito de recontextualização permanece sendo importante para a pesquisa das políticas de currículo por marcar as reinterpretações como inerentes aos processos de circulação de textos e por articular a ação de múltiplos contextos nessa reinterpretação, identificando as relações entre processos de reprodução, reinterpretação, resistência e mudança, nos mais diferentes níveis. A centralidade das questões discursivas e textuais como constitutivas de identidades pedagógicas é também um aspecto produtivo, por articular o discurso - conjunto de regras de posicionamento e reposicionamento do sujeito - com os processos materiais desenvolvidos pela divisão social do trabalho. Como as relações de poder são expressas pelos princípios de classificação que constituem as identidades e as diferenças das categorias, dentre elas os saberes, fornecem um modelo teórico interessante que remete à articulação entre poder e saber.
Mas talvez o aspecto mais produtivo do conceito de recontextualização para o entendimento das políticas de currículo seja a busca de uma constante articulação macro-micro. Sadovnik (1995) destaca como Bernstein constrói seu projeto de “baixo” para “cima”, buscando identificar as regras do processo educacional nas escolas para então relacioná-las às condições estruturais e situar tal análise em um contexto mais amplo das questões políticas e educacionais. A partir desse projeto estabelece seus modelos considerando as relações tanto de “baixo” para “cima” quanto de “cima” para “baixo”. 
Esse é um dos processos que, a meu ver, estimula autores como Ball (1992, 1994, 1998, 2001) a investigar políticas educacionais considerando as articulações e reinterpretações em múltiplos contextos, que vão das influências internacionais às práticas escolares, sem estabelecer hierarquias entre os mesmos. Os contextos de influência, o contexto de definição de textos e os contextos da prática formam um ciclo contínuo produtor de políticas sempre passíveis de recontextualização.
Ball (1994) admite sua ambivalência quando associa a análise crítica das políticas e a etnografia ao pós-estruturalismo e considera que cada uma dessas matrizes teóricas atende a finalidades distintas. A análise política em uma perspectiva crítica permite a ancoragem nas idéias de justiça, igualdade e liberdade individual. O pós-estruturalismo permite o entendimento de textos e discursos que transitam na produção das instituições e da cultura, bem como a análise de seus nexos com as relações de poder. Os métodos etnográficos, por sua vez, permitem a investigação dos efeitos das políticas em contextos locais, situando os discursos em táticas e relações de poder específicas.
Ball inicialmente focaliza a recontextualização como uma bricolagem de discursos e textos (Ball, 1992; Ball, 1994), mais próxima à concepção de Bernstein. Na medida em que vai se aprofundando em suas formulações sobre as relações global-local (Ball, 1998, 2001), incorpora o conceito de hibridismo à análise da recontextualização, se apropriando das discussões pós-estruturalistas e pós-coloniais. Passa, então, a defender que, no mundo globalizado, os processos de recontextualização são, sobretudo, produtores de discursos híbridos.

3 - Recontextualização por processos híbridos nas políticas de currículo

Quando Ball incorpora à recontextualização o entendimento da cultura pelo hibridismo, busca investigar as nuances locais das políticas educacionais. Sua investigação caracteriza uma agenda política global para a educação centrada na performatividade, na escolha dos pais, no gerencialismo, no novo vocacionalismo, na competição institucional e no fundamentalismo curricular, mas visa a investigar como em diferentes lugares essa agenda se modifica, seja pela intensidade com que tais princípios se expressam, seja pelo nível de associação desses discursos a outros (Ball, 1998). É a partir da idéia de uma mistura de lógicas globais, locais e distantes, sempre recontextualizadas, que o hibridismo se configura.  
A incorporação da categoria hibridismo implica entender as políticas de currículo não apenas como políticas de seleção, produção, distribuição e reprodução do conhecimento, mas como políticas culturais que visam a orientar determinados desenvolvimentos simbólicos, obter consenso para uma dada ordem e/ou alcançar uma transformação social almejada (García Canclini, 2001). Em uma perspectiva anti-hegemônica, desenvolver políticas culturais implica favorecer a heterogeneidade e variedade de mensagens, que podem ser lidas por diferentes sujeitos de diferentes formas, sem a pretensão de congelar identidades. As atuais orientações curriculares centralizadas, entretanto, tendem a projetar certas identidades e a regular os sentidos das mesmas, ainda que não consigam sempre seu intento. Cabe entender como esses processos de desenvolvem, valendo-se da hibridização de tendências teóricas distintas, no âmbito dos três contextos investigados por Ball (1994).
Numa análise da cultura urbana e de suas forças dispersas da modernidade, incapazes de fixar identidades, García Canclini (1998) evidencia como os monumentos urbanos deixaram de ser o cenário legitimador do tradicional, a partir de suas tensões com a trama visual das cidades. São estilos, referências, momentos históricos e movimentos artísticos que interagem com a publicidade, os grafites e os movimentos sociais, produzindo mesclas geradoras de novas estruturas e práticas e construindo interseções entre o moderno e o pós-moderno, interpretadas pelo pesquisador latino-americano com base em três processos fundamentais de hibridização. O primeiro processo é o de descolecionar, pelo qual Canclini procura entender as associações atualmente feitas entre culto e popular, entre estratos culturais de classes sociais distintas, bem como entre produções culturais aproximadas pela atuação das tecnologias. Tais descoleções são vistas também como capazes de romper hierarquias, ainda que não sejam capazes de dissolver as diferenças entre classes. O segundo processo articula desterritorialização – perda da relação suposta como natural entre cultura e territórios geográficos e sociais – e reterritorizalização – relocalizações territoriais, parciais e relativas, das velhas e novas produções simbólicas. Por fim, há a produção dos gêneros impuros, constitucionalmente híbridos, tanto pelas descoleções quanto pelas desterritorializações e reterritorializações. Nesses processos múltiplos de ressignificação e instauração de novos sentidos, não há um conjunto de regras fixas ou grandes relatos que guiem a hibridização.
García Canclini estimula a pensar que as coleções teóricas com as quais usualmente o currículo é interpretado se dissolvem, produzindo associações aparentemente contraditórias em nome de finalidades distintas daquelas entendidas como originais. A cultura, que com Bernstein poderia ser pensada em termos de classificações de categorias, identitariamente definidas por relações de poder, assume um caráter difuso, no qual identidades e diferenças se mesclam e princípios de classificação não são mais reconhecidos como tais. As descoleções, associadas às desterritorializações e reterritorializações em espaços simbólicos e materiais, acabam por produzir os chamados gêneros impuros, cuja impureza é conferida pela impossibilidade de classificá-los segundo os modelos das antigas coleções curriculares classicamente definidas. 
Particularmente nas atuais políticas de currículo no Brasil, as mesclas entre construtivismo e competências; currículo por competências, currículo interdisciplinar ou por temas transversais e currículo disciplinar; valorização dos saberes populares, dos saberes cotidianos e dos saberes adequados à nova ordem mundial globalizada são exemplos de construções híbridas que não podem ser entendidas pelo princípio da contradição. Não se trata de elementos contraditórios em que um não existe sem o outro, tampouco podem ser explicados apenas por distinções e oposições. São discursos ambíguos em que as marcas originais permanecem, mas são simultaneamente apagadas pelas interconexões estabelecidas em uma bricolagem, visando sua legitimação. Dessa forma, os múltiplos discursos das políticas assumem a marca da ambivalência, pela qual há possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais de uma categoria. 
A gênese do conceito de ambivalência está relacionada às discussões sobre o conceito de identidade. Nas identidades essencialistas, as classificações e hierarquias são vistas como naturais, pois as características identitárias são atributos do ser. Nas identidades estruturalistas, as relações de poder se expressam por meio das classificações e, portanto, por meio da identidade e da diferença. Com isso, o poder atua  tentando apagar a ambivalência. Daí Bauman (1999) caracterizar a modernidade como um esforço do pensamento em derrotar a ambivalência, buscando a ordem. Um esforço inútil, pois a ambivalência é construída na própria atividade ordenadora, aspecto não considerado pelo estruturalismo. Por isso, para considerar a ambivalência, é necessário superar concepções de identidade e de diferença binárias do estruturalismo, considerando a simultaneidade da atribuição de múltiplas categorias ao ser. É possível ser o mesmo, ser o outro e ser o híbrido simultaneamente, no que Hall (2003) denomina uma onda de similaridades e diferenças capaz de recusar a divisão em oposições binárias. 
Na medida em que as relações de poder atuam constituindo as identidades e diferenças binárias, a expressão da ambivalência pode ser vista, como uma forma de escape da dominação classificatória. Como discute Bhabha  (2001), a ambivalência permite uma forma de subversão: se os efeitos discriminatórios permitem às autoridades vigiá-los, sua diferença que prolifera escapa àquele olho, escapa àquela vigilância (p. 163).
Ainda que Canclini não focalize a discussão da ambivalência, ao afirmar que os poderes verticalizados passam a ser entendidos como poderes oblíquos, pelos quais há descentramentos de poder, aponta para a possibilidade de zonas de escape configuradas na nova cena cultural híbrida. É por intermédio dos poderes oblíquos que ele espera poder compreender as situações de sustentação mútua entre hegemônicos e subalternos, provocando a estranheza de setores populares apoiarem aqueles que o oprimem. 
Com essas concepções, a verticalidade associada à recontextualização é desconstruída, bem como os binarismos que caracterizam as mudanças nas regras discursivas na passagem de um contexto a outro. Não será pelas regras de classificação e de enquadramento que o poder e o controle se expressam, ou pelo menos não apenas por intermédio delas, mas também pelos hibridismos. 
Canclini (s.d.) não deixa de situar que uma teoria crítica da hibridização precisa não apenas descrever as novas mesclas formadas, mas entender o processo de hibridização, identificando o que não quer e o que não pode ser hibridizado. Como discute Bhabha (2001), o híbrido não é um terceiro termo que resolve a tensão entre duas culturas em um jogo dialético de “reconhecimento”. Mas como a autoridade se constitui pela perspectiva de reconhecimento, a formação do híbrido, característica dos processos de negociação necessários ao exercício da autoridade, coloca em crise esse reconhecimento, ao gerar desvios ambivalentes e sentidos imprevisíveis. Na própria dinâmica da imposição de determinados sentidos e significados e na busca de legitimação para os mesmos é que as cisões se expressam produzindo ambivalências e desarticulando a autoridade. A tentativa do discurso colonial opressor, como discute Hall (2003), é a de saturar tudo, se assumir como absoluto, mas como igualmente há necessidade do reconhecimento desse discurso, sentidos e significados são negociados para garantir sua própria autoridade, gerando efeitos inesperados que escapam ao controle. 
O entendimento da recontextualização como desenvolvida por processos híbridos abre a possibilidade, portanto, de pensarmos a recontextualização nos termos da lógica cultural da tradução (Hall, 2003). Não se trata de um processo de assimilação ou de simples adaptação, mas um ato em que ambivalências e antagonismos acompanham a negociação da diferença com o outro. O espaço simbólico da recontextualização passa a ser entendido como um espaço de negociação de sentidos e significados, a construção de uma “comunidade imaginada” visando a negociar a identidade com a cultura produzida.
Tal negociação constitui-se, no entanto, como um jogo desigual, marcado por relações assimétricas de poder e de legitimidade. Na interpretação estruturalista da recontextualização é crucial o afastamento dos diferentes campos recontextualizadores (oficial e pedagógico), de maneira a diminuir os constrangimentos ideológicos sobre as reinterpretações realizadas. Na recontextualização por hibridismos, tais afastamentos são vistos como impossíveis, diante das constantes desterritorializações e reterritorializações, bem como da dissolução de fronteiras. Transpondo para as políticas de currículo as discussões de Burbules (2003) sobre a diferença no diálogo educacional, é preciso considerar que situações de assimetria de poder tornam as negociações arriscadas para todos os que negociam, mas certamente maiores são os riscos de uns do que os de outros. Há que se considerar que a recontextualização, tal como Bernstein formulou, salienta como são múltiplos os contextos em jogo no processo e a desconsideração dessa multiplicidade pode tornar ainda mais vulneráveis nossas tentativas de legitimar determinados sentidos e signficados em detrimento de outros.
                                                                                                                                                                                
5 – Uma tentativa (provisória) de finalizar

Afirmar a recontextualização por processos híbridos implica, portanto, uma reinterpretação das concepções de Bernstein não isenta de novos riscos e desafios. Um risco consiste em assumir uma perspectiva celebratória da hibridização, como parece apontar Canclini ao afirmar o surgimento do hibridismo a partir da criatividade individual e coletiva, sendo capaz de superar hierarquias. Com isso, o caráter ideológico da recontextualização pode ser substituído por uma desconsideração das assimetrias de poder e uma suposição de que as zonas de escape e as possibilidades de deslizamento de sentidos são infinitas.
Hall (2003) procura questionar tal visão celebratória salientando a necessidade de investigarmos como e onde as resistências e contra-estratégias podem se desenvolver com sucesso. Mas creio ser igualmente produtivo pensar na análise de Hardt e Negri (2001) quando argumentam que o Império não atua apenas por intermédio das relações de poder modernas, mas também constituindo relações de poder por meio da circulação, mobilidade, diversidade e mistura. Se desconsiderarmos tal mudança nas relações podemos reforçar, ao invés de questionar, ações imperiais.
Ambivalências nos textos e discursos das políticas de currículo podem produzir deslizamentos de sentidos que favoreçam a leitura heterogênea e diversificada nos diferentes contextos, abrindo espaços, inclusive, para ações diversas da ortodoxia globalizante. Talvez mesmo venham a favorecer, em alguns contextos da prática, ações contestadoras. As ambivalências nas políticas, entretanto, também favorecem a incorporação de novos sentidos e significados em discursos anteriormente classificados como “alternativos” e “críticos”. O deslizamento de sentidos não implica a ausência de hierarquias nos sentidos a serem lidos, nem a possibilidade de que se leia qualquer coisa em qualquer texto. Assim como as competências tiveram que incorporar dimensões cognitivas mais complexas para alcançarem sua legitimação em diferentes grupos sociais, grupos cognitivistas passaram a veicular os discursos das competências. Assim como o cotidiano entrou na ordem do dia da organização curricular, vinculando-a aos discursos que tradicionalmente questionam seu academicismo e sua conseqüente capacidade de selecionar e classificar pessoas, houve sua redução aos sistemas de aplicação nos quais as competências atuam. Esses e outros processos expressam uma recontextualização por hibridismos que visam a legitimar certas vozes em detrimento de outras, formular consensos e orientar as mudanças para determinadas finalidades. As ambivalências dos textos das propostas curriculares, por exemplo, produziram e continuam a produzir as negociações necessárias para garantir sua legitimação, ao mesmo tempo que engendram zonas de escape dessa dominância.
Na investigação das políticas de currículo, cabe entender os processos materiais e discursivos que favorecem tais consensos e finalidades, bem como as zonas de escape que são favorecidas. Do ponto de vista material, há investimentos em certas linhas e não em outras, discursivamente há a legitimação de certos discursos e não outros, muitas vezes favorecida pela associação desses textos com matrizes de pensamento que circulam em diferentes grupos sociais e mesmo nos meios educacionais. 
Considerando o questionamento às marcas binárias e verticalizadas da recontextualização,  e à celebração dos hibridismos como superação das opressões pós-coloniais, entendo ser possível a associação desses conceitos, marcando a articulação entre cultura e política na negociação incessante que produz as políticas de currículo. Nas políticas de currículo, os contextos deixam de ser vistos como hierárquicos e a circulação de textos entre os mesmos não é interpretada como uma deturpação ideológica. As hibridizações não são entendidas como superação das hierarquias e dos mecanismos de opressão, e tampouco como produtoras de consensos entre as diferenças. Há relações de poder oblíquas que favorecem determinados sentidos e significados em detrimento de outros nos processos de negociação, nos quais os deslizamentos de sentidos são formas de escape da opressão. Cabe à investigação das políticas de currículo entender o que é privilegiado. Com isso, as políticas curriculares no mundo globalizado envolvem uma tensão global-local que não se desenvolve em uma hierarquia rígida e tampouco são discursos superpostos que podem ser utilizados livremente, sem que alguns sentidos e significados sejam prevalentes.
Dessa forma, a associação de marcas conceituais estruturais e pós-estruturais, além de expressar uma perspectiva epistemológica pluralista, mostra-se produtiva para o entendimento do mundo. Um mundo que, se não pode ser mais entendido por pares binários – macro-micro, global-local, totalidade-singularidade, estrtura-ação, identidade-diferença –, ainda exige que a superação desses pares seja feita por intermédio de seu enunciado, ambiguamente, mantendo a modernidade no contexto pós-moderno.
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