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Resumo 

Este texto se inscreve nos debates educacionais contemporâneos que envolvem a complexa relação 

entre estrutura e sujeito na compreensão da ação política do lugar da docência em tempos de crise 

da escola e da universidade. A hipótese em torno da qual se organizam os argumentos 

desenvolvidos consiste em afirmar que a emergência do sujeito político do lugar da docência está 

estreitamente relacionada à especificidade, historicamente construída e coletivamente 

compartilhada, desse ofício. Em diálogo com as abordagens políticas pós-fundacionais a análise 

aposta na potencialidade heurística de categorias como político, política, demanda, hegemonia e 

antagonismo para explorar a relação estabelecida pelos sujeitos-docentes com o conhecimento 

escolar entendida como um dos vetores constitutivos da docência. Percebida como uma totalidade 

fissurada resultante de disputas em torno de sua significação, a docência é um terreno no qual é 

sempre possível o momento da lembrança da contingência, oferecendo possibilidades conceituais 

para pensar tanto os processos de objetivação do conhecimento escolar como os processos de 

produção de subjetividades políticas 

Palavras–chaves: docência, ação política, conhecimento escolar, demanda, abordagem pós-

fundacional  

 

 

Abstract 

This text is inscribed in contemporary educational debates involving the complex relationship 

between structure and subject in understanding the political action of the place teaching takes in 

times of crisis of the school and the university. The hypothesis in which the developed arguments 

are organized consists in saying that the emergence of the political subject that takes place in 

teaching is closely related to the specificity, historically built and collectively shared, of this 

profession. In dialogue with the post-foundational policy approaches, the analysis bids on the 

heuristic capability of categories such as political, policy, demand, hegemony and antagonism to 

explore the relationship established by subject-teachers with school knowledge understood as one 

of the constituent vectors of the teaching profession. Perceived as a fissured totality resulting from 

disputes over its meaning, teaching is a ground where it is always possible to remind the 

contingency, offering conceptual possibilities to think about both the processes of objectification 

of school knowledge as production processes of political subjectivities. 
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O agenciamento mal fundamentado é pura militância e, como tal, como qualquer 

ação militar, não passa de um fazer automatizado e obediente a comandos que 

vêm de fora. Uma analítica fechada em si mesma é pura especulação e, como tal, 

não passa de um fazer estéril e afetado. (Veiga-Neto, 2012, p.272) 

 

Em tempos de ameaça ao projeto de construção de uma escola democrática, de 

acirramento de práticas curriculares neoconservadoras e preconceituosas, de 

enfraquecimento do espaço público, de politicas de formação docente e de hegemonização 

de modelos de avaliação pautados em lógicas individualistas e mercadológicas torna-se 

urgente retomarmos nos debates teóricos a questão da participação e da formação política 

do docente em meio às políticas educacionais que afetam direta e/ou indiretamente essa 

categoria profissional. Se, na leitura do nosso tempo presente, consideramos igualmente 

uma expansão do campo de incertezas que recoloca no jogo político da definição algumas 

categorias analíticas como sujeito político, agência e subjetividade política, esse debate 

assume uma maior complexidade exigindo esforços teóricos para avançarmos na reflexão 

sobre essa temática no campo educacional.  

Este texto se propõe a contribuir para essa discussão concordando com a provocação 

de Veiga-Neto expressa na citação que lhe serve de epígrafe. Isso significa que o desafio de 

um exercício teórico dessa natureza consiste em buscar caminhos que permitam articular 

agência e análise para além de dicotomias, essencialismos e/ou reducionismos. O 

reconhecimento do potencial heurístico da postura epistêmica pós-fundacional foi a forma 

encontrada para enfrentar um tal desafio. É, pois, nesse quadro de inteligibilidade que se 

inscreve a construção do problema e a produção das ferramentas de análise que se pretende 

aqui explorar na reflexão sobre a ação política do lugar da docência.  

Trata-se assim, de ler sob outras lentes teóricas velhas questões que se relacionam 

diretamente com a complexa articulação entre estrutura e sujeitos na compreensão da ação 

política, deste lugar específico. Afinal o que significaria, deste lugar, um posicionamento 

crítico, reflexivo e autônomo, capaz de resistir às práticas opressoras e oferecer caminhos 

que possam deslocar do lugar da subalternidade, da precariedade esses sujeitos 

posicionados socialmente como professores da escola pública? 

 Muitas são as entradas possíveis para o enfrentamento desse tipo de questão. Não se 

trata de preconizar ou disputar a melhor resposta, mas sim, de reafirmar certas apostas 

epistemológicas na leitura politica que produzimos. Reafirmar, por exemplo, uma postura 

epistêmica que desautoriza a falar no lugar do outro, exigindo problematizar, questionar 

determinados quadros de inteligibilidade que pretendem traçar previamente e de maneira 

engessada o caminho da luta e da resistência à ordem social desigualmente estruturada na 

qual nos movemos. Uma abordagem pela qual a resposta a este tipo de questionamento 

emerge simultaneamente como necessária e impossível. 

Esse posicionamento não significa a defesa de “um tudo vale” ou de uma “perspectiva 

para ver” onde os sujeitos emergem como seres fragmentados e individualistas, 

impossibilitados de um agir coletivo. O que está em jogo é justamente como produzir e/ou 

mobilizar outros ângulos e outras ferramentas de análise que permitam fazer avançar a 



 
Docência, demanda e conhecimento escolar: .... 

 

 
427 

reflexão sobre a ação política em um mundo sem maiores garantias e redimensionar a força 

da contingência na estruturação da ordem político-social.  

Entre esses outros ângulos de análise possíveis, este texto explora a interface 

subjetividade política - relação com o saber, sublinhando o lugar atribuído ao 

conhecimento escolar no processo de definição da especificidade do trabalho/oficio/pratica 

docente. Dito de outra maneira, a reflexão aqui proposta busca explorar um entendimento 

de participação política do docente a partir do reconhecimento do lugar politico atribuído à 

relação com o saber nos processos de sua formação e atuação profissional. Essa opção de 

recorte traduz um incomodo que aos poucos vem assumindo contornos de hipótese ainda a 

ser explorada com mais profundidade do ponto de vista do seu tratamento teórico-empírico.  

Inserido neste movimento e na espera de outros desdobramentos, este texto procura 

explicitá-la e desenvolver argumentos que possam sustentar a sua pertinência tanto do 

ponto de vista político como epistemológico. Em que medida operar em nossas análises 

com a interface acima mencionada permite avançar em nossos estudos sobre a ação política 

do professor? Por que explorar a singularidade do trabalho docente nessa discussão? Qual o 

lugar do conhecimento escolar nesse tipo de debate?  

 As respostas a essas indagações dependem do quadro de inteligibilidade mais amplo 

onde elas são formuladas. Na abordagem discursiva pós-fundacional aqui privilegiada esses 

questionamentos traduzem a postura epistêmica assumida no próprio fazer pesquisa. Afinal 

essa perspectiva reafirma a importância de considerar em nossas análises tanto as múltiplas 

dimensões constitutivas do sujeito como as “múltiplas e heterogêneas formas de submissão 

que operam na sujeição-subjetivação, produzindo e reproduzindo a ordem social” 

(Retamozo, 2009
, 
p.84, tradução livre). Isso significa que pensar do ponto de vista teórico-

metodológico questões como participação e formação política dos professores pressupõe 

apreender os sujeitos-docentes como “condensadores de historicidade” (Zemelman e 

Valencia, 1990, p.90, tradução livre) e a docência como um desses “campos 

epistemológicos densos que podem oferecer espaços para ancorar as pesquisas sobre os 

processos políticos onde nos quais os sujeitos tem especial relevância” (Retamozo, 2009, p. 

87).  

A docência pode ser vista assim como um desses espaços onde se instauram 

operadores singulares de exclusão, produzindo desigualdades e diferenças cujo resultado é 

a instauração de lugares dominantes e subalternos. Compreender, pois, a dimensão singular 

desses mecanismos de produção de relações assimétricas no âmbito da docência remete à 

discussão de sua especificidade como prática social. 

Outro aspecto que reafirma a pertinência da defesa da compreensão da especificidade 

da docência nesses debates pode ser encontrado nos resultados de estudos sobre essa 

temática, mais particularmente naqueles que operam metodologicamente com os discursos 

dos sujeitos-docentes produzidos quando questionados sobre suas práticas docentes 

cotidianas. Nessas narrativas a demanda pelo reconhecimento do trabalho realizado é uma 

variável trazida com recorrência por esses sujeitos. Não caberia assim, perguntar-nos: 

Como operar teórico-metodologicamente com essa dimensão subjetiva, se não 
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reconhecermos os limites definidores desse ofício? Como é possível se sentir reconhecido 

por um trabalho realizado quando os limites dessa atividade não estão estabelecidos? 

O diálogo com as contribuições da abordagem discursiva pós-fundacional permite 

afirmar, por sua vez, que a determinação da especificidade ou da singularidade do trabalho 

docente não se estabelece em sua positividade tampouco concerne à alguma essência 

metafisica. Ela é relacional, se define em meio a um sistema de diferenças implicando pois, 

em uma tomada de posição em meio às lutas pela significação do que é e do que não é 

trabalho docente.  

Esse entendimento pressupõe um investimento em determinados sentidos de docência 

em detrimento de outros em meio aos processos de sedimentação e de estabilidade desse 

significante. O recorte assumido neste texto vai ao encontro de estudos que contribuem para 

reafirmar o ato de ensinar como especificidade do trabalho docente, abrindo um canal de 

diálogo com aos estudos sobre os processos de produção e de distribuição dos 

conhecimentos escolares legitimados a serem ensinados na educação básica.  

Nessa perspectiva, pensar a formação ou atuação política do professor significa 

igualmente problematizar as táticas desenvolvidas e sentidos atribuídos por esses sujeitos 

em suas relações com os saberes que mobilizam no seu cotidiano profissional. Importa 

sublinhar, no entanto, que a ênfase atribuída ao entendimento dessa relação para pensar o 

trabalho docente não significa reforçar uma racionalidade técnica por meio da qual 

previmos, controlamos e avaliamos nossas ações. O imponderável, o imprevisível, o 

impossível de capturar faz parte deste ofício se manifestando nas ações docentes cotidianas, 

inclusive quando se trata da relação com o conhecimento. 

 A compreensão dessa relação como um elemento que qualifica a singularidade do 

trabalho docente se justifica ainda pelo lugar paradoxal a ela atribuído nas políticas 

educacionais e nos debates acadêmicos contemporâneos. Ora essa relação é mobilizada 

para exaltar a força e o papel transformador desse agente político, ora ela serve para 

reforçar uma posição subalternizada desse sujeito posicionado como professor no quadro de 

uma hierarquização dos saberes social-historicamente construída. Afinal, em muitas 

análises, o trabalho docente se reduz à transmissão de saberes produzidos em outras esferas 

discursivas. Tanto uma como outra afirmação tendem a operar com sentidos hegemônicos 

do conhecimento/saber escolar percebidos como universais e a-históricos dificultando 

deslocamentos nas fronteiras de sua definição bem como a reativação de outros sentidos 

possíveis da relação estabelecida com os mesmos.  

A hipótese sobre a qual se estrutura este texto pode ser assim formulada: a análise de 

questões como participação e formação política do lugar da docência envolve a 

compreensão da especificidade desse ofício, historicamente construída e coletivamente 

compartilhada, e esta singularidade é produzida também em meio às disputas para definir e 

qualificar as relações que esses sujeitos estabelecem com o conhecimento escolar.  

O investimento pois no entendimento da complexidade da relação com o conhecimento 

escolar como um caminho possível para demarcar a singularidade desse trabalho educativo 

pode trazer elementos interessantes para trabalhar questões que envolvem tanto estratégias 

de reprodução da ordem social hegemônica por meio da “fabricação da docência” (Garcia, 
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Hypolito, Vieira, 2005), como os processos de subjetivação mobilizados deste lugar 

singular que permitem subverter e deslocar essa mesma ordem social.  

Os argumentos aqui desenvolvidos foram organizados em três momentos. O primeiro 

explicita alguns aspectos da postura epistêmica assumida neste texto evidenciando algumas 

categorias de análise - politica, politico, ordem social, hegemonia, antagonismo – 

entendidas como categorias subjacentes aos entendimentos de realidade social e realidade 

educacional brasileira contemporânea. O segundo momento explora o conceito de 

demanda, tal como formulado no âmbito das teorias políticas pós-fundacionais, 

compreendido como uma chave de leitura potente para a compreensão da ação política dos 

sujeitos posicionados como docentes. O terceiro momento diz respeito à interface docência 

/conhecimento escolar operando com os aportes da teorização política pós-fundacional 

trabalhada nas seções anteriores. Por fim reafirmamos algumas apostas para pensar 

politicamente a formação e o trabalho docente a partir dos aportes teórico-metodológicas 

produzidos pelo pensamento político pós-fundacional contemporâneo 

 
 
Notas para uma leitura política pós-fundacional da ordem social 
 

A abordagem pós-fundacional emerge e se distingue nos debates teóricos 

contemporâneos por meio da radicalização das críticas às perspectivas essencialistas, 

deterministas e/ou metafisicas na análise do social. Isso implica, como aponta Retamozo 

(2011), em retirar o ontológico do seu confinamento nos limites da filosofia e trazê-lo para 

a reflexão epistemológica no âmbito da pesquisa em ciências sociais abrindo assim, pistas 

de investigação para se pensar um diagnóstico para o presente que envolva o problema da 

ordem e do conflito a partir de um outro lugar epistêmico. 

Esse movimento acarreta uma verdadeira virada epistemológica na medida em que 

interfere e produz efeitos na própria definição do ser das coisas e dos sujeitos. No enfoque 

pós-fundacional a definição do social é percebida como resultante de processos relacionais 

de identificação contingenciais e provisórios em meio a um sistema de diferença. Para essa 

perspectiva o Social
1
 é uma dimensão indefinida, condição de possibilidade da instituição 

da sociedade, da ordem social mas que por sua vez a excede (Laclau, 1990).  

Essa distinção entre Social e sociedade/ordem social é importante par pensar os 

processos que instituem essa ordem, seus mecanismos de reprodução e possibilidades de 

mudança. Enquanto o primeiro termo corresponderia a “um conjunto de práticas sociais 

históricas, sedimentadas, heterogêneas, potencialmente infinitas e indeterminadas 

(Retamozo, 2009, p. 78), o segundo é percebido como um campo de objetividade instituído 

por uma operação hegemônica por meio da qual são produzidas fronteiras entre o que se 

inclui e o que se exclui (excesso) em uma ordem social específica. O campo do Social 

funciona assim como o pano de fundo sobre o qual se opera a lógica do político para 

instituir este objeto de plenitude impossível que é a sociedade (Retamozo, 2009). 

 Desse modo, ao contrário da apologia de um anti-fundacionismo que nega toda e 

qualquer possibilidade de fundamento na definição do social, a postura pós-fundacional 
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opera com o paradoxo resultante do reconhecimento tanto da ausência de um fundamento 

último como da necessidade de um fundamento contingente, precário, provisório 

incontornável para que os processos de significação se efetivem.  

 É justamente a indagação sobre a produção e densidade ontológica desses 

fundamentos contingentes que abre igualmente a possibilidade de repensar o 

especificamente político, suas lógicas e implicações para uma abordagem filosófica-política 

que se sustenta na primazia do político sobre o social. 

Segundo Marchart (2009), entre os diferentes representantes do pensamento pós-

fundacional e suas respectivas formulações teóricas produzidas para dar conta das 

implicações da assunção da abordagem ontológica no combate às abordagens naturalistas 

e/ou pautadas em um realismo ingênuo do social, a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau é 

a que melhor apresenta avanços significativos para pensar os processos políticos. Não é por 

acaso que para muitos leitores de Laclau a Teoria do Discurso é sinônimo de Teoria 

Política ou Teoria da Hegemonia.  

Na abordagem laclauniana o discurso opera no campo da discursividade (as praticas 

sociais sedimentadas, ou se preferirmos do Social) para construir uma totalidade suturada 

contingencialmente (uma ordem social). O discurso pode ser assim definido como uma 

totalidade estruturada discursivamente e inacabada.  

O discurso, percebido como categoria teórica – e não descritiva ou empírica – permite 

apreender as regras de produção de sentido pelas quais um determinado fenômeno encontra 

seu lugar no mundo social e numa determinada formação discursiva. Desse modo, a teoria 

do discurso, na abordagem aqui privilegiada, analisa 
 

[...] o modo pelo qual forças políticas e atores sociais constroem significados 

dentro de estruturas sociais incompletas e indecidíveis. Isto é alcançado por 

meio do exame de estruturas particulares dentro das quais os agentes sociais 

tomam decisões e articulam projetos hegemônicos e formações discursivas. 

Além disso, teóricos do discurso procuram localizar essas práticas e lógicas 

investigadas em contextos históricos e sociais mais amplos, de maneira que eles 

possam adquirir uma significação diferente e fornecer a base para uma possível 

crítica e transformação de práticas e significados sociais existentes. (Howarth, 

2000, p. 3, tradução livre). 

 

Nesse quadro de inteligibilidade, o processo de estruturação de uma ordem social 

qualquer consiste em uma operação discursiva em meio a um sistema relacional e 

diferencial: “algo é o que é somente por meio de suas relações diferenciais com algo 

diferente” (Laclau, 2005, p. 92). Nesse processo entram em jogo simultaneamente as 

lógicas de equivalência e da diferença. A primeira é responsável pelo enfraquecimento da 

diferença entre elementos, sem, no entanto, eliminá-la por completo, pois neste caso a 

dimensão relacional seria negada e a significação/ definição da estrutura estaria pautada em 

uma essência, isto é, por algum fundamento situado ‘fora’ do jogo da linguagem. A 

segunda lógica, por sua vez, atua de forma a produzir uma ruptura, um corte radical que 
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interrompe a cadeia de equivalência produzida pela primeira lógica, emergindo assim, 

como condição de possibilidade de toda significação. Afinal como afirma Laclau (1996)  
 

De tal modo nos encontramos na situação paradoxal de que aquilo que constitui 

a condição de possibilidade de um sistema significativo, seus limites, é também 

aquilo que constitui sua condição de impossibilidade, um bloqueio na expansão 

contínua do processo de significação (Laclau, 1996, p.71, tradução livre) 

 
Nessa perspectiva dois conceitos, redimensionados na pauta pós-fundacional - hegemonia e antagonismo 

- tornam-se importantes ferramentas de análise, oferecendo a possibilidade de uma outra leitura política do 

social. 

Entendido como uma prática articulatória discursiva definidora do próprio jogo 

político, o conceito de hegemonia seria assim a mola propulsora da ação política conforme 

afirma Laclau e Mouffe (2004). Segundo esses autores, todo discurso hegemônico é um 

particular que se hegemoniza e se torna universal, por meio de uma ação contingente, 

precária e construída diante das negociações possíveis. Nesse movimento, uma 

particularidade assume a função universal, caracterizando assim, o que Laclau e Mouffe 

(2004) chamam de uma relação hegemônica. 

É no seio desse mesmo movimento de hegemonização/homogeneização que investe na 

necessidade de fechamento e de sutura, que emerge o antagonismo, reafirmando a 

impossibilidade de qualquer fechamento definitivo. Afinal, os antagonismos  
 

(...) revelam a contingência e precariedade de toda identidade e objetividade 

social, uma vez que qualquer identidade é sempre ameaçada por algo que lhe é 

externo. (...) A partir dessa ótica, antagonismos revelam os limites ou fronteiras 

políticas de uma formação social, porque eles mostram os pontos onde a 

identidade não pode mais ser estabilizada em um sistema de diferenças 

significativo, sendo contestada por forças que se situam no limite daquela 

ordem. (Howarth, 2000, p.5)  

 

Assim, nas disputas travadas em meio ao jogo da linguagem, todo discurso busca 

produzir uma fronteira entre elementos que estão “dentro” e aqueles que estão “fora” de 

uma determinada formação discursiva. Tudo aquilo que está fora da cadeia de equivalência 

de um determinado discurso torna-se um excesso que, na infinitude do social, é significado 

como o “outro” antagônico a cada um dos elementos articulados naquele discurso. Isso 

permite afirmar que se o antagonismo é necessário para a construção ou para a estabilização 

transitória de todo significado, então todo sentido de qualquer categoria é radicalmente 

político. (Marchart, 2009).  

Hegemonizar significa fixar e universalizar provisoriamente um sentido particular 

mediante a produção de pontos nodais e simultaneamente produzir seu outro antagônico o 

expelindo da cadeia hegemônica. Significa produzir dispositivos de esquecimento do 

momento instituinte, da contingência de toda ordem social. Do mesmo modo como 

totalidade fissurada, a sociedade/ordem social, é um terreno no qual é sempre possível o 
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momento da lembrança da contingência, oferecendo possibilidades conceituais para pensar 

a abertura do social. A luta política consiste, portanto, em lutas pela significação, isto é, 

pela sedimentação e reativação de sentidos de social.  

É justamente essa intenção de fazer trabalhar a aporia que se traduz pela 

impossibilidade e necessidade dos fundamentos sociais que justifica a distinção conceitual, 

nessa abordagem, entre o politico e a política, - ou como afirma Retamozo entre a 

“concepção de uma lógica do político e uma lógica da política para pensar os problemas 

políticos” (Retamozo 2009a, p.77) - que abre outras possibilidades de pensar a formação 

política do lugar da docência estruturada discursivamente de forma provisória e inacabada. 

A produção da ordem social/docência é resultante assim, da mobilização dessas duas 

lógicas articulatórias com a intenção de dominar a indeterminação do Social/realidade 

educacional. Com efeito, essas duas lógicas permitem compreender a operação hegemônica 

da instituição contingencial da ordem social bem como os mecanismos para sua 

manutenção e mudança.  

Nesse enfoque, enquanto o político possui uma função instituinte, a política supõe uma 

lógica instrumental de administração do instituído (Retamozo 2009, p.79). A lógica da 

política opera na esfera do instituído, abarcando “um setor particular de atividades, relações 

e instituições”, (Lefort, 1991, p.187) coexistindo com outros campos como o econômico, o 

cultural, ou o jurídico. Como nos alerta Retamozo não se trata de identificar e distinguir 

momentos cronológicos na construção da ordem social, mas sim de “diferenciar, 

características, funções e racionalidades” (Retamozo, 2009, p.79) entre essas duas lógicas.  

Pensar o político como o lugar instituinte, significa recuperar o momento performativo 

do político, pensar quando e como se produz a operação hegemônica que institui a 

sociedade, isto é, uma ordem social precária em meio ao magma do Social. Afinal para 

Laclau a intervenção do político pode ser explicada como “a intenção de domesticar a 

infinitude, de abarcá-la na finitude de uma ordem” (Laclau, Mouffe 2004, p.151).  

Importa salientar que para esses autores ordem ou estrutura não são entendidos como 

uma essência subjacente do social, mas o “intento de atuar sobre o Social, de hegemonizá-

lo” (Laclau, 1990, p.105). Do mesmo modo a lógica do político permite igualmente lembrar 

e assinalar aquilo que sempre escapa de toda e qualquer tentativa de domesticação política 

ou social (Marchart, 2009).  

O momento performativo do político está diretamente relacionado à uma fissura no 

interior do social/ordem social, que embora mobilize diferentes dispositivos de 

hegemonização visando sua objetivação e naturalização, não consegue eliminar por 

completo as múltiplas possibilidades de experiências sociais. Desse modo o político é 

produto de um rompimento, deslocamento, da ordem das coisas estabelecidas por meio da 

introdução do antagonismo e da contingência.  

O enfoque a partir dessas duas lógicas – a lógica do político e a lógica da política - 

permite assim, capturar o duplo movimento de articulação que está na base da produção do 

fundamento social contingente. Se a articulação tem êxito e torna-se hegemônica, ela pode 

conduzir a sedimentação ou a formas sedimentadas de objetividade, isto é a hegemonização 

de uma ordem social (Marchart, 2009), em que o sistema de alternativas possíveis e as 
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brechas da contingencia original tendem a desaparecer – o instituído tende a assumir a 

forma de uma mera presença objetiva. Porém, se os sedimentos se reativam, há uma 

“temporalização do espaço” ou uma “extensão do campo do possível”, dando-se um 

momento de reativação, com um processo de desfixação de sentidos (Marchart. idem, 

p.185).  

Trata-se, pois, de uma análise que focaliza os conflitos políticos percebido como 

propriedade inerente à qualquer configuração politica/social, permitindo assim pensar o 

processo de produção de uma ordem educacional hegemônica, a reativação da contingência 

bem como a produção de subjetividades e sujeitos políticos que se movimentam e atuam 

nessa arena política.  

Isso posto, é possível afirmar que o foco na agência do lugar da docência implica no 

entendimento da produção da subjetividade coletiva e dos sujeitos sociais posicionados 

como docentes na estrutura educacional brasileira. Mas não só. Para a sustentação da 

hipótese anteriormente explicitada importa igualmente trazer para a discussão a 

compreensão sobre a ação política desses sujeitos em momentos de erupção do espectro do 

político. Trata-se de abordar essa questão como processo que ocorre em meio às complexas 

relações estabelecidas entre estrutura-sujeito a partir de um quadro em que ambos os polos 

dessa tensão são produzidos discursivamente a partir de fundamentos contingentes.  

Sem cair em visões romantizadas, este texto opera com a ideia de que é teoricamente 

produtivo explorar a crise da escola pública brasileira como um desses momentos de 

reativação do político nas lutas pela definição de uma ordem social na qual o que está em 

jogo são projetos de sociedade e seus entendimentos acerca da possibilidade de construção 

de uma escola democrática e inclusiva. Desse modo, essa crise pode ser percebida tanto 

como o exterior constitutivo, o outro demonizado de um discurso hegemônico em torno de 

um sentido de qualidade da educação (Macedo, 2014), como acirramento de um conflito 

inerente às lutas pela significação dessa instituição, permitindo pensar a produção de outros 

sentidos mais ou menos antagônicos.  

Em “tempos de escola sob suspeita” (Gabriel, 2008), importa buscar ferramentas 

analíticas que nos permitam compreender os processos históricos tanto de legitimação de 

sentidos hegemônicos como de construção dos diferentes antagonismos. Acusada de 

injusta, desigual, monocultural, de má qualidade, a estrutura escolar, mostra-se fissurada, 

tornando-se aberta para as demandas de direito que produzem igualmente efeitos 

desestabilizadores na definição de formação docente, trabalho docente, identidade docente 

ou profissão docente abrindo possibilidades para que emerjam outros sentidos de docência 

e de ação política.  

Uma leitura do sistema escolar a partir desse quadro teórico pode contribuir pois, para 

uma compreensão apurada sobre as crises vividas na atualidade por essa instituição bem 

como sobre as ações políticas dos sujeitos nela envolvidos.  
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Demanda como categoria de análise política 
 

Se o conceito de posição do sujeito explica as múltiplas formas pelas quais 

indivíduos são produzidos como atores sociais, o conceito de subjetividade 

política capta a maneira como atores sociais agem. (Howarth, 2000, p.108) 

 

Como já mencionado anteriormente, o entendimento de sociedade/ordem social como 

uma totalidade discursiva resultante de uma operação hegemônica contingencial implica em 

considerar que dentro de qualquer ordem social se produzem desigualdades e diferenças. 

Como afirma Retamozo: “as relações assimétricas em determinada ordem social geram 

posições de subalternidade de forma que os que as ocupam se veem submetidos às decisões 

de outros em uma estrutura de dominação” (2009, p.83, tradução livre).  

Nesse sentido em uma ordem social determinada é possível identificar múltiplas 

formas de subalternidade produzidas e reproduzidas em meio à complexos processos de 

subjetivação. Esta seção retoma a complexa articulação entre estrutura e sujeitos na 

compreensão da ação política a partir da abordagem fundacional anteriormente discutida. 

Como pensar a ação política no lugar da docência na educação básica em tempos de escola 

em crise sob forte pressão das demandas de direito em nosso presente? 

As demandas de igualdade e de diferença
2
 que referendam a luta hegemônica em nosso 

país na contemporaneidade encontram na instituição escola terreno fértil para suas 

articulações. Do mesmo modo, a estrutura escolar, frente a essa pressão que tensiona suas 

fronteiras, seus limites, produz deslocamentos, investe em novos sentidos, reafirma 

posições a fim de preservar-se por meio da mobilização e da reatualização de significados 

cristalizados.  

No contexto discursivo aqui privilegiado, esse deslocamento significa uma maior 

abertura para pensar outros sentidos de escola e um acirramento das disputas nas fronteiras 

antagônicas, vistas como campos de decisão nos quais os sujeitos docentes “no lugar de 

condenados à repetição, podem abrir a diferença, constituir-se e expandir os efeitos 

deslocatórios” (Retamozo, 2009, p. 115).  

Afinal, agir politicamente significa tomar decisões em meio a uma infinidade de 

possibilidades abertas pela reativação do momento articulatório (crise, deslocamento da 

estrutura), por meio de identificação com os processos de significação em disputa. É neste 

processo de identificação que as subjetividades políticas são criadas e formadas (Howarth, 

2000). Assim, o que significa agir politicamente do lugar da docência? De que maneira os 

sujeitos posicionados como docentes participam da luta pela significação que envolve a 

definição de uma escola democrática?  

Essa perspectiva nos afasta radicalmente das formulações teóricas que explicam a ação 

política do sujeito seja por um "voluntarismo absoluto", seja pela sua redução ao papel de 

reprodução das estruturas pré-construídas. Afastando-se de abordagens essencialistas e 

deterministas da subjetividade, a abordagem discursiva pós-fundacional oferece 

ferramentas para que a tensão entre estrutura e agência no campo educacional possam ser 

explorados por outros caminhos.  
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Em relação ao termo estrutura, importa sublinhar que as estruturas discursivas 

produtoras de sujeitos são percebidas como sendo "inerentemente contingenciais e 

maleáveis" (Howarth, 2000, p. 121). No caso do termo agência, ele é empregado para 

traduzir a forma como os atores sociais vivenciam e adquirem identidades, desafiam e/ou 

transformam as estruturas sociais.  

Nessa perspectiva a "docência" é percebida simultaneamente como uma estrutura 

discursiva inacabada na qual são posicionados os sujeitos-docentes e como território de 

produção de subjetividade politica. No primeiro trata-se de perceber a docência como 

produtora de atores sociais, e como tal um território de produção de estabilidade provisória 

de sentidos em torno do que se define hegemonicamente como docência nesta estrutura 

discursiva. No segundo caso diz respeito à "subjetividade política" do sujeito-docente 

acionada em meio aos movimentos de fixação e desfixação hegemônicas constitutivos do 

ser professor remetendo a discussão ao "olho do furacão" do jogo politico da definição 

intensificado em momentos de crise. 

Entre as diferentes categorias que configuram a caixa de ferramentas desse quadro 

teórico, a categoria demanda, se destaca como uma potente chave de leitura para a reflexão 

da luta hegemônica. Entre os teóricos pós-fundacionais Retamozo (2009, 2009a) vem 

explorando essa categoria propondo uma metodologia de pesquisa - nomeada por ele de 

Epistemologia das demandas
3
. 

 

A tematização das demandas é fundamental para indagar sobre aspectos-chave 

da constituição dos movimentos, uma vez que estes elaboram demandas que são 

apresentadas no espaço público através de ações coletivas que são realizadas ao 

longo do tempo e que implicam processos identitários (Retamozo, 2009, p.111 – 

Tradução livre). 

 

De forma sintética, a potencialidade dessa proposta teórico -metodológica consiste em 

permitir uma leitura do político que leva em consideração tanto a estruturação da ordem 

social quanto as subjetividades, isto é, tanto as estruturas quanto os sujeitos que as 

reproduzem e/ou subvertem. Para Retamozo (2009) "as demandas emergem como um lugar 

de mediação entre uma situação estrutural e a construção de possíveis antagonismos" 

(Retamozo, 2009, p. 113).  

A categoria demanda pode ser vista assim como uma ferramenta importante para 

compreender os conflitos que emergem na e contra a ordem social, estando diretamente 

associada ao conceito de subjetividades, ou melhor como afirma Retamozo (2009:116) 

"supõe necessariamente a ingerência da subjetividade". Com efeito em uma situação onde o 

momento articulatório é reativado, os processos de subjetivação/identificação 

desempenham um papel importante na possibilidade de identificar/significar" uma relação 

social ou uma situação particular como factível de ser levada ao espaço publico" (idem).  

Como ordem social resultante de operações discursivas, a docência carrega portanto, 

potencialmente o conflito que pode ser ou não acionado, permitindo que uma posição 

subalternizada possa assumir o lugar do antagonismo. E é justamente nesse deslocamento 
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das relações de poder assimétrica que emerge como potente a categoria da demanda. Afinal 

para Retamozo: 
 

A demanda se produz em um interstício da ordem social como uma falta e pode 

converter- se em um veiculo de efeitos deslocatórios, algo que dependerá da 

capacidade de articulação da demanda mas também do conteúdo (literal e seu 

excesso metafórico) (RETAMOZO, 2009, p. 114)  

 

Subordinação e antagonismo não são, no entanto, sinônimos. Nem toda posição 

subalterna constitui necessariamente uma relação antagônica. Para que haja antagonismos é 

preciso haver fissuras na estrutura que deixa maiores espaços para deslocamentos. 

Retamozo (2009) nos alerta para que "a identificação de relações subalternas nada nos diz 

ainda da capacidade dessas relações subalternas produzirem atores políticos" (Retamozo, 

2009: 113). Para que uma relação de subalternidade se caracterize como uma relação 

antagônica é preciso que ela desloque a fronteira hegemônica que sutura provisoriamente as 

cadeias equivalenciais, produzindo outros antagonismos e hegemonias.  

Assim embora toda ordem social seja resultante de operações hegemônicas e como tal 

carregue potencialmente o conflito, este pode ser ou não acionado. O processo de passagem 

do lugar de subalterno para o de antagônico “produz a lembrança da contingência, revela o 

caráter político, tem potencial subversivo e abre a possibilidade de um novo momento 

(re)fundante” (Retamozo, 2009, p.84). E é justamente nesses movimentos deslocatóricos 

que categorias como a de demanda pode ser útil para a análise dos modos de produção do 

antagonismo e de sujeitos políticos. Afinal para Retamozo as demandas “supõem 

necessariamente a ingerência das subjetividade (Retamozo 2009 a, p.116). 

No que diz respeito à docência e considerando a estruturação desigual, hierárquica e 

excludente do sistema de conhecimento hegemonizada no sistema escolar, é possível 

afirmar que esta tem ocupado uma posição de subalternidade. Historicamente identificada 

como um ofício sem saberes, a docência tende a ser vista como um "lugar menor", de 

menos prestígio quando comparada a outras posições que se relacionam igualmente com o 

conhecimento científico como por exemplo a pesquisa.  

Desenvolver e consolidar argumentos teóricos que ajudem a provocar outros sentidos 

de docência em um contexto de ordem social fissurada torna-se, pois, uma tarefa política. 

Ocupar a função discursiva do antagonismo, pela qual é "reativada a lembrança da 

contingência, do espectro que tudo pode ser diferente" (Retamozo, 2009) pode ser um 

caminho para o exercício teórico aqui pretendido. Afinal, essa reativação é incontornável 

quando o que este em jogo é a disputa pelo sentido de um projeto societário radicalmente 

democrático. A demanda 
 

(...) retira o sujeito de sua posição e o coloca em um terreno aberto que pode 

levar à produção de um novo lugar de enunciação. A elaboração da demanda – 

com intervenção da subjetividade – permite construir um lugar de enunciação 

diferente daquele regulado pela repetição, espaços de relativa autonomia que 
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operam para a construção de novos campos de ação. Neste sentido, a demanda 

“é um momento da subjetividade antes do sujeito” (Retamozo , 2009, p.117) 

 

Assumindo essa postura epistêmica, este texto sugere, como linha de desenvolvimento 

de investigação sobre essa temática, interrogar sobre as estratégias de subjetivação que 

posicionam sujeitos como "docentes", bem como sobre aquelas que permitem mobilizar 

subjetividades políticas a partir da análise das demandas de conhecimento que interpelam 

as fronteiras hegemônicas definidoras dessas mesmas posições.  

O argumento central que vem norteando essa reflexão consiste em afirmar que o 

desafio político se traduz também no posicionamento teórico em relação às lutas 

hegemônicas pela significação de termos, como o de “conhecimento escolar” e "sujeito do 

conhecimento", que são desestabilizados e recolocados no jogo político da definição. Isso 

significa problematizar não apenas o que ensinamos, aprendemos, mas também quem está 

ensinando e aprendendo. Dito de outra maneira, implica em explorar pistas teórico-

metodológicas que evidenciem possibilidades e limites na articulação entre "sujeitos de 

demandas" e "sujeitos do conhecimento" e/ou "sujeitos da aprendizagem". 

 
 
Docência e conhecimento escolar: entre dispositivos de sedimentação e 

possibilidades de reativação no jogo político contemporâneo 
 

Considerando o foco privilegiado neste texto, pensar a ação política do lugar da 

docência significa reconhecer possíveis pontos nevrálgicos passíveis de subversão, isto é, 

de erupção da contingência. Dito de outra maneira, significa identificar as demandas que 

interpelam e/ou são formuladas pelos sujeitos posicionados como docentes e que circulam 

na ordem social – realidade educacional brasileira.  

Considerando a singularidade da docência, caberia explorar qual o lugar atribuído às 

demandas de conhecimento nos processos de significação de docência. Quais os efeitos 

dessas demandas de conhecimento na especificidade desse tipo de trabalho educativo?  

Cabe sublinhar que não se trata de uma discussão sobre os saberes docentes 

necessários para o êxito dessa atividade. Embora concordando que ensinar é saber fazer 

alguém aprender alguma coisa (Roldão, 2007), e que essa ação exige a apropriação e 

hibridização de saberes singulares e complexos, o recorte escolhido neste texto limita a 

relação estabelecida à um desses saberes singulares: os conhecimentos escolares e mais 

especificamente os conteúdos disciplinares.  

Essa tomada de posição é controversa e polêmica na atualidade, remetendo ora às 

criticas contra o racionalismo tecnicista que reforçam visões reducionistas das atividades e 

intencionalidades da docência; ora a sua defesa incondicional servindo para alimentar as 

teses salvacionistas em relação ao papel transformador da educação que orientam grande 

parte das políticas de formação docente, bem como as teses de responsabilização do 

professor pelas mazelas do fracasso escolar.  
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Atenta a esses perigos, o interesse no investimento nesse posicionamento e recorte é a 

possibilidade que eles oferecem para explorar fronteiras políticas sensíveis no cenário 

educacional brasileiro da atualidade que merecem ser reativadas. Com efeito se a questão 

dos conhecimentos escolares e conteúdos disciplinares são mobilizadas nos debates 

políticos e acadêmicos, ela tende a ser recuperada nesses contextos discursivos do lugar da 

política e não do político. Detratores e defensores dos conteúdos escolares desenvolvem 

seus argumentos a favor ou contra associando esse significante à dispositivos de 

hegemonização produzidos nas políticas curriculares e/ou de formação docente. A aposta 

aqui defendida é justamente deslocar essa discussão deforma a pensá-la não apenas do 

lugar da política, mas também do lugar do politico.  

Essa reorientação pode ajudar a fazer avançar questões como por exemplo: Como 

ressignificar o papel político radical da docência sem reatualizar racionalidades produzidas 

e hegemonizadas na modernidade e problematizadas nas perspectivas pós-fundacionais? 

Qual o lugar da relação com o saber escolar estabelecida pelo docente em contextos de 

formação ou de exercício de sua profissão? Em que medida o reconhecimento da 

pluralidade de sentidos de conhecimento escolar em disputa no debate educacional, isto é, o 

reconhecimento da manifestação da contingencia no seio do sistema hegemônico 

hierarquizado de saberes pode afetar essa relação? Como politizar essa relação? A 

abordagem do agir político do docente via a problematização da relação com o saber 

escolar se apresenta como uma entrada potente para o enfrentamento das disputas em torno 

da legitimidade da formação desse profissional.  

Trata-se, pois, de recuperar e operar com o conceito–problema (Beillerot, 1996) 

relação com o saber, elaborado no entrecruzamento de diferentes áreas disciplinares, como 

um instrumento de análise importante para pensar os processos de objetivação do 

conhecimento escolar e de subjetivação docente em meio às lutas pela produção e 

sedimentação de uma ordem social democrática em nossa contemporaneidade. Tendo em 

vista o diálogo estabelecido com a abordagem pós-fundacional torna-se importante todavia, 

repensar os termos mobilizados nesta expressão de maneira a salvaguardar a sua 

potencialidade heurística. 

No que se refere à ideia de relação, isso significa que - ao invés de associá-la a ideia de 

elo ou ponte entre duas unidades diferenciais (docente e conhecimento escolar) percebidas 

de forma isoladas, essencializadas e engessadas, - investir em sentidos que a remeta à ideia 

de articulação no quadro da Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe. A aposta consiste em 

entender as articulações discursivas envolvendo esses dois termos como terrenos fecundos 

para a análise tanto da reprodução de sentidos hegemônicos de trabalho docente como da 

reativação de outros sentidos possíveis.  

Do mesmo modo, no que diz respeito ao sujeito/ docente que se relaciona com o saber, 

significa deslocar o foco dos sujeitos que ensinam, para os sujeitos que se constituem no 

processo de ensino e aprendizagem em meio às relações que estabelecem com o 

conhecimento escolar. Pensar a docência como lócus de produção simultânea de posição de 

sujeito e de subjetividade politica, permite explorar outros sentidos da interface trabalho 

docente - conhecimento escolar em meio a um acirramento das disputas nas fronteiras 
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antagônicas, vistas como campos de decisão nos quais os sujeitos docentes “no lugar de 

condenados à repetição, podem abrir a diferença, constituir-se e expandir os efeitos 

deslocatórios” (Retamozo, 2009
 
a, p. 115).  

Esse enfoque perderia sua potencialidade analítica se não se voltasse igualmente para a 

reflexão sobre a definição ontológica dos termos "conhecimento escolar" e “conteúdo 

disciplinar”. Antes de ser adjetivado o conhecimento já é linguagem, integra uma trama de 

saberes, uma episteme. Já diz de perspectivas de olhar e de nomear o mundo anteriores. 

(Gabriel, 2013, 2013 a, Gabriel, Castro, 2013)  

Reabilitar esses termos nos debates educacionais e curriculares contemporâneos não é 

tarefa fácil frente aos sentidos mobilizados e hegemonizados tanto para a sua defesa como 

para a construção das críticas endereçadas a esses termos. Estudos recentes no campo do 

currículo (Gabriel, Moraes, 2014) vem insistindo na importância de estabelecer distinções 

semânticas a começar pela diferenciação conceitual entre conhecimento escolar e conteúdo. 

Esses dois termos vêm sendo significados nos debates políticos e acadêmicos ora como 

sinônimos, ora em oposição binária, acarretando efeitos epistemológicos e políticos que 

impedem avançar nas discussões.  

Quando apreendidos como sinônimos - conteúdo/conhecimento escolar - tendem a 

reforçar o sentido hegemônico de conteúdos universais tornando-se alvo das críticas 

desenvolvidas nas teorizações curriculares críticas. Como apontam Gabriel e Ferreira 

(2012), a essa cadeia de equivalências se acrescentaria ainda uma percepção de 

conhecimento científico que o associa ao universalismo eurocêntrico. Do mesmo modo, 

quando os termos conteúdo e conhecimento escolar não aparecem articulados na mesma 

cadeia de equivalência, eles tendem a se apresentar em uma situação antagônica onde o 

primeiro emerge como o exterior constitutivo do segundo.  

Para fins da reflexão aqui pretendida entende-se por conhecimento escolar 

estabilidades provisórias de sentidos sobre fenômenos sociais e naturais, cuja objetivação se 

faz em meio às disputas entre processos de significação perpassados por diferentes fluxos 

de sentidos vindos de contextos discursivos, horizontes teóricos e campos disciplinares 

distintos que se articulam em uma cadeia de equivalência que fixa o sentido de escolar. 

(GABRIEL, MORAES 2014). O termo conteúdo, por sua vez, condensaria um determinado 

fluxo de sentidos que participa dessa cadeia.  

Desse modo, os conteúdos são aqui entendidos, como unidade diferencial que quando 

incorporada na cadeia de equivalência - que fixa o sentido de escolar - garante a 

recontextualização didática do conhecimento científico produzido e legitimado em função 

dos respectivos regimes de verdade das diferentes áreas disciplinares. (Gabriel, Moraes 

2014). Não se trata de reforçar hierarquias entre os diferentes conhecimentos, mas sim 

considerar o papel desempenhado pelo conhecimento científico na produção do 

conhecimento escolar. Os conteúdos podem garantir dentro da cadeia de equivalência do 

conhecimento escolar fluxos de cientificidade que os legitimam perante as demandas 

sociais de cada presente voltadas à instituição escolar.  

Essa definição não nega a presença de outras unidades diferenciais – competências, 

valores, atitudes, outros saberes (senso comum, do cotidiano, da mídia) - na fixação do 
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sentido de conhecimento escolar. Além disso ela tem o mérito de chamar a atenção para a 

relação que o conhecimento escolar mantém com o conhecimento científico. Destaca-se 

ainda que os fluxos de cientificidade não são percebidos nessa definição como fluxos de 

conhecimentos universais e neutros. Ciência é um termo em torno do qual se disputam 

sentidos de verdade.  

Assumir a presença dos fluxos de cientificidade na definição de conhecimento escolar 

não significa operar com a ideia de “a” verdade em uma perspectiva a-histórica, mas sim 

assumir o compromisso da escola com o “valor de verdade” (Forquin, 1992). Dito de outro 

modo, considerar o conhecimento escolar como uma construção sócio-histórica, não o 

isenta de sua condição de estar “no verdadeiro” (Gabriel, Moraes 2014). Isso significa que 

os fluxos de cientificidade recontextualizados nos currículos escolares carregam as marcas 

das disputas em torno do sentido de verdade fixado nas matrizes teóricas nas quais o 

conhecimento científico é produzido nas diferentes áreas disciplinares. 

Explicito a seguir quatro argumentos que me parecem potentes para justificar a 

pertinência do enfoque do político do trabalho docente pela relação estabelecida com os 

conteúdos disciplinares nos processos de formação e atuação docente. 

O primeiro argumento diz respeito aos processos de produção de uma ordem 

educacional marcada por “uma injustiça social cognitiva” (Santos, 2010) reflexo das 

políticas elitistas implementadas ao longo da trajetória da sociedade brasileira, pautadas nas 

lógicas de exclusão intensificadas com o triunfo do neoliberalismo nos anos 90 cujos traços 

e efeitos se fazem sentir até hoje.  

Uma situação de injustiça que interpela as instituições de formação – universidade e 

escola – colocando em xeque o seu papel hegemônico e a sua legitimidade como espaço 

institucional onde se estabelecem relações com os discursos de cientificidade. O que está 

em jogo é a possibilidade de subverter a distribuição desigual dos conhecimentos 

científicos e o papel da escola pública nesse processo. Isso não significa negar a 

importância de mobilização de outros saberes nos contextos escolares, mas sim reconhecer 

o potencial subversivo da ciência na construção de inteligibilidade do social.  

Afinal quem ganha com a insistência das criticas formuladas à ciência ocidental 

moderna que investem em práticas articulatórias que colocam como momentos de uma 

mesma cadeia termos como: “conteudismo”, “elitismo”, “neoconservadorismo”, 

“cientificismo”, “eurocentrismo”, significados como antagônicos à construção de uma 

escola democrática, mais justa, menos dogmática? Por que estabelecer fronteiras 

definidoras de escola em que de um lado estejam os conteúdos disciplinares demonizados e 

acusados como o responsável pela permanência de uma escola engessada, arcaica, 

tradicional, sem interesse, conservadora, daltônica e no polo antagônico, a cultura dos 

alunos, dos excluídos, dos oprimidos, silenciados nos bancos dessas instituições? Que 

outras possibilidades de significar ciência, verdade científica ou conteúdo disciplinar que 

não os associe à um conhecimento todo poderoso e opressor que vira as costas às demandas 

de diferença que interpelam as escolas e universidades, em nosso presente? 

O segundo argumento está diretamente associado à hipótese anteriormente mencionada 

sobre a posição subalterna dos docentes no sistema de hierarquização dos saberes. A 
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existência de uma produção significativa de estudos que operam com outras concepções de 

docência e que vão ao encontro dessas percepções não parecem conseguir provocar 

deslocamentos potentes nesse sentido.  

A hipótese aqui defendida é que não basta desestabilizar os sentidos hegemônicos de 

docência sem deslocar igualmente as fronteiras definidoras de conhecimento escolar. Tanto 

a deificação como a demonização dos sentidos hegemônicos de conhecimento escolar 

/conteúdos disciplinares e conhecimento científico, ao contrário de reverterem esse quadro, 

reforçam essa posição subalterna. Que estratégias discursivas adotar que permita a esse 

sujeito posicionado historicamente no lugar da subalternidade se constitua como sujeito de 

demandas antagônicas? Ou ainda: Em quais processos de significação desses termos 

investir ao longo, por exemplo, dos cursos de Licenciatura, para que este sujeito em 

formação possa desestabilizar uma posição de subalternidade produzida no âmbito de uma 

posição de sujeito/docente hegemônica e investir em subjetividades politicas que o 

permitam assumir o lugar do antagônico? 

O terceiro argumento diz respeito ao fato de conhecimentos escolares/conteúdos 

escolares serem objeto de disputa nas politicas de currículo e de formação de professores. 

Essas disputas aparecem travestidas de diferentes maneiras. A intensificação de políticas 

públicas de avaliação institucional em larga escala que tendem a associar o rendimento dos 

alunos a uma suposta qualidade da educação, mobilizando para tal, sentidos de 

conhecimento e conteúdos escolares nesse jogo político é um exemplo. Nessas políticas o 

conhecimento escolar tende a ser diretamente afetado pelo modelo avaliativo e competitivo 

hegemonizado nos textos políticos contemporâneos, tendendo a ser percebido como uma 

mera mercadoria. Essa percepção está na base da produção de textos de lei que investem na 

retomada da ideia de um currículo nacional articulado às políticas de avaliação suscitando 

debates polêmicos et muita resistência entre os pesquisadores do campo do currículo.  

Nesse movimento a expressão conteúdo disciplinar reaparece com força e se articula 

com a ideia de competência para expressar a qualidade da educação tão almejada. Essas 

politicas reinvestem no sentido do termo conteúdo reforçando a ideia de um saber 

universal, naturalizado, ignorando as críticas que lhe foram endereçadas há mais de vinte 

anos. Esse breve panorama é suficiente para reforçar a pertinência de enfrentar essa 

discussão. Desestabilizar os sentidos hegemônicos reatualizados nessas politicas, não seria 

uma estratégia discursiva potencialmente subversiva no plano teórico?  

O quarto é ultimo argumento remete às tensões presentes nos processos de produção 

dos currículos acadêmicos e a função discursiva do termo conhecimento escolar nas lutas 

pela significação da qualidade dos cursos de licenciatura. Como apontam estudos recentes 

(GABRIEL, 2014) o papel articulador do termo conhecimento escolar, capaz de minimizar 

as diferenças entre os sentidos de didática, currículo e docência. Ao permitir a produção de 

deslocamentos e de condensações por meio das quais assistimos uma hegemonização 

possível do sentido de "formação inicial docente" este significante exerce uma função 

discursiva importante nesses espaços de formação que tendem a estabilizar, como pares 

dicotômicos, termos como teoria e prática; conhecimento disciplinar e conhecimento 

pedagógico.  
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Embora a articulação discursiva entre os termos ciência e academia seja uma 

articulação hegemônica pouco ameaçada algumas clivagens são produzidas entre as 

diferentes áreas de conhecimento produzindo sentidos de ciência que se diferenciam entre 

si pelo prestigio político e estatuto epistemológico que lhes são atribuídos. Os currículos 

dos cursos de formação de professores, como é o caso dos currículos dos cursos de 

Pedagogia, são um exemplo desse tipo de clivagem interna à cultura universitária. A 

persistente desqualificação da dimensão pedagógica nesses contextos de formação, 

percebidos como esvaziados de teorias reduzidos ao lugar da prática definida como seu 

elemento antagônico, reforça esse tipo de argumento.  

Não é por acaso que nas disputas pela formação de professores em nosso presente, 

essas praticas articulatórias são permanentemente reativadas, justificando a permanência de 

politicas de formação continuada por exemplo, pautada exclusivamente na atualização dos 

conteúdos disciplinares, vista como panaceia para todas as mazelas da educação básica. O 

sentido de docência como um “ofício sem saberes” tende a ser reafirmado, permitindo que 

a articulação hegemônica que coloca em polos antagônicos ciência e docência seja mantida 

no jogo politico. Como pensar a construção de um currículo de licenciatura que não operem 

ou reatualize a tese de descompasso fixando em uma escala hierárquica os saberes 

acadêmicos/científicos e os saberes escolares/conteúdos? Formar professores, não poderia 

ser assim, significado como a ação de investir em subjetividades políticas que se 

identificam com a posição de sujeito-docência face a situações cotidianas nas quais é 

chamado a tomar decisões em permanência? Investir neste tipo de subjetividade 

corresponderia por sua vez, oferecer ao longo do processo de formação uma multiplicidade 

de discursos disponíveis sobre docência, didática e currículo e conhecimento, que por meio 

das lógicas articulatórias reprodutoras e/ou subversivas participam da luta hegemônica.  

Este texto, na contramão das perspectivas que insistem em classificar a abordagem 

pós-fundacional como neoconservadora ou apolítica, aposta na potencia heurística dessa 

abordagem na leitura política do social. Os argumentos desenvolvidos para sustentar a 

hipótese anteriormente mencionada, embora precisem ser mais explorados empiricamente 

abrem pistas de investigação para continuarmos pesquisando sobre a complexa relação 

entre sujeito e estrutura no âmbito da docência em tempos de crise. 
 

 

Notas 

 
1. A maiúscula é um recurso gráfico utilizado por alguns autores para nomear o social entendido como uma instância 

indefinida que é simultaneamente condição e impossibilidade da ordem social.  
2. Estudos no campo educacional vêm apontando que às reivindicações históricas de igualdade, expressas nas lutas pela 

democratização do acesso, vieram se acrescentar nessas últimas décadas, as de reconhecimento (demandas de diferença) 

formuladas no seio de variados movimentos sociais que disputam, no espaço público, o seu reconhecimento no 

currículo escolar/acadêmico. 
3. Embora este autor tenha como foco os movimentos sociais, temos explorado a aposta da potencialidade heurística da 

Epistemologia das Demandas para a compreensão de outros campos de conhecimento e objetos de investigação, como 

por exemplo, o trabalho e a formação docente. 
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