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Resumo 

Este texto tem por objetivo recolocar no jogo da linguagem o significante ‘conteúdo escolar’ como 
porta de entrada para a discussão sobre as lutas pela significação da interface currículo-
conhecimento em nossa contemporaneidade. Em diálogo com as abordagens pós-fundacionais, em 
particular com as contribuições da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e do pensamento 
desconstrucionista de Jacques Derrida opero com o termo ‘conteúdo’ como uma categoria 
ontológica, destacando a sua função discursiva no campo da significação da diferença. Do lugar de 
herdeira do pensamento moderno iluminista e a partir da exploração da potencialidade heurística 
da noção derridiana de “rastro”, argumento sobre a possibilidade de uma outra interpretação para o 
significante ‘conteúdo escolar’ como saída teórica para continuarmos operando com esse termo na 
produção de leituras políticas do campo sem reafirmar lógicas binárias e dicotômicas que 
alimentam a metafísica da presença. 

Palavras-chave: currículo, conhecimento, conteúdo escolar; abordagem discursiva pós-
fundacional e rastro 

 

Abstract 
This text aims to relocate in the language game the signifier ‘school content’ as a front door to the 
discussion about the disputes for the signification of the interface curriculum-knowledge in our 
contemporaneity. In a dialogue with the post-foundational approaches, particularly in regard to the 
Discourse Theory of Ernesto Laclau and the Derrida’s deconstruction theory, I work with the term 
‘content’ as an ontological category, emphasizing its discursive function in the signification field of 
the difference. In the position of inheritor of the illuminist modern thought and through the 
exploitation of the heuristic potentiality of Derrida’s perception of trace I argue about the possibility 
of another interpretation for the signifier ‘school content’ as a theoretical way in order to continue 
operating with such term in the production of political readings of this field and without reaffirming 
binary and dichotomous arguments that reinforce the metaphysics of presence. 

Keywords : curriculum, knowledge, school content, post-foundational approach and trace. 
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E rastro é a abertura para a exterioridade em geral. A temida abertura para “o 
fora” que a metafísica rejeitou, a enigmática abertura para o outro e a 

desconstrução da presença plena no logos. (AMITRANO, 2015, p.620, grifos 
no original) 

. 
 

Este texto1 nasce de um persistente e bom incômodo epistemológico, como aqueles que 
experimentamos quando reconhecemos que estamos frente a uma aporia2 e nos sentimos  
desafiados a  trabalhá-la de forma consistente do ponto de vista teórico. Refiro-me aos 
efeitos desestabilizadores produzidos sobre as interpretações hegemônicas da interface 
currículo-conhecimento pela incorporação das contribuições das teorizações sociais pós-
fundacionais (Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e a Desconstrução, de Jacques Derrida) 
no campo do Currículo.  

Inscritas no movimento intelectual mais amplo do pós-estruturalismo 3 , essas 
teorizações assumem a radicalização da crítica endereçada às perspectivas essencialistas, 
deterministas e estruturalistas, a deslocando para o terreno da ontologia, até então, 
confinada ao domínio da filosofia. Argumento que esse deslocamento, ao negar a existência 
de fundamentos metafísicos e transcendentais, abre a possibilidade de explorar outros 
caminhos para a criação de um novo valor epistêmico para as ciências sociais.  

Em tempos de críticas à crença na potencialidade emancipadora do conhecimento 
científico objetivado, hegemonizado e fundamentado na naturalização da centralidade da 
‘razão humana transcendental', como continuar pensando a interface currículo-
conhecimento? Como continuar operando politicamente, em nossas análises, com essa 
interface, quando tanto a ideia de "conhecimento escolar emancipador" quanto a sua 
centralidade na reflexão curricular têm sido objetos de questionamentos no âmbito das 
teorizações curriculares mais recentes?  

A formulação dessas questões não pretende traduzir uma indignação ou perplexidade 
frente a perda de uma suposta e merecida centralidade natural dos significantes 
‘conhecimento’ ou ‘razão’ no discurso curricular. Ela expressa justamente o 
reconhecimento da potencialidade heurística de perspectivas que desestabilizam esses e 
tantos outros centramentos pautados na ideia de fundamentos metafísicos e 
simultaneamente assume o desafio teórico de pensar - para além da linguagem da denúncia 
- os efeitos, no campo do currículo, da radicalização da crítica às leituras essencialistas.  

Para tal, reconheço a herança do campo educacional/curricular e do lugar de 
herdeira procuro relançá-la, explorando outras pistas, lançando novos olhares sobre temas 
clássicos que o atravessam como, por exemplo, a própria interface currículo - 
conhecimento. Este texto, e o ‘incômodo’ sobre o qual ele se debruça, se inscreve pois, 
nesse movimento. Ele interroga - e ensaia esboços de respostas -  sobre outras formas de 
continuar pensando politicamente a questão do conhecimento no campo do Currículo: 
Como pensar a interface currículo-conhecimento para além da lógica binária que diferencia 
e hierarquiza as múltiplas e infinitas interpretações e explicações de mundo? Como pensar 
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essa relação em meio à desestabilização de sentidos hegemonizados no campo educacional 
de termos como 'objetividade', 'verdade', 'sujeito', sem reatualizarmos redes ou fluxos de 
significação, alvos privilegiados da crítica pós-estruturalista/pós-fundacional? Como operar 
'sob rasura' com o termo 'conteúdo' de forma a não escorregarmos nem na reatualização de 
perspectivas conteúdistas, nem na afirmação de um olhar 'conteufóbico'? Como investir em 
nossas pesquisas na fixação do sentido de currículo como lugar da diferença (e não de 
sujeitos diferentes) e ao mesmo tempo apostar no papel político crucial da escola na 
distribuição e democratização do conhecimento escolar entendido como um bem cultural 
público?  

A recorrência do advérbio “como” nessas e demais questões formuladas ao longo deste 
texto, traduz uma inquietação produtiva. Uma maneira de marcar 'algo’ a ser explorado, 
mais um desafio teórico a ser enfrentado do que uma perturbação ou inconsistência a ser 
combatida na reflexão no e sobre campo curricular, quando o que está em jogo é a questão 
do 'conhecimento disciplinarizado' (GABRIEL, FERREIRA, 2012), e em particular a ideia 
de conteúdo, como deixa entrever a escolha do título deste texto. Conteúdo-rastro é assim, 
a tentativa de enfrentar esse desafio, trabalhando na pauta de uma linguagem de 
possibilidades. Ao longo do texto trago argumentos, impressões que entendo, contribuírem 
para sustentar essa forma de enfrentamento.  

A pertinência, importância e mesmo ‘existência’ desse desafio não se justificam, no 
entanto, per si. Ele só pode ser percebido "enquanto tal" dentro de um contexto discursivo 
específico4 cujos contornos, por sua vez, são produzidos em função da explicitação do 
recorte ou foco privilegiado, ou ainda, do interesse de pesquisa em meio às múltiplas 
possibilidades, sempre abertas, que configuram e reconfiguram em permanência o campo 
do currículo. Trata-se pois, de interrogações que se inscrevem em perspectivas curriculares 
que atribuem importância à manutenção, em seu horizonte investigativo, da articulação 
entre currículo e ensino/aprendizagem em contextos de formação. Elas insistem em 
considerar os processos de significação que produzem essa articulação como temática ou 
preocupação desse campo, trazendo para análise os processos de significação que 
produzem, mobilizam e fixam sentidos de noções como ‘sujeito cogniscente’ - docentes e 
discentes - ‘conhecimento ensinado/aprendido’, bem como o próprio entendimento da 
relação entre esses significantes. Uma tentativa de assumir, talvez, a tarefa da herança 
do/no campo curricular sob novas lentes epistêmicas.  

Do mesmo modo, essas interrogações se sustentam discursivamente na medida em que 
abordam demandas políticas de nossa contemporaneidade envolvendo a reflexão sobre os 
efeitos da desestabilização dos sentidos de 'escola pública' hegemonizados na modernidade. 
Tenho trabalhado (GABRIEL, CASTRO, 2013; GABRIEL, 2015, 2016) com a ideia que 
essa desestabilização, nomeada, no  campo educacional ou nos debates políticos, pelo 
significante ‘crise’5, pode ser entendida como a irrupção do político, fazendo reverberar a 
contingência de todo e qualquer processo de significação. Este texto continua explorando 
esse entendimento, assumindo pois, como pano de fundo das reflexões sobre a interface 
currículo-conhecimento, a 'crise' da escola pública.  
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Não é meu propósito aprofundar ou traçar um mapa das lutas pela significação dessa 
instituição social no Brasil. Interessa-me, no entanto, afirmar uma interpretação possível 
que contribua para sustentar o lugar crucial do conhecimento escolar nessas disputas. A 
escola como contexto discursivo aqui delimitado como campo de análise curricular se 
singulariza do Social e mesmo de uma outra ordem/instituição social qualquer, não por ser 
um lugar da diferença tampouco por ser resultante de uma operação hegemônica. Essas 
características, como desenvolverei ao longo desta análise, não diferenciam essa instituição 
em relação a outros espaços de estruturação do social.  

Assumir a ideia de crise dessa instituição nos coloca pois, face à urgência de entrar na 
disputa pela sua significação/definição em meio à multiplicidade de fluxos de sentidos 
mobilizados por diferentes e contraditórios interesses políticos em jogo, ainda que 
saibamos, que qualquer fechamento ou sutura de sentidos é sempre provisório e precário. 
Debater sobre a 'crise da escola pública' significa assim, enveredar em redes de significados 
inacabadas e que podem ser em permanência reinventadas. É entrar em um movimento com 
infinitas ondulações e não em uma temática única sobre a qual se disputa a melhor forma de 
enfrentamento. Envolve inúmeras lutas de significação de escalas de análise diferenciada, 
disputas em torno de sentidos de significantes, como por exemplo, ‘escola’, ‘currículo, 
‘ciência’, ‘conhecimento escolar’, ‘docência’, mas também ‘sujeito’, ‘humanismo’, ‘razão’, 
‘iluminismo’,  ‘emancipação’, ‘eurocentrismo’, ‘desigualdade’,  ‘racismo’ ou ‘diferença’ 

Em textos anteriores (Gabriel, Castro, 2013; Gabriel, Moraes, 2014; Gabriel, 2013, 
2015, 2016) tenho argumentado sobre a importância de explorar, entre esses múltiplos 
fluxos de possibilidades de significação, a articulação escola pública-currículo-
conhecimento, entendendo que a despeito do nome atribuído - ‘saber’, ‘conteúdo’, 
‘experiência’, ‘conhecimento disciplinarizado’, ‘cultura escolar’, ‘habilidades’, 
‘competências’, ‘valores’ ‘atitudes’ - o que se ensina/aprende  nessa instituição encontra-se 
em uma arena de disputas permanentes. 

A urgência de um posicionamento nessas lutas é compreensível, por um lado, 
quando se reconhece o avanço galopante de um projeto de sociedade conservador, 
antidemocrático, sem compromisso com a "coisa pública" estampado nas recentes 
propostas governamentais de reformas curriculares (como, por exemplo, as propostas de 
uma Base Nacional Comum Curricular/BNCC ou da Reforma do Ensino Médio) ou ainda 
no movimento nomeado Escola Sem Partido/ESP que vem ganhando terreno em meio ao 
recrudescimento do conservadorismo no cenário político brasileiro. Por outro lado, seja 
qual for esse posicionamento, ela não é de fácil sustentação teórica quando assumimos o 
pós-fundacionalismo como postura epistêmica. Como continuar apostando em expressões 
como ‘escola democrática’, 'conhecimento emancipador' ou ‘justiça cognitiva' que operam 
com adjetivos que fecham indubitavelmente sentidos, quando assumimos em nossas 
análises a lógica da diferença, da dispersão, da incompletude - tal como trabalhada na pauta 
pós-fundacional - que sustenta que todo significado é sempre adiado? 

Uma saída possível para o desafio expresso nessa questão consistiria em reconhecer 
que - ainda que não se trate da defesa inconteste de um projeto societário 'mais 
democrático', 'mais justo', 'mais igualitário', no qual esses adjetivos estariam definidos de 
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forma engessada e a priori - importa sim, continuar apostando em outras narrativas 
societárias concorrenciais em torno da ideia de “um mundo outro”, cujo significado - por 
estar sempre aberto - é sempre objeto de disputa. Na postura epistêmica pós-fundacional 
aqui assumida, 'apostar' significa fazer trabalhar constantemente a aporia da 
impossibilidade e inevitabilidade de fechamento de sentidos de qualquer processo de 
significação.  

A luta política pode ser assim, entendida como um exercício teórico constante de 
desnaturalização6 ou de desestabilização de discursos engessados e, simultaneamente, o 
investimento contingente e provisório em outros discursos possíveis e/ou disponíveis na 
arena de disputas na qual participamos do lugar de pesquisadores do campo do currículo e 
de formador/a de professores, sem nenhuma garantia sobre os possíveis desdobramentos de 
qualquer decisão.  

Neste texto, especificamente, proponho recolocar no jogo da significação o 
significante ‘conteúdo’, como porta de entrada para a discussão sobre a interface escola-
currículo-conhecimento. A escolha deste termo não é aleatória. Ela se justifica pelo fato de 
este significante condensar, na cadeia de significação de currículo escolar, múltiplos 
discursos historicamente hegemonizados - 'ciência', 'razão', 'objetividade', 'verdade' -  no e 
pelo campo educacional, alvos das críticas pós-fundacionais. Como pensar, por exemplo, a 
reconfiguração do conhecimento científico no âmbito da cultura escolar quando o que está 
sendo questionado é justamente o modelo do pensamento epistemológico moderno? 

Do mesmo modo, o significante 'conteúdo' tem sido constantemente mobilizado nas 
políticas educacionais diretamente relacionadas às reformas curriculares, consolidando 
diferentes interesses e demandas que participam das lutas pela significação do que é 
escolar. Não é por acaso que Lopes (2015) problematiza o fato de esses textos reformadores 
operarem com “a redução da política curricular à política de conhecimento a ser 
ensinado/aprendido nas escolas” (LOPES, 2015, p. 118).  

Minha intenção, ao trazer para o debate o termo ‘conteúdo escolar’, é menos 
posicionar-me nessa discussão do que deslocá-la no sentido de produzir argumentos que 
nos permitam fazer trabalhar as aporias anteriormente apontadas. Para tal, como explorarei 
nas seções a seguir, tomo o termo conteúdo como uma categoria ontológica na reflexão 
aqui pretendida. Ao contrário de produzir uma análise crítica sobre as múltiplas 
manifestações ônticas que o mesmo possa assumir no campo curricular - "conhecimento 
poderoso" ou " conhecimento dos poderosos  (YOUNG, 2007); "conhecimento em si" ou  
"conhecimento para fazer algo", (MACEDO, 2016); "conhecimento-emancipação" ou 
"conhecimento-regulação"  (SANTOS, 1995), "conhecimento prudente" (SANTOS, 2004), 
este texto se propõe a um exercício que é anterior à entrada na disputa pela sua definição, 
ainda que contingencial e provisória. 

Isso implica em investir na compreensão do processo de significação do substantivo 
- conhecimento/conteúdo - antes de apostarmos em um fechamento parcial e contingencial 
pelo uso da adjetivação. Trata-se de inscrever a discussão sobre conhecimento/conteúdo no 
plano ontológico, reafirmando a sua função discursiva nas lutas pela significação dos 
significantes currículo e escola, a despeito dos significantes mobilizados para adjetivá-lo.  
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Organizei meus argumentos em três seções. Na primeira - Sobre (im)possibilidades de 
fundamentos - explicito o diálogo com as contribuições da perspectiva pós-fundacional que 
sustentam teoricamente o recorte e as apostas defendidas neste texto. Ainda nessa seção 
destaco algumas noções que considero importantes para a produção de uma leitura política 
na pauta pós-fundacional. Na segunda seção -  Sobre legados: contexto e heranças - 
aproprio-me da ideia de herança, tal como trabalhada na perspectiva desconstrucionista de 
Derrida, para sublinhar a forma de entrada privilegiada, neste texto, no debate curricular 
que permite articular estabilidades e reinvenções em um sistema de diferenças no qual são 
produzidos entendimentos da interface currículo-conhecimento. Exploro na terceira e 
última seção - Sobre conteúdo-rastro - a potencialidade heurística da noção de rastro para 
se pensar uma outra interpretação para o significante ‘conteúdo escolar’ como saída teórica 
para continuarmos operando com esse termo na produção de leituras políticas do campo, 
sem reafirmar lógicas binárias e dicotômicas, tampouco alimentar projetos de escola e de 
sociedade com os quais não nos identificamos. 

 
 
Sobre (im)possibilidades de fundamentos  
 

Qualquer crítica ao fundamento é, ao mesmo tempo, uma crítica à verdade, à 
origem, ao transcendente, ou seja, ao(s) chão(s) que, de forma segura, pisaram e 

ainda pisam filósofos e cientistas. Ainda que saibamos que as histórias do 
conhecimento e do conhecimento científico sejam pródigas em fundamentos não 

raramente antagônicos entre si (Deus, natureza, homem, razão etc.), a própria ideia 
de fundamento é praticamente não contestada.(MENDONÇA, LINHARES, 

BARROS, 2016, p.166) 

 
Trago para esta reflexão alguns aspectos que considero incontornáveis para sustentar a 

argumentação a favor da potencialidade analítica dos efeitos da introdução da dimensão 
ontológica na discussão sobre a interface currículo-conhecimento, pelo viés do significante 
conteúdo escolar/ disciplinar. Refiro-me às contribuições das abordagens pós-fundacionais 
para a reflexão sobre o entendimento dos processos de significação que envolvem tanto a 
produção da realidade social quanto a produção do conhecimento sobre essa mesma 
realidade.  

A busca desse entendimento tem ocupado diferentes perspectivas filosóficas e matrizes 
teóricas que operam com um conjunto de ‘noções’, ‘categorias’, ‘conceitos’, ‘quase-
conceitos’ para dar conta da complexa relação entre as palavras e as coisas, entre 
pensamento e linguagem. Ou se preferirmos, para dar conta da problemática do “ser 
enquanto ser” das coisas desse mundo. Respostas a questões como, ‘o que é a realidade’? 
'O que é o conhecimento?’ têm sido objetivo e objeto de diferentes correntes filosóficas e 
paralelamente tendem a ser mobilizadas de forma naturalizada nas análises produzidas por 
outras áreas de conhecimento, a despeito de temas e enfoques privilegiados. 
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O enfrentamento dessas questões pela abordagem pós-fundacional pressupõe uma 
virada ontológica que afeta não apenas a forma de respondê-las mas, a própria pertinência 
de suas formulações. Para essa abordagem o que está em questão é a hegemonização da 
lógica metafísica que sustenta tanto as respostas como esse tipo de interrogação. Essa 
lógica, que atravessa diferentes paradigmas e/ou matrizes teóricas - empirismo, 
positivismo, estruturalismo, materialismo, idealismo - opera com a ideia da existência de 
fundamentos últimos, transcendentais, na produção e explicação da realidade. A crença 
nesse tipo de fundamento está na base da objetivação do real, funcionando como princípios 
gerais de todo e qualquer conhecimento empírico. Para esses quadros de inteligibilidade  
“quando se identifica algo, sempre se pensa que este algo existe, não só no fluxo do tempo, 
mas para além dele, tendo com isso um fundamento, uma verdade” (BORGES, 2007, p.34). 

É justamente essa ideia de fundamento ou centro único organizador de todo e qualquer 
processo de estruturação da realidade que é alvo da crítica das perspectivas pós-
fundacionais. Não é por acaso, que ela incide sobre os binarismos em torno dos quais se 
estrutura o pensamento moderno ocidental. Esses binários se expressam em pares 
dicotômicos - cultura/natureza; razão/experiência/; verdade/ falsidade ; sujeito/estrutura; 
sujeito/objeto; fala/escrita, entre outros - cujos polos se definem pela afirmação de 
identidades plenas e positivadas por diferentes dispositivos que operam com entendimento 
do processo de identificação (do ser enquanto ser) como sinônimo do processo de 
entificação (da existência do ser). Naturalizados, esses binários são percebidos como uma 
relação objetiva que se manifestaria sob a forma de ‘oposições reais’ ou ‘contradições 
lógicas’. 

De forma distinta, a postura epistêmica com a qual opera este texto, se distancia 
radicalmente dessa ideia de identidade plena ancorada em um fundamento cujo sentido se 
situe fora do jogo da linguagem, permitindo que os processos de significação sejam  
marcados por uma crença na essência das coisas e pela busca da decifração de uma 
‘origem’ que escapa e funda a ordem da estrutura. A crítica pós-fundacional desestabiliza 
essa sentido particular de objetividade e problematiza ideia de uma coexistência pacífica 
entre os polos dos pares dicotômicos, apontando justamente como eles, ao contrário, 
sedimentam sistemas de violência imbricados em relações de poder e expressam 
hierarquizações conceituais sedimentadas e hegemonizadas. (DERRIDA, 2001).  

 É nesse movimento mais amplo de crítica radical às leituras essencialistas e 
fundacionalistas que se inscreve à critica à "metafísica da presença" formulada no âmbito 
do pensamento desconstrucionista proposto por Derrida.  Entendida como o desejo de 
estabelecer um fundamento último para a realidade, a 'presença' atravessa todos os 
discursos e pensamentos ocidentais que "buscaram substancializar algo, qualquer coisa, 
como aquilo de sempre presente ao tempo e a história".(BORGES 2008, p.34)  

O desafio teórico-político colocado pela abordagem pós-fundacional consiste 
justamente em buscar outros caminhos possíveis como perspectiva armada para  interpretar 
politicamente o mundo, uma vez negados tanto a ideia de ‘origem’ como de fundamento 
último, metafísico e transcendental (Deus, natureza, homem, razão, logos, estrutura, 
totalidade etc). A busca por esses outros caminhos levou um  enfrentamento com o campo 
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da linguagem, trazendo para o debate a ideia de Linguagem/Discurso e de Diferença sob 
outras lentes epistêmicas, que passo explorar a seguir.  

A leitura derridiana da obra de Ferdinand Saussure, em particular a desconstrução do 
signo e da sua função na linguística estruturalista traduz bem esse enfrentamento com a 
linguagem nas abordagens pós-fundacionais. Segundo Derrida (2001), o signo, seria um 
modo de presença das coisas. Nesse movimento se inscreveria o próprio signo ‘linguagem', 
tal como mobilizado no pensamento estruturalista, tornando-se assim, objeto de 
problematização pela abordagem pós-fundacional. Ao questionar os binários 
significante/significado, fala/escrita Derrida descontrói o arcabouço lógico-conceitual sobre 
o qual se sustenta o logos7 ocidental. Em relação ao primeiro binarismo - significado/ 
significante, o que está em jogo é a própria ideia de signo "como alguma coisa, em cuja 
ausência ele toma lugar e a representa 'aguardando seu retorno”. (BENNINGTON, 2008, 
p.30, apud HERMES, 2013, p.230). 

Derrida (1991, 2008) ao discutir o Curso de linguística geral de Saussure (1991), 
concorda com a análise deste linguista quando este afirma que a língua é compreendida 
como um sistema relacional, rompendo desse modo, "com a tradição metafísica (...) na sua 
refutação da substancialização dos significados" (LEITE, 2014, p.324/325). O 
entendimento de um signo - significado/significante - resulta tão somente da presença 
simultânea de outros. No entanto, Derrida vai expandir e problematizar o pensamento desse 
mesmo linguista, introduzindo a reflexão sobre a questão da referência. Como aponta 
Derrida, a ideia de 'signo' em Saussure não romperia, de forma radical, com a lógica 
metafisica, na medida em que permanece ocupando, na estrutura da língua, um lugar 
secundário e provisório. Secundário pois, para Saussure, o signo deriva de uma presença 
original, ele substitui o lugar da coisa presente. Provisório, já que ele exerce uma função de 
mediação. Face a presença original, o signo só  faz representá-la enquanto ela está ausente.  
Assim,  por exemplo, na perspectiva estruturalista de Saussure, signos como ‘currículo’, 
‘escola’, ou ‘conhecimento’ se definiriam simultaneamente em relação a outros signos, sem 
questionar, no entanto, a função mediadora que exercem, na ausência provisória de sua 
referência, entendida como uma suposta coisa/essência que se inscreve fora de qualquer 
sistema de representação.  

Essa interpretação do signo linguístico em Saussure é problematizada pelo pensamento 
desconstrucionista por meio da crítica ao segundo binarismo fala/escrita, anteriormente 
mencionado, com o qual essa interpretação opera. Derrida aponta a contradição, presente 
no pensamento de Saussure, entre os princípios da arbitrariedade e da referencialidade do 
signo. Se o primeiro princípio permite afirmar a institucionalidade de todo o signo, 
reconhecendo que ele se impõe ao indivíduo pela coerção do uso coletivo, como sustentar a 
naturalização da associação entre significado e fala que alimenta o binarismo anteriormente 
mencionado?  

Segundo Derrida, na linguística saussuriana, enquanto o primeiro polo -  logos, fala, 
palavra - corresponde ao significado, aquilo que pode ser considerado como o mais 
próximo do sentido 'verdadeiro' ou 'original', a escrita é percebida como algo de segunda 
ordem, uma mera derivação do primeiro polo, reafirmando perspectiva representacionista 
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da linguagem. Afinal, a  escrita representaria a fala ou a voz 'presente a si'. Derrida, ao 
demonstrar como a linguagem falada ou logos ocupa uma posição superior em relação à 
escrita - operando, para tal, com a reatualização da ideia do fundamento último - 
desconstrói, por de dentro, a linguística de Saussure, abrindo caminhos para outros 
entendimentos da linguagem.  

A desconstrução do signo linguístico pautada nessa lógica binária será nomeada por 
Derrida em Gramatologia (2008) como a estratégia geral de desconstrução. Estratégia essa 
que opera com dois movimentos simultâneos - ‘inversão’  e ‘deslocamento' - produzindo  
um conjunto de ‘indecidíveis’ ou 'quase-conceitos'  para sublinhar o valor duplo, 
ambivalente de toda marca ou signo, quando deixamos de lado a obsessão pela essência e 
passamos a valorizar a potência analítica da ausência de todo fundamento metafísico. Esses 
quase-conceitos podem ser vistos como uma estratégia de superação da síndrome do 'isto' 
ou 'aquilo, ou se preferirmos, da afirmação do entre isso e aquilo. Afinal,  

 
Nas palavras de Derrida os indecidíveis são unidades de simulacro, falsas 
propriedades verbais, nominais ou semânticas que não se deixam mais compreender 
na oposição filosófica (binária) e que entretanto, habitam-na, opõem-lhe resistência, 
desorganizaram-na, mas sem nunca constituírem um terceiro termo , sem nunca dar 
lugar a uma solução na forma da dialética especulativa (DUQUE-ESTRADA, 2002, 
p. 13).  

 
Operar com esses indecidíveis permite pensar os processos de significação sem 

associá-los a uma presença ausente mas sim, a partir do reconhecimento da ausência de 
qualquer presença original, assumindo a diferença como um novo campo de significação. 
Nesse novo campo o binário fala/escrita é invertido por meio tanto do apagamento do 
significado transcendental associado ao primeiro polo, quanto do embaralhamento dos 
significantes. Esses últimos deixam de ser percebidos como unidades secundárias derivadas 
do significado, passando a compor o jogo da diferença ou 'escritura', um indecídivel que 
passa a ocupar o lugar do conceito de escrita deslocado no trabalho da desconstrução 
derridiana.  

A diferencialidade é compreendida assim, como um outro registro discursivo que não 
opera com ideias , como por exemplo as nomeadas por Derrida (2001), como “estruturas 
centradas”, “jogo fundado”, “imobilidade fundadora” ou “certeza tranquilizadora”. Ela 
antecede a toda diferença determinada, redimensionando o debate em torno do próprio 
significante diferença . A diferença/ différance8  

 
constitui um sistema de diferenças que não pode ser mais pensada como um sistema 
entre coisas diferentes que antes de serem confrontadas já existiam em si mesmas , 
como coisas presentes a si mesmas. Toda presença mostrar-se-á, sempre, como um 
efeito do diferenciamento. (DUQUE-ESTRADA, 2002, p.20).  

 
Esse entendimento permite pensar a diferença para além da relação com a identidade, 

trazendo para a reflexão a potência analítica de pensarmos na alteridade radical.  
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A diferença seria a anarquia que improvisa, uma anarquia portadora de uma 
alteridade que escapa sempre ao mesmo e ao idêntico. Esse novo conceito permite 
pensar o processo de diferencialização, mas além de toda sorte de limites, sejam 
estes culturais, nacionais , linguísticos, etc. A diferença não é uma distinção,  uma 
essência ou uma oposição, senão um movimento, uma referência à alteridade, à 
uma heterogeneidade que não é de modo algum oposicional (SCLIAR, 2015, p. 33, 
tradução livre9)   

 
Uma vez negada a possibilidade de pensar as identidades plenas pautadas em 

fundamentos últimos, o que nos resta é a diferença ontológica, que opera com a ideia que 
“entre os planos ôntico (dos entes) e ontológico (do ser) existe um afundamento, um 
abismo" (MENDONÇA, LINHARES, BARROS, 2016, p.171). A diferença assim 
entendida, permite afirmar que toda configuração social (estrutura) é discursiva 
corroborando para a hipótese de que a impossibilidade da fundamentação (no plano ôntico) 
se explicaria, não por um excesso de sentidos, mas pela falta constitutiva de toda estrutura, 
isto é, de um campo de significação finito e que por essa razão se abre a infinitas 
possibilidades .  

Falar assim de diferença é assumir o papel crucial da contingência - esse espaço 
indefinível onde tudo pode ocorrer" (SCLIAR, 2015 p.34, tradução livre10) - na produção 
das estruturas explicativas, isto é, assumir a crítica à inevitabilidade e à naturalização do 
acontecimento. É nessa perspectiva que se inscreve o indecidível “rastro” proposto por 
Derrida para substituir o termo signo, como uma outra forma de pensar a alteridade. 
Retomarei esse quase-conceito na terceira e última seção deste texto. Por ora, interessa-me 
explorar os efeitos do entendimento de diferença radical como um novo campo de 
significação para pensar a produção de uma leitura política do social , em particular no 
campo do currículo.  

A abordagem pós-fundacional nos coloca face ao desafio de pensar a diferença no 
campo curricular não mais de forma restrita a sua compreensão como adjetivo de termos 
como, por exemplo, ‘sujeito’ ou ‘conhecimento’, mas como a própria condição de 
pensarmos sobre sujeitos e conhecimentos. Como produzir leituras políticas, uma vez 
assumidos a falha ou fissura de toda estrutura e o fato de que todo processo de identificação 
é o produto de um determinado jogo de linguagem, possível entre outros infinitos também 
possíveis? 

Pensar o mundo a partir dessa perspectiva teórica autoriza recolocar no jogo da 
linguagem noções-chaves mobilizadas pela pesquisa no campo das ciências sociais, 
incluindo os próprios sentidos de Social11 realidade social, ordem social ou sociedade. 
Grafada com a letra ‘s’ maiúscula, o social é entendido como uma instância indefinida, 
condição de possibilidade da instituição da sociedade, da ordem social, mas que, por sua 
vez, a excede (LACLAU, 1993). Esse entendimento de social, opera em um registro de 
discursividade ou diferencialidade cuja a compreensão está diretamente relacionada com a 
virada ontológica assumida pela abordagem pós-fundacional. O  mundo social - uma ordem 
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social ou uma sociedade qualquer - não é pois, uma entidade cujo sentido se esgota em si 
mesmo.  

O social, portanto, é um social significativo, simbólico, sobre determinado. Não 
aparece como algo a ser desvendado, desvelado – como se fosse possível alcançar a 
verdade na sua forma mais transparente e final –, mas compreendido, a partir de sua 
miríade de formas, das várias possibilidades de se alcançar múltiplas certezas, note-
se, sempre contingentes e precárias. Assim, o real, como possibilidade de ser 
perscrutado, conhecido verdadeiramente, como uma positividade transparente, é 
uma impossibilidade, tendo em vista que esse é significado de diversas maneiras, a 
partir das lentes sobre determinadas dos sujeitos. (MENDONÇA, 2014, p.149) 

 
Social, diferencialidade e campo da discursividade podem ser entendidos como 

territórios de proliferação e multiplicação de sentidos nos quais são produzidos e disputados 
os processos de significação. Essa perspectiva não nega a materialidade do mundo, isto é a 
existência dos objetos, externa ao pensamento mas sim, a possibilidade de que os mesmos 
possam "se constituir como objetos à margem de toda condição discursiva de emergência” 
(LACLAU E MOUFFE, 2004, p. 108). Entendido como um conjunto de relações no qual as 
relações desempenham um papel constitutivo, discurso é portanto, na abordagem pós-
fundacional, da ordem do material, uma categoria teórica instituinte de toda e qualquer 
realidade social.  

Em termos políticos, ele é interpretado como o próprio território onde é travada a luta 
simbólica para estabelecer 'o ser da coisas', evidenciando desafios que exigem outras 
ferramentas de análise para a interpretação do social. Como operar politicamente com a 
aporia da impossibilidade e necessidade de fechamento - ainda que contingente e provisório 
- de sentido que emerge após a assunção da crítica radical à metafísica da presença? Duas 
noções se destacam na tentativa de enfretamento do desafio contido na formulação dessa 
questão: deslocamento e antagonismo. Ambas exercem funções chaves nos processos de 
significação permitindo a compreensão das lutas políticas em meio ao jogo da diferença.  

A noção de deslocamento remete à impossibilidade de fechamento de sentido prévio 
em todo processo de significação/definição. É ela que não deixa cair no esquecimento a 
contingência. Ela aponta para a fronteira/ limite de toda significação, isto é, para o 
momento “quando a estrutura não consegue processar, semantizar algo novo, algo que, 
portanto, lhe foge à significação” (MENDONÇA, 2014, p.159). Ela deixa ver a falta 
constitutiva de toda estrutura. Ela é causa e efeito dessa falha estrutural que impossibilita o 
processo de significação.  

O quase-conceito “iterabilidade”, cunhado por Derrida, permite operar no e com essa 
ideia de deslocamento. Ao articular os significantes 'repetição' e 'diferença', a iteração 
nomeia a impossibilidade de a palavra ser plenamente repetida sem ser deslocada. A 
repetição é sempre uma atualização constante de um discurso que nunca é pleno. Deslocar é 
operar no campo da significação da diferença. Aqui também a ideia de rastro assume sua 
funcionalidade discursiva como veremos mais adiante.  

Incorporar em nossas reflexões a ideia de deslocamento não pressupõe todavia, operar 
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em nossas análises com a indeterminação do significado, ou melhor com a impossibilidade 
de fixação de sentidos provisórios e precários. Como afirma Laclau: “o deslocamento é a 
condição de possibilidade e de impossibilidade de um centro”. (LACLAU, 1993, p. 57). 

A noção de antagonismo, desenvolvida na teoria do Discurso de Ernesto Laclau e 
Chantal Mouffe (2004), exerce justamente a função de possibilitar fixações provisórias de 
sentido em meio a processos de significação em disputa em contextos de enunciação 
específicos. Nessa perspectiva, fixar sentidos não significa negar os deslocamentos, mas 
sim, a tentativa de suspende-los contingencialmente com o intuito de, por meio de 
diferentes dispositivos, estabilizar estruturas que não deixam de ser deslocadas, isto é 
sempre abertas para outras possíveis significações. Estancar o fluxo na tentativa de regular 
a dispersão.  

Hegemonizar e antagonizar são duas ações que se inscrevem no jogo politico em meio 
ao campo de significação da diferença. Enquanto a hegemonia é entendida como a tentativa 
de homogeneização / universalização das unidades diferenciais/significantes que são 
mobilizadas em um processo de significação nomeado como “lógica da equivalência” , o 
antagonismo é o que é expelido para fora dessa cadeia discursiva, funcionando como seu 
exterior constitutivo e permitindo assim que o processo de significação aconteça. Como 
afirma Mendonça (2014):  

 
(...) pensar determinada estrutura discursiva é pensar num conjunto de sentidos 
hegemônicos sedimentados que constituem uma determinada ordem. 
Evidentemente que essa ordem hegemônica pressupõe uma série de antagonismos, 
tendo em vista que politicamente toda constituição discursiva se, por um lado, é um 
ato de inclusão de sentidos, por outro lado representa uma série de outras exclusões. 
(MENDONÇA, 2014, p.158) 

 
A noção de antagonismo permite fazer trabalhar o polo da necessidade ou da 

inevitabilidade, recolocando no debate a possibilidade de pensar a noção de normatividade 
de outro modo. Importa sublinhar que a lógica antagônica , nessa abordagem, não significa 
a reatualização de lógica binárias, que como mencionado anteriormente,  são relações 
objetivas entre “objetos já existentes”. Ocupar o lugar antagônico nos processos de 
significação é exercer a vontade de centro, recompondo, contingencialmente, o 
deslocamento da estrutura.  

 
Na medida em que um ato de instituição foi exitoso, tende a ser produzido um 
esquecimento das origens; o sistema de possibilidades alternativas tende a se 
dissipar e as marcas da contingência originária a se borrarem. Deste modo, o 
instituído tende a assumir a forma de uma mera presença objetiva. Este é o 
momento da sedimentação (LACLAU, 1993, p. 51). 

 
É nessa perspectiva que diferentes autores (LACLAU, MOUFFE, 2004; MARCHART, 

2009; RETAMOZO, 2009; MENDONÇA, 2014,) que se inscrevem no pós-
fundacionalismo vêm sublinhando a importância de diferenciar a perspectiva pós-
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fundacional de uma abordagem antifundacionalista. Com efeito, a postura epistêmica pós-
fundacional não implica na negação de todo e qualquer fundamento. Ela investe sim, no 
enfraquecimento do estatuto ontológico da própria ideia de fundamento por meio de "uma 
constante interrogação de figuras metafísicas fundacionais” (MARCHART, 2009, p.14). O 
que está em jogo é pois, um sentido particular de fundamento, hegemonizado pela lógica 
metafisica, abrindo a possibilidade de pensarmos politicamente em termos de ‘fundamentos 
contingentes’ (BUTTLER, 1998) que se instauram e se instalam provisoriamente em meio 
às lutas pela significação em contextos discursivos singulares. " (...) Dito de outra maneira: 
se qualquer fundamento “entificante” está ontologicamente descartado, abre-se o campo 
para a liberdade radical de possibilidades de fundamentos” (MENDONÇA, LINHARES, 
BARROS 2016, p.179) 

O fundamento não possui, nessa perspectiva, nenhum lugar fixo, ele não existe 
previamente à estrutura, ele é precário, provisório, parcial, não se situa fora do jogo da 
linguagem. Como  afirma  Hernandez (2014), ao fazer referência a esse termo: “Ele não é 
um lugar, mas uma função, opera como um ponto organizador intentando deter o jogo de 
substituições e combinações entre elementos diferencias que, por si mesmos, não 
conformam uma estrutura". (HERNANDEZ, 2014, p. 1199, tradução livre12). 

Como explicitado anteriormente, o desafio, para nós pesquisadores do campo 
educacional, consiste em operar na fronteia como estando sempre aberta e simultaneamente 
acenar para possibilidades de fixação provisória de sentidos de termos nos quais temos 
interesses em investir. Isso significa operar de forma articulada com as noções de 
deslocamento e antagonismo, reconhecendo que ambas, embora exerçam funções distintas 
no jogo político, encarnam o próprio limite de todo processo de significação ao impedirem 
a plenitude da ordem discursiva. Com efeito, se o deslocamento exerce justamente a função 
de desestabilizar os discursos que tendem a se sedimentar e hegemonizar em contextos 
específicos por meio da lembrança permanente do papel da contingência nos processos de 
significação, o antagonismo, desempenha a função do corte, de sutura, oferecendo a 
possibilidade de sedimentação provisória de sentidos.  

Trata-se portanto, de oscilar em permanência entre desestabilizar sentidos e introduzir 
um lance no jogo da linguagem como forma de participar nas lutas pela significação, 
sabendo que essa oscilação é efeito do reconhecimento do papel da contingência na 
produção de qualquer ordem social. A luta política se caracterizaria assim, pela busca de 
outras hegemonias e antagonismos em meio à iterabilidade da linguagem. 

 A seguir, nas duas próximas seções, operando com os significantes - 'herança' e 'rastro' 
- inscritos no pensamento de Derrida - busco explorar outras possibilidades de significação 
para  a interface currículo-conhecimento em meio às disputas que instituem a ordem 
discursiva escolar. 

 
 

Sobre legados: contexto e herança 
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A herança não é jamais dada, é sempre uma tarefa. Permanece diante de nós, tão 
incontestavelmente que, antes mesmo de querê-la ou recusá-la, somos herdeiros, 

e herdeiros enlutados, como todos os herdeiros. (DERRIDA, 1994, p.33) 

 
Assumo, nesta segunda seção, a tarefa da herança e, procurando perseguir os caminhos 

propostos pela Desconstrução, exercito meu olhar de herdeira. Refiro-me especificamente à 
herança do pensamento ocidental e seus efeitos para a reflexão curricular em torno da 
interface currículo-conhecimento. Trago assim para a cena do debate alguns discursos 
sedimentados ao longo da trajetória do campo educacional e que hoje estão colocados no 
epicentro das críticas pós-fundacionais. Entre esses discursos destaco aqueles que 
mobilizam significantes - como 'sujeito', 'conhecimento', 'escola', 'objetividade', 'verdade' ou 
'ciência' - que participam de processos de significação no contexto do que ficou conhecido 
por modernidade, contribuindo diretamente para a fixação e hegemonização de um sentido 
particular de ‘razão’ percebida como ‘fundamento último de todo e qualquer discurso 
educacional.  

Como herdeira desse pensamento sigo seus traços, repito, diferencio e difiro. Ao invés 
de negá-lo, digo sim, sim ao texto, refazendo e traindo o já traçado, sendo infiel por 
fidelidade ao movimento da alteridade. Afinal,  

 
A força da desconstrução reside, resiste como resíduo, irredutível em forma de 
herança, ao acolher, reconhecer a posição de  herdeiro, reafirmando algo  que vem 
“antes de nós”. Recebimento intrínseco que nos designa – indica (alguém ou algo) 
entre os demais – a pensar sobre um acontecimento anterior, uma apropriação do 
passado mesmo sabendo que essa forma ou maneira de apropriação muitas vezes se 
põe no campo do inapropriável, do inacessível (COUBE, 2013, p.117)  

 
Pensar 'currículo', 'escola' ou 'conhecimento' é desafiar a própria fundamentação da 

educação que a racionalidade impõe. Como nos incita a pensar Borges (2017), trata-se de 
questionar e desnaturalizar as exigências da estrutura escolar, sem no entanto afirmar o fim 
da instituição escolar. Isso significa, seguir e tropeçar nos rastros da racionalidade ocidental 
moderna, enfrentar as questões que ela nos coloca, mesmo sabendo da impossibilidade de 
um desligamento com o logos . 

Uma leitura não sistematizada da produção do campo do currículo dessa última década 
não terá dificuldade em demonstrar como os discursos curriculares e pedagógicos que 
reatualizam e sedimentam o sentido hegemônico de racionalidade moderna  podem ser 
desestabilizados quando analisados sob as lentes do pós-fundacionalismo. Afinal, percebida 
como dispositivo criado para justamente reforçar e estabilizar a lógica do pensamento 
moderno iluminista, a escola não poderia ficar imune aos questionamentos da virada 
ontológica.  

A pertinência de sua existência como instituição pública, ou das funções social e 
política que lhe foram historicamente atribuídas tem sido objeto de estudos recentes, 
(re)colocando em circulação nos debates educacionais, tanto argumentos clássicos em prol 
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de sua defesa quanto discursos (BIESTA, 2013; MASSCHELIN, SIMONS, 2015) que 
contribuem para justificar essa instituição a partir da (re)atualização de outros sentidos 
possíveis, ainda pouco explorados.  

Tendo em vista que são infinitos e incontroláveis os fluxos de sentidos que participam 
da definição desta instituição bem como o recorte privilegiado neste texto, escolhi duas 
linhas de argumentação mobilizadas com frequência nos campos educacional e político, 
quando se trata de produzir discursos sobre currículo escolar que trago aqui, como rastros a 
serem perseguidos e traídos. O primeiro diz respeito à afirmação da singularidade dessa 
instituição por meio da ênfase na natureza da relação estabelecida com o conhecimento, 
nesse espaço de estruturação social. O segundo, diretamente relacionado ao primeiro, 
sublinha a função desse espaço como lócus de acolhimento e socialização das novas 
gerações por meio da garantia da transmissão, ou deposição de um legado, de uma herança 
cultural, simbólica, acumulada pelas gerações anteriores. 

 Não cabe, nos limites deste texto alongar-me sobre esses dois argumentos. Meu 
interesse - ao trazê-los para essa discussão - é no sentido de justificar a pertinência de 
considerar a interface currículo-conhecimento como uma porta de entrada potente do ponto 
de vista teórico e político no debate curricular. Uma herança do pensamento racional que 
me parece potente a ser relançada quando o que está em jogo é a hegemonização de um 
sentido particular de escola pública democrática.  

Associada à ideia de um sujeito transcendental, desencarnado, o processo de 
hegemonização de um sentido particular de razão humana ocidental se instaura em plena 
crise do teocentrismo, assumindo a vontade de centro capaz de aglutinar, ao seu redor, 
diferentes interesses políticos e epistemológicos na defesa da instituição de uma outra 
ordem social. A  emergência do chamado iluminismo traduz a mudança de fundamentos 
nos processos de estruturação dessa nova ordem social na qual Deus é substituído pelo 
Homem, a fé pela razão. Os sentidos de ‘sujeito do conhecimento’ ou ‘conhecimento a ser 
conhecido” em contextos de formação se inscrevem nesse quadro de inteligibilidade. De 
modo semelhante os processos de significação da interface ciência-verdade-currículo-
escola hegemonizados na produção acadêmica, desde então, reforçam a sedimentação desse 
mesmo discurso humanista e racional. 

 A leitura anti-essencialista pós-fundacional, ao desnaturalizar esse tipo de apreensão 
da razão humana, desloca e abre a possibilidade de pensarmos a partir de outras 
racionalidades. O desafio posto consiste justamente em “olhar para além da obviedade e 
decompor velhos conceitos, quebrando um a um até compor novas significações possíveis, 
novos modelos de entendimento que no futuro também devem ser desconstruídos”. 
(AMITRANO, 2015, p.620).   

Entre esses conceitos a serem decompostos e recompostos da tradição filosófica 
ocidental, as noções de sujeito/subjetividade e de objeto/objetividade bem como a relação 
entre as mesmas se destacam como particularmente potentes para a reflexão aqui pretendia. 
Do mesmo modo e como desdobramento do questionamento dessas noções, significantes 
como ciência e verdade tornam-se, igualmente, alvo de uma leitura desconstrucionista que 
desestabiliza os processos tradicionais de estruturação da ordem escolar. 
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Como tive a oportunidade de discutir com mais profundidade em outro texto, 
(GABRIEL, 2016) com efeito, é a ideia de um sujeito universal, racional, livre e autônomo, 
posicionado acima das disputas de poder e dos conflitos ideológicos, capaz de identificar e 
decidir quais são as demandas dos sujeitos subalternizados, de liderar o processo de 
emancipação em uma direção pré-estabelecida, que tem alimentado e sustentado os 
discursos pedagógicos que se inscrevem no pensamento moderno ocidental hegemônico. 
Nesse quadro de interpretação, é essa ideia de sujeito que entra em relação com um 
conhecimento, reelaborado em objeto de ensino escolar e que tende, por sua vez, a ser 
percebido de forma coisificada, engessada como depósito do conhecimento objetivado 
portador da verdade científica esclarecedora e libertadora.  

A compreensão  da interface currículo-conhecimento nessa perspectiva participa da 
sedimentação do pensamento moderno, no qual emerge e se consolida a ideia de verdade 
científica como expressão maior e unívoca dessa razão libertadora e indispensável para a 
formação de sujeitos emancipados intelectualmente. De modo semelhante, a crença na 
possibilidade de uma força transformadora da escola - pelo fato de esta instituição permitir 
o acesso ao conhecimento/conteúdo às crianças e aos jovens oriundos das classes populares 
que, de outra forma, não poderiam estar preparadas para combater as injustiças sociais que 
lhes foram historicamente impostas - é uma das sedimentações mais resistentes e de mais 
difícil deslocamento no campo educacional.  

Como vem sendo discutido no campo do currículo (LOPES, 2015 MACEDO, 2015) a 
sedimentação dessa crença se sustenta na ilusão de uma unidade para o conhecimento que 
se processa fora dos sujeitos , numa inscrição objetivista da realidade. Ela tende a ser 
mobilizada de forma consensual e constante nas políticas de currículo atuais por meio da 
articulação entre diferentes discursos pedagógicos e perspectivas curriculares - 
instrumentalistas, tecnicistas, teorizações curriculares críticas - em torno de significantes 
como ‘direito’ e ‘justiça’. 

A crítica à metafísica da presença vai atacar frontalmente essa crença. Uma vez que “a 
linguagem já não pode ser mais concebida como o médium entre a factibilidade do mundo e 
a consciência do ser cognoscitivo” (IPAR, 2016, p.11), que a subordinação da linguagem 
comum à “linguagem do método”, não é mais vista como condição única e  necessária para 
validar o conhecimento científico e que a separação entre sujeito-objeto pressuposto do 
pensamento estruturalista e da epistemologia moderna é fortemente questionada, “torna-se 
possível deslocar a verdade da presença e o saber do mero ato de consciência” (IPAR, 
2016, p.11)  abrindo outros caminhos possíveis para pensar igualmente essas questões no 
âmbito escolar. 

Em estudos recentes tenho procurado explorar essas outras possibilidades retomado 
algumas formulações clássicas do campo educacional/currículo e procurando interpretá-las 
a partir de uma leitura pós-fundacional, em particular as que envolvem questões como o 
entendimento da categoria ‘relação com o saber' (GABRIEL, 2017), da ideia de “seleção 
curricular” (GABRIEL, ROCHA 2017), da interface conhecimento-emancipação 
(GABRIEL, 2016). Neste texto retomo e continuo a desenvolver reflexões esboçadas em 
estudos anteriores (GABRIEL, CASTRO 2013, GABRIEL, MORAES, 2014, GABRIEL, 
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2015, 2016), lançando no debate a ideia de conteúdo-rastro como uma possibilidade de 
enfrentamento da questão da objetividade do conhecimento escolar, bem como da 
problematização de sua relação com a o conhecimento científico (GABRIEL, 2015). 

Como já argumentei em texto anterior (GABRIEL, ROCHA, 2017), o desafio consiste 
em simultaneamente reconhecer a importância e a pertinência da discussão no campo 
curricular sobre a objetivação do conhecimento escolar e combater perspectivas 
essencialistas e deterministas na leitura do social. Argumentamos naquela escrita que não 
basta o reconhecimento da contextualização histórica do processo de produção do 
conhecimento para desestabilizar a crença no papel central da razão ocidental como 
fundamento último da ideia de ‘ciência’ ou de ‘conhecimento verdadeiro’. Defendemos 
pois, que se limitar ao entendimento desse tipo de conhecimento como sendo o resultado de 
negociação entre sujeitos posicionados em lugares de enunciação específicos, não é 
suficiente , ou não pressupõe necessariamente a problematização dos processes de 
significação de termos como os de ‘objetividade’, ‘verdade’, ‘ciência’. Com efeito, o 
movimento que contextualiza e reconhece a singularidade do espaço no qual o 
conhecimento escolar validado é definido a partir de critérios pactuados no âmbito de um 
determinado grupo, não questiona necessariamente as bases epistemológicas sobre as quais 
esses critérios foram contingencialmente estabelecidos e pactuados. 

Entendendo o movimento da desconstrução como o compromisso em desafiar o 
pensamento e as construções conceituais em uma crítica ilimitada que levará a constantes e 
inúmeras transformações, interessa-me investir em uma análise que recusa a reificação do  
conhecimento e que, ao mesmo tempo, reposiciona o debate sobre o limite da objetividade. 
Isso implica em deslocar o foco da busca de uma preocupação de definição de 
“conhecimento objetivo” para uma redefinição, ressignificação da ideia de objetividade em 
um paradigma radicalmente antiessencialista. Esse deslocamento permite compreender que 
"o discurso constitui o terreno primário da objetividade como tal" (LACLAU, 2005, p.92)  
fazendo emergir a potencialidade analítica da noção de rastro como uma outra forma de 
pensar a objetividade no campo de significação da diferença / alteridade. Nem presença, 
nem ausência o rastro é um entre que respeita a herança permitindo deslocar qualquer 
problema que seja visto como sempre dado como procurarei explorar a seguir na terceira e 
última seção 

 
 

Sobre conteúdos-rastros 

No lugar do conceito de signo, Derrida lança mão do termo “rastro” para tratar da estrutura de 
significação pensada agora mais radicalmente, em função do sistema de diferenças. A razão deste 

nome prende-se ao fato de que, em uma cadeia discursiva, cada termo – cada signo entre aspas - 
traz em si o rastro de todos os outros termos que não ele próprio, o mesmo valendo, igualmente, 

para todos os outros termos (DUQUE-ESTRADA, 2002, p. 25) 
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Como sublinhado anteriormente, a discussão sobre conhecimento/conteúdo que me 
interessa neste texto se inscreve no plano da diferença ontológica, remetendo assim, o foco 
da reflexão a um modo específico de articulação do processo de significação. Nessa 
perspectiva, exploro, nesta seção, mais a ideia de deslocamento do que a de antagonismo. 
Isso significa que estou menos interessada aqui, em posicionar-me nas lutas pela sua 
definição (não que considere esse posicionamento desnecessário) do que buscar chaves de 
leitura na perspectiva pós-fundacional que permitam sustentar político-teoricamente um 
possível posicionamento. Dito de outra maneira, interessa-me mais particularmente 
produzir ferramentas de análise que sustentem a importância de produzir outras hegemonias 
e antagonismos na disputa pela significação de conhecimento escolar, sem contribuir para 
sedimentações de discursos que operam a partir da metafísica da presença. Trata-se de 
operar com a iterabilidade da linguagem e desse modo, reconhecer que se não podemos 
falar de essência ou substância para significar conteúdo, podemos ainda continuar falando 
de conteúdos. Do lugar de herdeira, reativar as possibilidades esquecidas ou silenciadas no 
momento em que certa tradição ou traços foram sedimentados. 

Mas de qual articulação se trata quando aposto em lançar no jogo da linguagem do 
campo curricular a noção de conteúdo-rastro? Em trabalhos anteriores (GABRIEL, 
MORAES, 2014; GABRIEL, 2016), tenho argumentado a favor da reativação do termo 
conteúdo para pensarmos a articulação entre ciência e conhecimento escolar. A aposta deste 
texto consiste em trazer para essa reflexão a ideia de rastro como forma de potencializá-la, 
oferecendo possibilidades teóricas para pensar tanto a importância dessa articulação como 
novos modos de pensá-la.  

 Importa sublinhar que na perspectiva desconstrucionista o termo rastro não é um novo 
conceito, mas um indecidível, isto é, ele se manifesta como um entre tanto em termos 
espaciais como temporais. Um entre que se instaura na falha instituinte de toda e qualquer 
estrutura, borrando as fronteiras entre parâmetros tanto de espacialidade (dentro/fora; 
externo/interno) quanto de temporalidade na medida em que é, igualmente, significado 
como um vestígio de um passado que nunca esteve presente, ao mesmo tempo que inclui o 
significado de um futuro por vir. Ao dizermos uma palavra ela remete ao seu significado no 
horizonte de um outro espaço e tempo Como aponta Amiantro (2015), “é preciso pensar o 
rastro antes do ente.”(AMIANTRO, 2015, p.620). 

Operar com a noção conteúdo-rastro permite explorar a ideia de 'conteúdo escolar' sem 
conteúdo específico, isto é, um não-lugar ou entre-lugar que, porém, cumpre historicamente 
uma  função discursiva singular: responder, autorizar o “desejo de centro”. Defendo que, 
neste caso específico, trata-se de um desejo que envolve a sutura provisória de processos de 
significação da interface ciência- objetividade- verdade - emancipação. 

Colocar em evidência o termo conteúdo-rastro tem por objetivo portanto, propor uma 
outra leitura para a compreensão sobre o que é ensinado nas aulas da educação básica a 
partir de um outro padrão de objetividade. Isso significa reconhecer que, embora o 
significante conteúdo seja portador de estabilidades de sentido historicamente construídas, 
nada impede que esse sentido hegemônico, em função dos interesses em jogo, seja 
desestabilizado e deslocado. 
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Destaco, a seguir, três aspectos que considero importantes a serem explorados 
quando operamos com esse entendimento: (i) os efeitos da introdução da ideia de 
deslocamento nos processos de definição de 'conhecimento escolar'; (ii) a possibilidade de 
operar com a inversão de lógicas binárias como as que instituem os processos de 
significação de conhecimento científico/ conhecimento escolar ou objeto/sujeito engessados 
pelo discurso educacional pautado na racionalidade moderna iluminista e (iii) a abertura 
para trabalhar o sentido de currículo escolar como um lócus de produção de herdeiros 
fielmente infiéis.  

O primeiro aspecto diz respeito às implicações, para a reflexão pretendida, da inscrição 
do termo conhecimento escolar no campo da significação da diferença. O que está em jogo 
aqui é a assunção da alteridade radical, que nos obriga a pensar a estrutura do conhecimento 
escolar a partir do reconhecimento de sua falha instituinte. Ao invés de definirmos a 
objetividade desse conhecimento a partir da mobilização do significante verdade com o 
intuito de ocupar o lugar de fundamentos últimos e metafísicos, ela se institui em meio ao 
jogo da diferença, fazendo trabalhar a aporia entre impossibilidade e necessidade de todo 
processo de significação. A ideia de rastro ajuda o enfrentamento dessa aporia na medida 
em que ele anuncia e difere em meio ao movimento permanente de deslocamento. 
“Anunciando um já lá (dejá lá), que concomitantemente, impede, adia a realização absoluta. 
Ou seja o rastro coloca a impossibilidade de uma origem pura e de um fechamento do 
devir. Todo rastro é rastro de rastro” (AMIANTRO, 2015, p.621). Esse entendimento 
permite afirmar que conteúdo-rastro é rastro de conhecimento escolar-rastro que é rastro de 
ciência-rastro que é rastro de verdade-rastro, e essa cadeia é infinita.  

Em termos do jogo político esse tipo de apreensão produz efeitos no entendimento da 
produção de hegemonias e antagonismos no que diz respeito aos processos de significação 
de conhecimento escolar no plano ôntico. Embora não seja o foco deste texto, vale 
sublinhar  que, nessa interpretação, quando se trata de posicionar-se sobre um sentido 
particular deste termo, o que está em jogo é o trabalho de reativação da contingência, não 
deixando assim, cair em esquecimento o fato de que é a própria relação entre universal e 
particular que é hegemônica, e não um possível conteúdo a ele vinculado, ainda que 
provisoriamente (LACLAU, 1996). A compreensão de conhecimento escolar, no plano 
ontológico, como sendo da ordem do traço/rastro permite operar em termos de inclusão e 
exclusão de rastros no processo contingencial de significação do que está sendo e o que não 
está sendo nomeado de conhecimento escolar em determinados contextos específicos.  

É nessa perspectiva que o conhecimento escolar-rastro validado para ser 
ensinado/aprendido pode ser entendido, no plano ôntico, como estabilidades provisórias de 
sentidos, 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 provisoriamente o sentido de escolar (GABRIEL, MORAES, 2014). Nessa 
interpretação, conteúdo-rastro condensaria um, dentre tantos outros, fluxo de sentidos que 
participam dessa cadeia. Entendido como unidade diferencial, conteúdo-rastro anuncia o 
fluxo de sentidos de cientificidade e simultaneamente adia a possibilidade de sua fixação. 
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Essa noção aponta o movimento de recontextualização desse fluxo em outra ordem 
discursiva específica - a escolar - anunciando e diferindo o entendimento de ciência 
produzido e legitimado em função dos respectivos regimes de verdade das diferentes áreas 
disciplinares e contextos de produção.  

O conhecimento escolar/disciplinarizado não é tomado aqui como algo menor em 
relação ao conhecimento científico, mas, um conhecimento com configuração discursiva 
própria cujas especificidades politico-epistemológicas envolvem a articulação com vários 
outros saberes para tornar possível o seu ensino e aprendizado. O desafio que se coloca é o 
de fazer com que os processos de  seleção curricular e de reelaboração didática preservem 
os fluxos de cientificidade, nos remetendo ao segundo aspecto, anteriormente mencionado. 

Defendo que evidenciar, nesta reflexão, a noção de conteúdo-rastro como rastro do 
conhecimento-rastro contribui igualmente para inverter algumas lógicas binárias que 
instituem a Razão moderna. Com efeito, a hierarquização da ciência nos processos de 
estruturação dos saberes, incorporada pela cultura escolar pode ser desestabilizada ao 
operarmos com a ideia de rastro. O entendimento de 'conteúdo disciplinar' como 
condensação e recontextualização de fluxos de cientificidade permite deslocar a 
centralidade atribuída à ciência ou melhor, a um padrão de cientificidade13 no processo de 
objetivação e legitimação do que está sendo fixado como conhecimento escolar, sem no 
entanto, negar ou demonizar o lugar ocupado pelo conhecimento científico nesse processo.  

Nessa perspectiva, o significante 'conteúdo disciplinar' ao não reativar a ideia de 
ciência ou conhecimento científico como portador de verdades universais incontestes, pode 
contribuir para pensarmos de um modo diferente as interface currículo - conhecimento 
escolar - objetividade - verdade. Nem panaceia, nem fonte de todos os males, conteúdo-
rastro retém e relança fluxos de cientificidade na composição de uma fixação provisória do 
conhecimento escolar. Não se trata, pois, de reforçar hierarquias entre os diferentes 
conhecimentos-rastros, mas sim de inverter e deslocar ou desestabilizar as hegemonizadas 
no campo educacional, abrindo a possibilidade de considerar de outro modo (e 
simultaneamente) tanto o processo de objetivação do conhecimento escolar que permite que 
o mesmo possa se inscrever 'no verdadeiro’ quanto o compromisso da escola em tornar 
público o mundo em que vivemos. A presença desse rastro não é resultado de uma decisão 
individual, mas é um jogo sem começo e sem fim estabelecido previamente ao próprio jogo 
que é jogado pelos inúmeros atores envolvidos.  

Pensar o processo de objetivação do conhecimento ou de conteúdo escolar a partir da 
ideia de rastro pode igualmente contribuir para pensar em termos de inversão e 
deslocamento o binário sujeito /objeto hegemonizado pela razão moderna nos processos de 
produção do conhecimento. Com efeito, o diálogo com as abordagens pós - fundacionais 
autoriza borrar a fronteira entre esses dois termos, oferecendo outros caminhos para 
pensarmos a articulação entre os processos de subjetivação e  de objetivação em contextos 
específicos.  

No recorte privilegiado neste texto, interessa-me sublinhar os efeitos desse 
deslocamento para pensar em termos políticos e epistemológicos os processos de ensino-
aprendizagem no âmbito da  cultura escolar. Subjetivação e objetivação, nesse quadro 
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interpretativo, não remetem às ideias de sujeito e objeto, em particular a um sujeito 
centrado, racional, autônomo e consciente de um lado, e a um objeto coisificado, universal, 
pronto para ser desvelado, ensinado e aprendido. Sujeito e objeto não se definem ‘enquanto 
tal’, isto é , pelas suas respectivas presenças a si . Não são tampouco polos dicotômicos, 
mas sim, um contínuo permanente em meio aos processos de significação no campo da 
diferença radical. Subjetivar o objetivar fazem parte do mesmo movimento que caracteriza 
todo e qualquer processo de significação, incluindo portanto, os próprios termos 'sujeito' e 
'objeto'. Nessa perspectiva a ideia de conteúdo-rastro articula processos de subjetivação e 
de objetivação, de sedimentação e de reativação que se manifestam na iterabilidade da 
linguagem, fixando e desfixando o que se ensina/aprende nas escolas em meio ao jogo 
político da diferença.   

O terceiro e último aspecto anteriormente sublinhado nos remete à potencialidade 
analítica da ideia de rastro para pensar a alteridade a partir do deslocamento de um sentido 
particular de temporalidade que lida com as noções de passado, presente e futuro como 
sendo instâncias temporais isoladas, com contornos claramente identificáveis ocupando 
espaços linearmente definidos em uma linha cronológica onde os acontecimentos sucedem 
necessariamente uns aos outros. Ao problematizar esse tipo de articulação temporal, a 
noção de rastro desestabiliza o sentido hegemônico da interface presente-presença 
objetivada em um aqui e agora, interferindo diretamente na forma de lidarmos com o outro 
humano e não humano. 

Uma vez que o rastro reconhece a herança e simultaneamente a impossibilidade de 
acesso à alteridade, que não é nem presença nem ausência, mas um entre que articula um 
tempo passado (que empiricamente já se foi, que nos escapa e ao mesmo tempo nunca 
esteve lá) e um tempo futuro que ainda está  por vir,  ele se apresenta como uma noção 
chave para pensar a função política da escola como lócus onde a herança  pode ser 
trabalhada como bem público. Conteúdo-rastro pode ser visto como um conector do tempo 
geracional que articula não apenas discursos em torno do significante 'conteúdo 
disciplinarizado', mas todas as demais experiências narradas que circulam no espaço 
curricular. Afinal, o mundo que a escola torna público é o resultado contingencial e sempre 
provisório do trabalho permanente e inacabado da herança por cada geração de herdeiros. 
Herança, de outros tempos e espaços. Tarefa que é simultaneamente apropriação e 
expropriação, acolhimento e relance, sedimentação e reativação em um movimento que 
aposta na alteridade irredutível e absoluta e que propõe sempre "uma nova experiência 
calcada na hospitalidade e na convocação à responsabilidade" (DARDEAU, 2015, p.189).  
 

E o jogo continua... 

É pois, nesse movimento que se inscreve a aposta nos processos de significação 
focalizados neste texto.  Uma aposta, neste caso, que não consistiu no investimento em um 
sentido particular, resultante de uma ou outra operação hegemônica. Mas, uma aposta em 
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uma forma de pensar, ou melhor na possibilidade de se pensar sempre de outro modo, uma 
aposta na potência do jogo da linguagem no campo da diferença radical, uma aposta na 
nossa condição de herdeiros, na nossa responsabilidade de não deixarmos o pensamento 
estacionar. 
 
 
																																																													
Notas 
	
1	Trabalho realizado com o apoio do CNPq (Bolsista produtividade, Nível 2). Carmen Teresa Gabriel é professora do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).	
2	Aporia, neste texto, é utilizada no sentido derridiano. Isso significa que não é uma ferramenta crítica, tampouco um 
abrigo para os paradoxos. Ela é a condição de possibilidade para o pensamento. Negar o caráter aporético é restringir o 
pensamento a um modelo lógico inserido dentro de uma filosofia do sujeito	
3	Longe de ser considerado uma escola de pensamento, o pós-estruturalismo engloba perspectivas teóricas ou posturas 
epistêmicas heterogêneas - como os movimentos teóricos conhecidos como 'pós-modernidade', 'pós marxismo', 'pós-
colonial' ou 'pós-fundacional'. Tendo em vista o recorte aqui privilegiado, interessa-me sublinhar mais as semelhanças do 
que as diferenças entre esses movimentos. Entre os aspectos comuns que pretendo explorar ao longo de minha 
argumentação, destaco: a crítica radical às leituras essencialistas pautadas na lógica metafísica, o lugar crucial atribuído ao 
jogo da linguagem na instituição do real e a possibilidade de produção de uma outra leitura política do social.	
4	Na perspectiva pós-fundacional a ideia de contexto remete a outros contextos discursivos/textos. Assim, longe de uma 
estrutura coesa, estável fechada, o contexto discursivo especifico nomeado 'campo educacional' é entendido como um 
texto aberto cuja especificidade pode ser interpretada provisoriamente em meio a processos de significação mais amplos	
5	Macedo (2013) apresenta outra interpretação possível para o significante crise associado à estrutura escolar a partir da 
Teoria do Discurso de Ernesto Laclau. Para essa autora o significante crise exerce uma função discursiva crucial - o 
exterior constitutivo - na luta pela hegemonização da expressão ‘educação de qualidade'. Percebida seja como momento 
de reativação de sedimentos, seja como significante ocupando o lugar do antagônico, interessa-me sublinhar aqui a crise 
da escola pública como objeto de reflexão incontornável no cenário político nacional	
6	A ideia de desnaturalização remete à reafirmação permanente da impossibilidade de operar com definições prévias, isto 
é, como a negação da existência de fundamentos metafísicos	
7	O significante logos corresponde ao discurso racional, argumentativo, em que as explicações são justificadas e estão 
sujeitas à crítica e à discussão	
8	Grafada com a letra ‘a’ a palavra francesa différence permite significar a diferença tanto como diferir/ postergar/ adiar  - 
incorporando o diacronismo, a temporalização na dinâmica do processo de significação - quanto diferenciar/distinguir, 
reafirmando a dimensão relacional que remete a ideia de um espaçamento sincrônico em relação aos demais significantes 
que participam do processo de significação	
9	No original: La diffèrence sería la anarquía que improvisa, una anarquía portadora de una alteridad que escapa siempre a 
lo mismo y a lo idéntico. Ese nuevo concepto permite pensar en el proceso de diferenciación, más allá de toda suerte de 
límites, sean éstos culturales, nacionales, lingüísticos, etc. La diffèrence no es una distinción, una esencia o una oposición, 
sino un movimiento, una referencia a la alteridad, a una heterogeneidad que no es de modo alguno oposicional.(Scliar, 
2015, p.33).	
10	No original: "ese espacio indefinible de la contingencia donde todo puede ocurrir" (Scliar, 2015, p. 34)	
11	Recurso gráfico utilizado para diferenciar o significante ‘social’ de ‘sociedade’ ou ‘ordem social’. Grafada com a letra 
‘s ‘maiúscula, o primeiro significante é entendido como uma instância indefinida, que é simultaneamente condição e 
impossibilidade da ordem social. Ordem social ou sociedade são percebidas, nessa perspectiva, como manifestações 
ônticas, resultantes de operações hegemônicas e meio ao sistema de diferença (o Social) em contextos específicos	
12	No original: No es un lugar, sino una función, opera como un punto organizador intentando detener el juego de 
sustituciones y combinaciones entre elementos diferenciales que, por sí mismos, no conforman una estructura. 
(Hernandez, 2014, p.1199)	
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13	Importa sublinhar que os fluxos de cientificidade não são percebidos como fluxos de conhecimentos universais e 
neutros. Ciência é um termo em torno do qual se disputam sentidos de verdade. Assumir a centralidade do papel dos 
fluxos de cientificidade na definição de conhecimento escolar não significa operar com a ideia de “a” verdade em uma 
perspectiva a-histórica, reforçando a lógica metafisica, mas sim, assumir o compromisso da escola com o “valor de 
verdade” isto é,  a sua inscrição “no verdadeiro” contingencialmente perspectivado	
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