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Resumo 

Este ensaio realça o momento da produção de uma Base Nacional Comum Curricular no Brasil 

para problematizar como a ideia de algo como uma unidade curricular essencial (uma base) 

permanece ocultando elementos de complexos jogos de linguagem ou de jogos de poder no campo 

educacional. Ampara-se na leitura pós-estrutural de currículo de Alice Casimiro Lopes e Elizabeth 

Macedo para pensar o currículo como produção cultural (ou discursiva), trazendo desta discussão a 

noção de cultura como fluxos culturais e da desconstrução de Jacques Derrida a noção de contexto. 

A discussão pontua a interdição do signo como impossibilidade de acesso à verdade, a uma 

essência, ao que pode ser suposto como uma base. Realça os contextos de interpretação como 

campos abertos que fazem o sentido fracassar. Assinala que, como produção de cultura, de 

sentidos, portanto, produção de hierarquias, de agendas políticas, de lugares sociais específicos, de 

escolhas e de exclusões, o currículo não é (nem jamais será) a salvação. 

Palavras-chave: Currículo. Cultura. Contexto. Base Nacional Curricular Comum.  

 

 

Abstract 

This essay highlights the moment of production of a Common National Base Curriculum in Brazil, 

aiming to discuss how the idea of something as an essential curriculum (a base) may hide elements 

of complex language games and policy issues in educational area. It is based on the idea of post-

structural curriculum reading which proposes a discussion on the curriculum as a cultural (or 

discursive) flow, as stated by Alice Casimiro Lopes and Elizabeth Macedo as well as the concept 

of context based on the idea of deconstruction by Jacques Derrida. The discussion points out the 

interdiction of the sign as sort of impossibility to access the truth, the essence, what can be 

assumed as a basis for educational course of thoughts. It highlights the interpretation of contexts as 

an open field which gives a sense of failure. As a cultural production, meaning-making, or 

hierarchy production, the political agenda of specific social roles, as a matter of inclusion and 

exclusion, the curriculum is not (and never will be) the salvation. 

Key words: Curriculum. Culture. Context. Common National Base Curriculum. 
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A base é a base. Ou, melhor dizendo: a Base Nacional Comum, prevista na 

Constituição para o ensino fundamental e ampliada, no Plano Nacional de 

Educação, para o ensino médio, é a base para a renovação e o aprimoramento 

da educação básica como um todo. (Brasil, 2015, p. 02) 

 

As críticas à produção de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil 

têm suscitado a pensar como a ideia mesma de algo como uma unidade curricular essencial 

permanece ocultando elementos de complexos jogos de linguagem ou de jogos de poder no 

campo educacional. Macedo (2014), por exemplo, explicita como novas articulações entre 

agentes públicos e agentes privados vêm configurando novas formas de sociabilidade nas 

políticas públicas com o objetivo de intensificar a regulação baseada na avaliação, tal como 

propõem os modelos privados de gestão. Não se distanciando desta leitura, Pereira, Costa e 

Cunha (2015) argumentam que exclusões de diferentes sentidos de educação e de currículo 

vêm erigindo a ideia de base comum nacional como crença de superação do que seria uma 

anomia curricular no Brasil, via entendimento da base como a garantia de se ensinar “[...] 

tudo aquilo que uma sociedade considera necessário que os alunos aprendam ao longo de 

sua escolarização” (Mello, 2014, p. 1).  

O lançamento do documento preliminar da BNCC pelo Ministério da Educação, por 

sua vez, em setembro de 2015, foi pavimentado pelo anúncio
1
 de que 82% dos professores 

no ensino fundamental são favoráveis à base, conforme pesquisa realizada pela Fundação 

Lemann
2
, não por acaso uma das grandes interessadas na definição de uma base nacional 

comum. Neste caso, em específico, a necessidade de base é sintomaticamente projetada na 

leitura de que ela também consiste numa demanda encetada pelos professores da educação 

básica, o que pode mesmo ser possível ante a não problematização de como diferentes 

sujeições a alguma unidade essencial no currículo foram sendo construídas e estão sendo 

apoiadas por parte do pensamento curricular e pela centralização curricular nas reformas 

educacionais dos últimos 30 anos. A participação de representações de classe, como a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) nas ações que envolvem a 

elaboração da base, desde 2014, também tem a dizer sobre como se processa essa relação 

com os professores ou com as escolas na produção da política curricular nacional. 

A intensificação das formas de regulação da educação desde os anos de 1990, sem 

dúvida, vem constrangendo as possibilidades de se pensar a educação para além do que 

pode ser mensurado, da padronização, da linguagem alheia dos objetivos e conteúdos 

(Brasil, 1997), das habilidades, competências e descritores (Brasil, 2008), dos eixos 

cognitivos (Brasil, 2009), competências, conhecimentos, saberes e habilidades (Brasil, 

2013). Mais recentemente, uma relação hiperbólica com a ideia de direitos de 

aprendizagem, direitos e objetivos de aprendizagem, direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, direito à aprendizagem, atualiza a significação do currículo (Brasil, 

2015), do trabalho docente, do papel da escola na linha da accountability. O texto curricular 

apresentado como versão preliminar de uma base justifica-se pela necessária consecução do 

direito “a proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, à dignidade, ao respeito, à cultura, às 

artes, à brincadeira, à convivência e à interação com outros/as meninos/as” (Brasil, 2015, p. 



 
Cultura, contexto e a impossibilidade de uma unidade essencial para o currículo 

 

 
577 

17), dentre tantas outras i(ni)magináveis consequências, impossíveis de serem narradas 

neste espaço. Aos professores e às escolas, a linguagem da técnica, justificada por uma 

adoração à avaliação em larga escala, tem reiterado (não sem resistência) que os resultados 

dos testes padronizados refletem a incapacidade da escola em ensinar e que também os 

professores deverão ser (mais) avaliados, de modo que a busca por resultados vai ganhando 

a condição de uma inexorabilidade. 

Tanto o que as críticas à base têm tentado demonstrar quanto as ações que envolvem 

sua produção (mesmo as que ainda não se tornaram objeto de investigação ou discussão no 

campo curricular) são aqui tomadas como performatizações que projetam sintomas de uma 

angústia frente a um temido descontrole na educação, a anomia como verbalizada por 

Mello (2014), e, neste gesto, amparam leituras modernas da educação como salvação. 

Performatizações que ocultam jogos de linguagem jogados na tentativa de instituir o social 

ou a educação como totalidade a ser alcançada, ao inscreverem a educação e o currículo na 

lógica do significado (da fixidez, da partilha do sentido), ao manejarem a crença em um 

fundamento último (hegemonicamente, o conhecimento disposto em uma BNCC, a 

suposição de uma unidade essencial curricular, como prefiro problematizar) como 

reparador dos problemas educacionais.  

Todas as perguntas possíveis de serem feitas (ao que causa angústia) à educação, à 

discussão curricular, às teorias pedagógicas, às políticas de currículo, aos especialistas, 

nesse registro, são perguntas para as quais as respostas já se encontram formuladas ou, dito 

de outro modo, são perguntas orientadas por um (suposto) saber que se adianta à 

experiência educativa e aos sujeitos em nome de uma melhor formação. Neste aspecto, 

essas perguntas-respostas ou respostas-perguntas circunscrevem as realidades educativas ao 

seu próprio escopo, significando a teoria como guia da ação, a dimensão do já sabido 

(Lopes, 2013; Macedo, 2014) e da técnica (Derrida, 2012). 

Assim entendo a noção de alguma unidade curricular essencial como que concebida 

na ocultação dos elementos em disputa nos jogos de linguagem jogados por diferentes 

teorias curriculares, interesses não restritos ao campo educacional e distintos agentes 

políticos nas arenas de produção da política, para assinalar, de outro modo, o que nos dizem 

Ball e Bowe (1992) sobre esse processo. O que se aciona nestes jogos é a tentativa de 

determinar o sentido da educação e do currículo, de produzir o campo significante que irá 

conferir uma inteligibilidade ao social e, a partir dela, coordenar (justificar e atender) 

interesses de determinados grupos políticos e não de outros. Pode-se pensar (aí) as disputas 

entre distintas tradições pedagógicas como um terreno de negociação permanente, 

ressaltando-se as ponderações apresentadas por Macedo (2014). Configurações híbridas, 

como assinala Mouffe (1996), resultantes da reinscrição das tradições pela e na linguagem 

do passado no presente, ou do passado como linguagem a criar o horizonte de nosso 

presente, se nada na linguagem pode comparecer em plenitude. Jogos de linguagem jogados 

na direção de se produzir encenações complexas porque as tradições têm que negociar a 

nominação da realidade educativa e curricular, na medida em que não há acesso direto ao 

passado (mas, apenas, o passado como ficção), tampouco há a tradição como um emergir 

voluntarista de um sujeito ilustrado. 
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Ao fazer vulto a diferentes interesses, as defesas pela base inscrevem a ideia de 

educação como salvação, inscrevem a educação num realismo e numa calculabilidade 

(Derrida, 2012), uma lógica que, como assevera Macedo (2014), visa expulsar da educação 

o imponderável. É o registro pós-estrutural e uma visão de que estamos invariavelmente a 

lidar com o imponderável que me tem permitido pensar a educação como algo impossível 

(como diria Freud), uma prática social discursiva. Tem consentido entender o social (todos 

os objetos sociais) como um texto permanentemente aberto, no qual a estabilização de um 

centro ou de um fundamento último tende a ser (desde) sempre e tão somente uma ficção de 

centro esteada por atos de poder (Laclau, 2011). Nestes termos, venho assinalando em 

outras discussões (Pereira, Costa, Cunha, 2015; Lopes, Cunha, Costa, 2013) que nunca há 

um centro fixo como um lugar natural e há sempre uma ficção (ou uma função) de centro, 

porque sequer algo como um fundamento pode ser ativado na forma de um sendo-presente. 

Como nos coloca Derrida (2011), há não mais que um desejo-função de centro, um não-

lugar aberto à substituição infinita de signos ou do signo como interdição, como o que abre 

ao jogo, à estrutura (a um dentro/fora). O que denomino pós-estruturalismo, com vistas a 

delinear o pensamento sobre o currículo, diz respeito, nesta via, a uma não simplicidade em 

relação à linguagem que conduz a sua releitura, sobretudo a partir da linguística 

saussuriana, como base do estruturalismo moderno, sendo esta percepção apenas uma via 

de leitura dentre as diversas que encetam o nome pós-estruturalismo.  

De tal modo, é a partir desta leitura que tenho em conta que a ideia moderna (ou o 

pensamento metafísico) de salvação coordena o teologismo nas políticas de currículo e de 

parte da teoria curricular, invitando diferentes formas de realização da educação como 

plenitude, por distender teorias pedagógicas distintas como compreensões cientificistas da 

relação educativa. Se a lógica moderna (ou da salvação) produz uma satisfação substitutiva 

para o desejo inalcançável de plenitude, um sintoma (Elia, 2010), ela é, igualmente, o que 

torna viável pensar em algo como uma base, ou a ideia de que “A base é a base” (Brasil, 

2015). Essa lógica libera a crença fácil (romântica) de que em educação há o absoluto, uma 

unidade curricular essencial (universal) a ser transmitida pelos professores aos alunos (ou a 

ser produzida/construída nestes sujeitos) de modo transparente e, para a qual, 

corresponde(rá) o melhor que se pode oferecer a uma criança ou jovem, algo suposto como 

estável, garantidor de uma identidade pré-concebida, calculada. A força (pulsão) dos 

discursos salvacionistas e sua sedimentação na educação são possibilidades criadas pelo 

realismo e pelo objetivismo inscritos na política e na teorização curricular, como lógicas 

que amparam a ideia de se estar lidando com o mundo sem a mediação da linguagem, sem 

ter em tela o caráter tropológico que reveste a impossibilidade de um acesso direto a todas 

as coisas, sem considerar a mediação significante (Laclau, 2006). 

Com base nos argumentos apresentados aqui, nesta discussão desvio-me de encetar 

para problemas de definição do que venha a ser o conteúdo desta base, de respaldar os que 

acreditam ser possível determinar com clareza e precisão o que se ensina e o que se aprende 

“para construirmos a melhor base possível” (Brasil, 2015, p. 01). Tendo, por isso mesmo, a 

um afastamento de parte do pensamento curricular (inclusive de incursões pós-

estruturalistas) que defende(m) algum fundamento para a educação e o currículo (por 
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exemplo, o conhecimento, a emancipação social) como condição de uma boa ou de uma 

melhor educação. Julgo que a imposição de um centro em definitivo à educação (a todas as 

coisas) inscreve a tudo em uma homogeneidade, um reducionismo que incita a acreditar 

num mundo livre das relações de poder. Discordo, destarte, dos que preferem acreditar que 

esta via de discussão produz o descompromisso político, a impossibilidade de se defender a 

(boa) educação, especialmente por me parecer ser mais válido, legítimo, sustentar que a 

defesa de uma (boa) educação vincula-se muito mais à possibilidade de manter sempre 

aberta a discussão sobre o lugar do universal (Laclau, 2011). É nesta esteira que tenho em 

consideração, por exemplo, que os muitos investimentos financeiros na produção da BNCC 

poderiam ser empregados em outras agendas curriculares descentralizadas
3
 e no 

atendimento a demandas outras do campo educacional, reiteradamente silenciadas pelas 

políticas públicas educacionais há quase três décadas, ao projetarem as reformas 

curriculares (especialmente o conhecimento) como solução mágica na garantia de uma 

(boa) qualidade na educação. 

Especificamente, ao considerar que os jogos de linguagem permanecerão sendo 

jogados, porque nenhuma fixidez entre significante e significado é possível ou porque há a 

impossibilidade do signo, como nos chama a atenção Derrida (2011), assinalo a 

potencialidade de pensar o currículo em outro registro, como produção cultural como 

propõem Lopes e Macedo (2011). Minha opção é a de apresentar uma leitura pós-

estruturalista do currículo informada também pela desconstrução de Jacques Derrida. Neste 

sentido, a seguir desenvolvo a discussão apoiada por uma compreensão discursiva da 

realidade, buscando nela enfatizar um pensamento da diferença e da (impossibilidade da) 

identidade. Para isso, distendo uma compreensão de cultura e de contexto visando sustentar 

que o currículo “não é uma parte legitimada da cultura que é transposta para a escola, mas é 

a própria luta pela produção do significado” (Lopes; Macedo, 2011), não é algo dado por 

uma historicidade que conforma nossa ação à identificação do que seria sua unidade 

essencial. Com o objetivo de abalar a crença de que a definição de uma base seja condição 

de se produzir (a) identidade (desejada, idealizada), afirmo o currículo como produção de 

sentidos (n)do mundo. Neste gesto, reafirmo que a ideia de uma base sustenta a produção 

de hierarquias, de agendas políticas (de financiamento e regulação), de lugares sociais 

específicos, de escolhas e de exclusões feitas na impossibilidade de um acesso direto ao 

mundo. Assim, se a salvação não existe (se o currículo não é nem jamais será a salvação), 

nenhuma determinação (primeira ou última) justifica a BNCC como política nacional e, por 

isso, a potencialidade do debate curricular se concentra no fato mesmo de que o que vai ser 

o currículo depende dos contextos (Derrida, 1991a) como espaços-tempos radicalmente 

abertos de significação. 

 
 
Cultura e contexto: o currículo à margem de uma ideia de salvação 
 

A noção de currículo como produção cultural (Macedo, 2006; Lopes; Macedo, 2011; 

2012) vem sendo sustentada na teorização curricular pós-estrutural ou pós-crítica, em uma 
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aproximação aos Estudos Culturais, como um dos modos de dilacerar a centralidade dos 

debates sobre os conhecimentos válidos no campo curricular, como destacam Lopes e 

Macedo (2012). Este movimento se processa quando diferentes discussões no campo 

passam a exaltar a cultura como um elemento (uma coisa) a ser considerado(a) no currículo, 

tal como o fazem Young (2007, 2011), Moreira e Candau (2007). Por vias distintas, estes 

autores vêm afirmando a concepção de currículo como um repertório de conhecimentos 

partilhados, selecionados a partir do que é julgado relevante na cultura mais ampla. Para 

além desse entendimento restrito de conformação da cultura ao currículo, dessa reificação 

da cultura, Lopes e Macedo (2012, p. 164) têm assinalado que ela não pode ser encarada 

como o lugar da restrição, pois, ao contrário, cultura “é o lugar da diferença, aquele onde se 

produzem incessantemente sentidos novos”. É nesta chave interpretativa que autores como 

Stuart Hall (2003, 2005), Homi Bhabha (2003) e Arjun Appadurai (2001), sinalizam para a 

cultura como produção simbólica do mundo, o terreno no qual o mundo é deflagrado 

ambivalentemente como enunciação e não como objeto epistemológico. Nestes termos, não 

há uma cultura pura, mas apenas fluxos culturais (Appadurai, 2001), fluxos de sentidos ou a 

cultura como uma prática de produção de sentidos (abertos, infinitos). 

Ao se voltar à discussão da globalização e ressaltar ser este um fenômeno muito mais 

amplo e mais antigo do que o comumente considerado pela teorização política, um 

fenômeno acelerado pelos avanços tecnológicos e da informação, Appadurai (2001) 

explicita sua ideia de globalização como algo marcado por fluxos disjuntivos, continuados 

e não convergentes de ideias, imagens, tecnologias e pessoas. Para o autor indiano, 

conjeturamos tais fluxos como estruturas
4
 estáveis, porque está fora de nossas condições – 

dos dispositivos que dispomos – apreender e processar tal movimento. A partir do 

entendimento de Appadurai, torna-se impossível suster um projeto curricular ou societário 

coordenado pela ideia de algo como uma cultura ou um recorte da cultura. Se o que existe 

são fluxos culturais, basear-se numa fixidez de algo que represente um recorte da cultura, 

algo suposto demarcador de uma identidade a ser formada pela escola, envolve apoiar um 

projeto de poder/dominação e não outra coisa. A tentativa de estabilização do que é 

inevitavelmente fugaz não pode ser afiançada na precariedade de uma interpretação sem 

que haja exclusão de alternativas outras em curso. Neste aspecto, Lopes e Macedo (2011, p. 

215) são pontuais ao afirmarem que “não há culturas como coisas, a não ser como 

estratégia de dominação, como narrativas que buscam evitar que se pense diferente”. 

Nesta chave de leitura vem sendo problematizada, portanto, a noção de que se pode 

transparentemente objetivar e tranquilamente transmitir cultura, como querem acreditar os 

que a tomam como a expressão de consensos legitimados socialmente ou de sentidos 

partilhados. Entender cultura como fluxos de sentidos, processo de significação, por sua 

vez, é ter em conta que nossas escolhas e validações são feitas em meio a uma 

sobredeterminação impetuosa que recalca as possibilidades de uma escrita plenamente justa 

sobre os objetos que buscamos definir. Escrita que, tal como pensada por Derrida (2008), 

não autoriza o acesso a uma clareza ou a uma verdade, sendo ela mesma um perigoso 

suplemento corrosivo da lógica da essência (da objetividade, da identidade). É nesta direção 

que Macedo (2006, 106) vem ressaltando, por exemplo, o quão potente pode ser pensar a 
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cultura “numa perspectiva interativa como algo constantemente recomposto a partir de uma 

ampla variedade de fontes num processo híbrido e fluido”. E isso não apenas por ter em 

conta que os sentidos que acreditamos transmitir na escola nos diferentes campos de 

conhecimento ou dos sentidos para o que seja o currículo, assim como nossas escolhas e 

validações, em geral, são feitos/as na impossibilidade de uma referência à essência das 

coisas das quais pensamos/falamos/escrevemos, mas porque tal noção inscreve o currículo 

na multiplicidade, na linguagem que sempre já é outra, que, invariavelmente, nos coloca a 

diferença, o diferir, o inesperado, sempre uma outra cena.  

A afirmação da fluidez, não obstante, não torna desnecessária a conversa sobre 

currículo. Mesmo porque, na imperceptível fluidez dos sentidos, a repetição (iteração, diria 

Derrida, 1991a) de certos significantes na cena (da política) educativa, como busca 

incessante de afirmação de um nome para o que seja o currículo, produz a sensação de 

contenção dos fluxos, que outra coisa não é senão uma ilusão do sentido, a temporalidade 

de uma leitura privilegiada de algo, ativada pelo processo de nomear a realidade, de 

significar retroativamente a todas as coisas (Elia, 2010). Dizer que a significação se 

constitui como ilusão é o mesmo que dizer que na linguagem ou no social ou na cultura há 

fluxos ininterruptos como um interminável deslizamento do significado sobre o 

significante. É o mesmo que abonar o privilégio do significante sobre o significado e, desta 

forma, afirmar a repetição significante (iteração significante) como a condição mesma de 

(sensação de) sentido. 

Aqui, uma aproximação à noção de contexto de Jacques Derrida (1991a) torna-se 

importante. É a iteração, para o filósofo, que produz a temporalidade como ficção de 

sentido ou temporalização, como também nos explica Laclau (2000). Assim, iterabilidade 

ou repetição é o que cria os contextos como ilusão de contenção de fluxos de sentidos. A 

possibilidade de um significante ser citado (citacionalidade), repetido, deve-se ao fato de 

não haver qualquer determinação do significado e esta não determinação credencia o 

significante a instituir contextos sempre outros, nunca a repetição como repetição do 

mesmo. Contexto, no registro desconstrucionista derridiano, não é algo restrito à esfera 

física, mas tem a ver com a tentativa mesma de significação, na medida em que  
 

Há um tal texto geral em todo lugar em que (isto é, em todo lugar) esse [um] 

discurso e sua ordem (essência, sentido, verdade, querer-dizer, consciência, 

idealidade etc.) são desbordados, isto é, em que sua insistente demanda é 

colocada em posição de uma marca em uma cadeia que ela tem, estruturalmente, 

que comandar. Esse texto geral, obviamente, não se limita, como se poderá 

(poderia) apressadamente compreender, aos escritos sobre uma página. Sua 

escrita não tem, de resto, nenhum outro limite exterior que não seja o de uma 

certa re-marca. (Derrida, 1991c, p. 67) 

 

Tem-se em consideração, assim, uma textualidade geral e insuperável a compor o que é 

denominado social, uma textualidade revestindo a todos os objetos, tornando opaca 

qualquer relação a tais objetos e, sempre neste gesto, interditando a objetividade como tal. 
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É com esta compreensão que Derrida (2011) tem em conta, sob orientação nietzschiana, 

que nos encontramos numa época na qual o que é chamado de verdade ou ‘conhecimento’ 

não pode ser encontrado fora da linguagem nem ocupar o lugar puro/intocado (impossível) 

de uma objetividade. Nesta via, o filósofo franco-argelino nos encaminha a pensar o social 

(e a educação) vislumbrando que, para além dos esforços por clareza, estabilização, 

ordenação ou plenitude, para além do que se afirma como objetividade, resta (não o signo, 

mas) o escavar da interpretação da intepretação, nunca findado pelo encontro/descoberta da 

origem ou da essência, visto que nenhuma essência pode se apresentar, nenhum sentido está 

lá a espera de ser encontrado. É a interdição do signo, no modo como Derrida (2008, 2011) 

a pensa, o que permite ao significante seguir sua marcha, a mais livre, no movimento 

linguageiro. É o que faz com que, na relação significante, haja sempre um outro algo 

suscitado que nunca tenha num referente qualquer a possibilidade de reivindicar sua 

presença, um significado atual, primeiro ou essencial. 

Ernesto Laclau (2011) formula em sua teoria política o argumento de um contexto 

radical (num processo que envolve duas lógicas distintas e imbricadas: uma equivalencial e 

outra diferencial), ao entender que a relação significante nunca é, ela mesma, constituída 

por uma necessidade. A articulação de elementos (significantes ou diferenças) em um 

contexto ou formação discursiva decorre de uma contingencialidade, do fato de diferenças 

(relacionais) estarem disputando a significação em um espaço-tempo específico e não em 

outro. A iteração (do significante) é, neste sentido, a possibilidade mesma do contexto 

como uma produção contingencial, precária e provisória. O contexto, por sua vez, é uma 

estrutura de significação (“contexto interpretativo”, como realça Derrida, 1991a) aberta que 

a repetição nunca realize o movimento do mesmo, mas, infinitamente, o movimento para 

uma alteridade, para um algo outro (Todo Outro, como assevera Derrida, 2006a), a 

linguagem (Fink, 1998), a outra cena presente apenas como promessa. 

É nessa relação com o outro insondável que qualquer inscrição se torna possível. O que 

chamamos de cultura, na suposição de uma objetividade, não escapa à tradução (Derrida, 

2006b) do idioma do outro para a sua própria língua. E mesmo que falemos em 

interpretação, com Derrida (1991a) concebemos a interpretação entregue à impossibilidade 

de essência, atormentada por essa exterioridade insuperável, que é condição mesma de sua 

possibilidade. Por isso é que, se a iterabilidade processa a repetição à alteridade, para um 

Outro, ela realiza a tentativa de significação como abertura, diferimento, ela expõe a 

impossibilidade de um centro estável ou em definitivo, expõe o próprio centro como o lugar 

de uma suplementação infinita que transforma a tudo em jogos de linguagem. 

É no lugar de uma essência (de um centro) que a différance, tal como pensada por 

Derrida (1991a), se apresenta como produção incessante da diferença, como abertura. Aqui, 

vislumbramos a noção de fluxos culturais em aproximação à différance derridiana. Para 

Derrida (1991a), a différance não é algo que possa ser nomeado, apreendido, mostrado. É o 

que desfaz, perturba a toda posição, a toda inscrição. Différance “não é, não existe, não é 

um ente-presente”, qualquer que ele seja, ela não tem existência nem essência. Não 

depende de nenhuma categoria do ente, seja ele presente ou ausente” (Derrida, 1991b, p. 

37, grifos do autor). Tudo pode ser nomeado e tudo pode tentar significar. No entanto, 
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qualquer tentativa de significação nunca será outra coisa senão uma contenção fabulosa 

(Derrida, 2009), porque a nomeação/definição nos serve apenas de ancoragem ou 

justificativa, visto que jamais cessa a significação social ou em torno da educação e do 

currículo. Tal contenção só pode ser a possibilidade de um referir-se (pronunciar) a algo 

que já e nunca condiz com o referido, esvaído, desde sempre, em fluxo. 

O currículo, como produção cultural (um texto), não se fará a não ser como um sistema 

de significações (Lopes; Macedo, 2011) em que diferenças (demandas diferenciais) 

precisam ser permanentemente negociadas. Conceber o currículo como produção cultural, 

espaço-tempo de fronteira cultural (Macedo, 2006), é assumir a precariedade e 

inconsistência de toda definição de currículo, assumir, por sua vez, que nenhuma definição 

entre outras pode ser inequivocamente tomada como a uma essência, tampouco que uma 

definição última será alcançada. É pensar, como Macedo (2006) adverte, que a não 

existência de fronteiras (um dentro-fora em definitivo) para todas as coisas com as quais 

lidamos (na linguagem) requer a negociação da própria fronteira, a demarcação incerta e 

fugidia do que é (in)desejado para o que vamos chamar de currículo em um espaço-tempo 

que é próprio à outra cena, seja ela a escola, a teoria, a política. 

A textualização compreende a tessitura sempre inacabada do currículo, a negociação 

dos sentidos implicadas em escolhas (e exclusões). Qualquer definição a priori não 

sobrevive ao ato educativo ou à relação educativa, não pode ser à prova de uma 

singularidade, ou, grosso modo, à prova de outra cena jamais sabida. Uma forma de 

reconhecer os limites de uma definição de alguma unidade essencial no currículo é 

reconhecer o embate entre repetição/continuidade e performatividade. Com Homi Bhabha, 

Macedo pensa a educação como que produzida entre a temporalidade continuísta e uma 

estratégia performática, ambas a encetando como movimento narrativo no qual “nem as 

narrativas tradicionais da escola, nem os projetos críticos de formação de um cidadão 

emancipado, nem a hegemonia eurocêntrica ampliada, nem a colonização da escola pela 

ciência são capazes de impedir o surgimento e a construção de temporalidades disjuntivas” 

(Macedo, 2006, p. 290). Esse embate cria uma zona de ambivalência, um espaçotempo 

liminar a expor a imprecisão de uma nomeação/definição, sua incapacidade de 

representação da heterogeneidade. Igualmente, mostra a contingência, a abertura à 

negociação, ao poder como o que está implicado na (im)possibilidade de significar. Como 

híbrido cultural, o currículo se compõe: uma prática ambivalente a incluir “o mesmo e o 

outro num jogo em que nem a vitória nem a derrota jamais serão completas” (Macedo, 

2006, p. 289).  

A ideia de currículo como algo orientado por alguma unidade essencial não é apenas 

problemática, nestes termos, mas impossível. Nenhuma fixação, como uma suposta 

expressão de um presente referido a si, nenhuma nomeação atinente a uma esfera formal ou 

relativa às práticas dos sujeitos pode ser alçada a algo como uma base. Nenhuma nomeação 

pode realizar uma identidade ou as bases de uma identidade que se deseja formar. Não se 

trata de dizer que, lançada uma base (uma orientação mais geral ou aberta ou um guia) para 

as escolas, que essa base será sempre corrompida. Mais que isso, realço a impossibilidade 

de se apresentar algo com uma suposta estabilidade, na medida em que estamos lidando 
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com os objetos (com o social) no campo da ambiguidade, da duplicidade, da torsão, do 

tropos, e sem ter como dele sair. Assim, não há base porque não há uma essência para os 

objetos e, em igual modo, para o que convencionamos chamar de conhecimento, cultura, 

saber etc.. Qualquer formato curricular, qualquer conhecimento, quer gostemos ou não, 

quer aceitemos ou não, precisa se inscrever ou ser escrito em dado contexto para que uma 

inteligibilidade seja produzida, tem que ser lançado em cadeias significantes para ser lido. 

Esse processo, no entanto, não pede autorização nem cobra um cálculo preciso. Ele sempre 

já está em curso, sempre já se encontra em fruição, já está acontecendo. Isso é o mesmo que 

dizer que cadeias de significação distintas tanto permanecerão compondo tentativas de 

constranger leituras da realidade quanto continuarão lançando o dito (o verbo, o conceito, o 

termo, os significantes privilegiados) a uma relação diferencial infinita, da qual o 

significante carece radicalmente por transitar alheio ao significado. 

 
 
Currículo, um para além 
 

Ser inscrito significa fazer entrar em estado de falência, fazer fracassar o que é suposto 

ser uma unidade essencial curricular. É esta condição de falibilidade do texto (de todo 

texto) que, nesta discussão, ao abordar noções pós-estruturais de cultura e contexto, busquei 

enfatizar. Essa unidade nunca existe. Consciente ou inconscientemente, estamos sempre a 

supô-la ou a damos como certa no encontro com o outro, com a linguagem, na menção que, 

insistentemente, fazemos ao mundo. E não é simplesmente a suposição de sua existência 

que nos torna possível atuar no mundo, inscrever termos comuns em campos significantes 

os mais plurais. O que torna possível essa atuação é o fato mesmo de se ter sempre adiado o 

fechamento do sentido, essa impossibilidade que nos arremessa ao jogo, aos jogos de 

linguagem como jogos de disputa pela significação da realidade, jogos deflagrados ante a 

sensação de não ter suficientemente bem pronunciado, de não ser adequadamente claro, de 

não se fazer satisfatoriamente bem compreendido. Daí que tais disputas arrastam consigo 

explicações e soluções as mais diversas, amparadas por envolvimentos, modos de pensar, 

de se estar no mundo, visões ancoradas em compromissos sociais distintos, agendas. 

Não foi minha pretensão, nestas páginas, problematizar a noção de impossibilidade de 

uma unidade essencial (a ideia de uma base) para negar o conhecimento como aspecto 

importante do currículo. Pondero, entretanto, que as muitas apostas na educação como 

salvação vem sendo mantidas pela defesa da centralidade do conhecimento via 

suplementação de elementos outros justificados como diferenças (a aprendizagem, o direito 

de/à aprendizagem, as competências etc.), na busca de precisão e clareza. Esta relação com 

o conhecimento mantêm um realismo que, a meu ver, não cabe à educação como 

acontecimento jamais calculado, reduz educação a ensino. Se não é possível atuarmos fora 

de uma metafísica, como bem assevera a desconstrução derridiana, isso não significa 

necessariamente ter que reduzir o conhecimento ao mensurável, a descrições erigidas e 

manejadas como objetividades dadas à margem dos sujeitos, objetividades à prova dos 

sujeitos. 
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Enfim, a perspectiva aqui assumida esforçou-se em contrastar com a crença de que a 

política ou a teorização podem ser pensadas sob bases racionais para o currículo, sob o 

escopo da precisão e da lógica. É nesta direção que busquei apresentar um pensamento no 

interior daquilo que se aventura a criticar, como um desbordar do que se apresenta como 

sedimentado e, por isso, como o que parece inexorável, única via de produzir um outro 

mundo. Desbordar o escrito é também escrever outras possibilidades em sua borda. 

Bordejar, neste caso, o que é apresentado como objeto ideal, como o que está entregue à 

enunciação, à negociação, a uma alteridade. Bordejar/reconhecer que o que quer venha a 

ser chamado de base (uma política curricular) resultará de antagonismos e exclusões, não 

terá pouso final, não recobrará a uma origem ou à verdade toda vez que for pronunciado, 

não afiançará uma identidade ainda não assegurada pela escola, tampouco a “renovação e o 

aprimoramento da educação básica como um todo”. O que pode ser o currículo é, 

radicalmente, apenas um para além. 
 

 

Notas 

 
1. Disponível em: http://www.jornaldaciencia.org.br/ . Acessado em 15 de setembro de 2015. 
2. Trata-se de uma fundação que, como outras envolvidas no movimento pela base nacional comum, está vinculada a 

conglomerados financeiros que, na atualidade, também se ocupam de pensar uma educação aos moldes da lógica 

empresarial. Endereço eletrônico: http://www.fundacaolemann.org.br/ 
3. Descentramento na perspectiva de que há uma instabilidade originária e insuperável em toda tentativa de produção de 

um centro, que nos informa ser a disputa pelo centro um campo infindável de negociação.  
4. Pautando-se no entendimento de Appadurai (2001), para Lopes (2007, p. 07) “dessa forma é que a globalização 

produz problemas que se manifestam localmente, mas que não possuem contextos locais. A própria concepção de 

local é apenas um projeto a ser construído”.  
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