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Resumo 

Com a contribuição de aportes pós-fundacionalistas, este texto se organiza em torno do argumento 
de que os discursos em defesa da centralidade do conhecimento acadêmico/disciplinarizado no 
currículo funcionam como jogos de linguagem que condicionam as formas pelas quais nos 
acostumamos a pensar os processos de escolarização. Essa é uma lógica sustentada pela afirmação 
de um conhecimento epistemologicamente superior, porque dotado de uma racionalidade, que 
precisa ser apropriado pelos sujeitos para que eles possam se engajar na tarefa emancipatória de 
transformação do mundo. Argumento que essa lógica favorece a proliferação de sentidos de 
conhecimento como bem privado, passível de ser apropriado pelos sujeitos e orientado para o 
atendimento a objetivos políticos predeterminados. 

Palavras-chave: Currículo, Conhecimento, Pós-fundacionalismo, Teoria do Discurso. 

 

Abstract 
Due to post-foundationalist contributions, the current text is organized according to the assumption 
that discourses advocating for scholar/disciplinary knowledge centrality in the curriculum work as 
language games that set the way through which we get used to think about the schooling processes. 
Such logic is supported by the reinforcement of an epistemologically superior knowledge, because 
such knowledge is filled with rationality and needs to be appropriated by individuals, so they can 
engage on the emancipation task of changing the world. I argue that this logic helps spreading the 
sense of knowledge as a private asset that can to be appropriated by individuals and oriented towards 
the fulfilment of pre-set political goals. 

Keywords: Curriculum, Knowledge, Post-foundationalism, Discourse Theory. 
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As disputas em torno da definição do que é, como deve ser e se organiza o 
conhecimento escolar tem marcado as reflexões no campo da teoria curricular e expressam 
tensões entre diferentes projetos culturais de mundo. São disputas pelo poder de significar o 
mundo e o conhecimento produzido sobre esse mundo e, consequentemente, definir o lugar 
desse conhecimento no currículo. Trata-se de disputas entre projetos educacionais 
significados como os mais adequados à construção de um mundo idealizado. 

Neste texto utilizo aportes pós-fundacionalistas, com destaque para a Teoria do 
Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, para pensar essas disputas como construções 
discursivas que orientam as decisões sobre aquilo que tem legitimidade para ser ensinado na 
escola. Destaco entre elas os discursos afirmação do privilégio epistemológico do 
conhecimento científico, fonte do conhecimento acadêmico/disciplinarizado, a partir da 
compreensão de que esses discursos funcionam como jogos de linguagem articulados em 
função de uma gramática, conjunto de regras com base nas quais uma lógica é colocada em 
operação, o que, por sua vez, possibilita o funcionamento efetivo das regras (Laclau, 2011a).  

No texto, argumento que as formas pelas quais nos acostumamos a pensar os 
processos de escolarização tendem a ser condicionadas por essa lógica que, em linhas gerais, 
pode ser resumida na afirmação de um conhecimento epistemologicamente superior, porque 
dotado de uma racionalidade, que precisa ser apropriado pelos sujeitos para que eles possam 
se engajar na tarefa emancipatória de transformação do mundo. Um sujeito pensado como 
fonte da transformação social. Uma identidade dotada de uma racionalidade que lhe 
possibilitaria “ver” além das aparências. E que, por ser capaz de “ver além”, seria capaz de 
operar as transformações necessárias para reorientar o funcionamento do mundo em uma 
nova direção previamente estabelecida. Uma identidade para quem o mundo se torna 
plenamente inteligível porque dotada de conhecimentos necessários para garantir que isso 
ocorra, ainda que hegemonicamente o pensamento educacional se organize em torno dessa 
lógica, que se sustenta em fundamentos que têm sido radicalmente questionados em 
diferentes campos das ciências humanas e sociais.  

As abordagens pós-funcionalistas desenvolvidas por Laclau se inserem nesse campo 
de reflexões; no entanto, o autor alerta para a necessidade de aprofundar a crítica aos 
fundamentos sem assumir uma postura niilista de negação a qualquer fundamento, o que nos 
remete ao desafio de pensar os fundamentos, as gramáticas e as lógicas que organizam os 
discursos que conferem significado aos fenômenos sociais assumindo uma postura 
desconstrutiva, como propõe Derrida (1971). Ou seja, invertendo a ordem conceitual que 
estabelece uma dada lógica com a adoção de uma postura teórica que abre possibilidade para 
que tudo aquilo que parece estar sedimentado, “estabelecido como objetivo, como 
fundamento, como presença plena” (Lopes, 2013, p. 450) possa ser abalado pela emergência 
de novos sentidos. 

Como dito anteriormente, neste texto a análise dá destaque aos discursos em defesa 
da centralidade do conhecimento acadêmico/disciplinarizado no currículo. O argumento é de 
que, orientados por uma concepção instrumental de conhecimento na medida em que a 
apropriação dele poderia servir a determinados objetivos políticos definidos a priori, esses 
discursos articulam sentidos de conhecimento como bem privado. São discursos 
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condicionados por uma mesma gramática e pela mesma lógica que confere legitimidade 
hegemônica ao conhecimento científico e que justificam todas as exclusões e a 
deslegitimação de outras formas de conhecer. Dessa forma, o que argumento é que é 
concebido como valor de troca, como mercadoria cuja aquisição seria relevante para a futura 
empregabilidade no mercado de trabalho ou como valor de uso, cuja apropriação 
possibilitaria aos sujeitos a intervenção consciente no mundo visando à construção de uma 
sociedade mais justa e democrática. Trata-se de conceber o conhecimento como bem privado, 
algo passível de ser adquirido pelos sujeitos e utilizado para o alcance de determinados 
objetivos políticos, sociais, econômicos.  

 
Enunciando um problema 

 
O cartesianismo, o empirismo e o positivismo são grandes doutrinas filosóficas que 

tiveram papel fundamental na construção da hegemonia do conhecimento científico, alçado 
à condição de conhecimento universal porque possuidor de uma dimensão redentora cuja 
apropriação garantiria ao sujeito humano a libertação das trevas da ignorância, alimentando 
a suposição de que a apropriação de um tipo de conhecimento dotado de racionalidade 
específica possibilitaria aos seres humanos entender e interferir no funcionamento do mundo 
em uma dada direção previamente definida. 

Essa construção discursiva, importante no processo de hegemonização do 
conhecimento científico, foi articulada em torno de uma suposta neutralidade metalinguística 
desse conhecimento e implicou a organização de um modelo de escolarização que se pautava 
pela necessidade de construir uma nova visão de mundo baseada na racionalidade científica. 

Grün (1999) afirma que esse conhecimento racional emerge em um contexto social e 
histórico como possibilidade de garantir aos seres humanos a capacidade de reordenar o 
mundo, alterando a “estrutura lógica espaço-tempo pela qual os seres humanos percebem e 
explicam o mundo” (p. 25), contexto em que a Razão alimenta a “crença no avanço do 
conhecimento, desenvolvido a partir da experiência e por meio do método científico” (Peters, 
2000, p. 13).  Dessa forma, a ideia de emancipação pode ser associada ao desenvolvimento 
de novas formas de ser, de estar, de pensar e de agir baseadas em uma racionalidade 
identificada com a forma de produzir a ciência moderna (Pereira, 2012).  

Segundo Pereira (2012), a escola teve papel importante no processo de 
hegemonização do conhecimento científico, mas a legitimidade que a instituição alcança na 
modernidade também foi conferida pelo fato de ela ser identificada como a instituição social 
responsável pela transmissão desse conhecimento. Sobre isso, Sacristán (1999, p. 151) diz 
de uma fé na educação como um “impulso e um apoio essencial da esperança nos frutos 
prometidos do legado moderno”. Fé que explicaria, pelo menos em parte, as concepções 
reducionistas de educação significadas como ensino e/ou como escolarização.  

Um legado que se realizaria no processo de “aperfeiçoamento do conhecimento 
científico e técnico, das artes e de todos os instrumentos com os quais o humano enfrenta os 
problemas que lhe são apresentados pela natureza e pela vida em sociedade” [...] ou com a 
“melhoria da condição moral ou espiritual do homem” (Sacristán, 1999, p. 150). No primeiro 
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caso, com a formação do sujeito humano como herói do conhecimento; no segundo, como 
herói da emancipação (Pereira, 2012). A primeira representa uma concepção mais 
cientificista; a segunda, uma concepção mais humanista, mas, nas duas perspectivas, trata-se 
de identidades fixas e definidas a priori e que incorporam uma dimensão de universalidade. 

Biesta (2013, p. 19) destaca que o ideal da autonomia racional se tornou pedra angular 
das abordagens críticas em que a educação passou a ser assumida “como processo que ajuda 
as pessoas a desenvolver seu potencial racional para que possam se tornar autônomas, 
individualistas e autodirigidas”. Dessa forma, segue o autor, a racionalidade passa a definir 
o humano, o que implica deixar de fora do status de ‘humanidade’ “todos aqueles que 
considerados não racionais”. 

Ainda que reconhecendo o reducionismo contido nessa contextualização do problema 
e admitindo a complexidade dos projetos culturais/educacionais em disputa no âmbito 
daquilo que nomeamos modernidade, penso que o cenário esboçado ajuda a explicar o 
contexto de análise que orienta a construção deste texto. Ele explica a gramática e a lógica, 
no sentido proposto por Laclau (2011a), que organizam os discursos produzidos em defesa 
da centralidade do conhecimento científico, fonte do conhecimento disciplinarizado, no 
currículo. 

Frequentemente são discursos de denúncia e/ou crítica ao processo de intensificação 
de uma lógica gerencialista e mercadológica na formulação/implementação de políticas 
educacionais. Teses, dissertações, comunicações em eventos, palestras de diferentes 
perspectivas teóricas têm produzido reflexões significativas sobre uma questão complexa que 
envolve a problematização da legitimidade dos conhecimentos validados por essas políticas 
para serem ensinados na escola. Uma discussão que, na maior parte das vezes, se restringe à 
disputa em torno daquilo que ficou de fora e que deveria ser incluído como conhecimento 
válido para integrar o currículo.  

Neste texto, não tenho a pretensão de produzir nenhum juízo de valor sobre qualquer 
tipo de conhecimento que possa balizar ou não sua inclusão no currículo. Primeiro porque, 
como explicitarei no decorrer dele, não compartilho da compreensão de currículo como rol 
de conhecimentos; depois, também como consequência da definição de currículo que 
assumo, entendo que a inclusão de qualquer conhecimento no currículo é uma demanda 
legítima na medida em que expressa demandas advindas das diferenças que nos caracterizam 
como grupos humanos, demandas por si só produtivas se considerarmos que elas interpelam 
a naturalização daquilo que está instituído e com isso contribuem para a explicitação dos atos 
de poder implicados em qualquer seleção. 

No entanto, espero deixar claro ao longo deste texto que a afirmação dessa 
legitimidade não implica defender a hipertrofia de um currículo que agrega todas as 
demandas, porque elas não cessam de proliferar e porque, ainda que cessassem, o tempo dos 
processos de escolarização são finitos. No entanto, o reconhecimento desses limites não pode 
justificar a naturalização das exclusões realizadas em nome de um tipo de racionalidade cujos 
significados só podem ser compreendidos como construção discursiva, com exclusões 
justificadas pela negação do mundo como pluralidade e diferença (Biesta, 2013). 
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Retomando o objetivo deste texto, trata-se de interpelar as formas de conceber o 
conhecimento como bem privado que aparecem explicitamente nas nomeadas políticas 
neoliberais, mas que, argumento, também fundamentam a organização do pensamento crítico 
educacional ou, como designa Macedo (2017), nos discursos críticos por justiça social. 

Autores como Moreira (2007); Young (2000; 2011); Young e Muller (2007); Yates e 
Collins (2012), dentre outros, consideram que o conhecimento acadêmico/disciplinar vem 
perdendo a centralidade nas políticas curriculares e alegam que estas têm dado ênfase à 
capacidade de saber fazer coisas em detrimento da capacidade de saber determinadas coisas. 
Os autores entendem que, nessas políticas, sentidos utilitários de educação se hibridizam com 
sentidos psicológico-cognitivistas, mais centrados na criança, nas suas especificidades 
cognitivas e culturais e com isso acabam por favorecer processos de esvaziamento ou de 
secundarização do conhecimento disciplinar no currículo.  

Processos em que as crianças deixam de ser concebidas “como aprendizes de 
conteúdo ou de corpus coerentes de conhecimento” e passam a ser vistas “como 
fomentadores cognitivos que se movem para a frente e para cima em seus processos 
cognitivos” (Yates; Collins, 2012, p. 10). É possível afirmar que existe, entre os 
pesquisadores do campo curricular, considerável grau de consenso acerca da constatação de 
que as políticas curriculares têm se caracterizado por um elevado grau de pragmatismo 
instrumental, evidenciado na supervalorização do saber fazer. No entanto, a ideia de 
transmissão de um “corpus coerente de conhecimento” não parece ser tão consensual no 
campo do currículo. Ela enuncia uma forma de significar o conhecimento escolar, o currículo 
e o ensino que integram a lógica de pensar os processos de escolarização que tem sido 
problematizada no campo. Retomarei esse questionamento posteriormente.  

Prosseguindo, encontramos em Moreira (2007) uma crítica aos currículos que dão 
ênfase ao desenvolvimento integral do educando a partir dos significados e padrões culturais 
cotidianos. Para o autor, esses currículos tendem a desconsiderar a “lógica das disciplinas” 
[expressão do autor], supervalorizando o aluno e suas experiências culturais e 
consequentemente secundarizando o conhecimento escolar. Por isso defende a importância 
desse conhecimento no currículo “para evitar que a escola se transforme em um espaço em 
que a criança seja confinada e jamais vista como normal” (Moreira, 2007, p. 265). 

Moreira (2007) segue afirmando que a supervalorização do aluno e do processo de 
desenvolvimento cognitivo, associada à secundarização do conhecimento escolar, “pode 
ajudar a criar um ‘compartimento’ no qual esse estudante [...] seja situado e visto sempre 
como ‘diferente’, incapaz de apreender conteúdos formais das disciplinas científicas” 
(Moreira, 2007, p. 287). 

Na mesma linha argumentativa está Young (2011) ao defender a organização 
disciplinar do currículo argumentando que ela é capaz de garantir aos estudantes o “acesso 
ao conhecimento mais confiável disponível em campos particulares” (Young, 2011, p. 407). 
Confiabilidade associada à compreensão do autor de que a apropriação desses conhecimentos 
possibilitaria aos alunos se constituírem como identidades aptas a “resistir ou pelo menos a 
lidar com o senso de alienação de sua vida fora da escola que a escola pode produzir” (Idem).  

Nos dois autores, em maior ou menor grau, fica minimizada a denúncia do caráter 
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seletivo e excludente dos processos de seleção dos conteúdos de escolarização que ganhou 
destaque no campo do currículo na segunda metade do século XX, em especial com as 
contribuições da Nova Sociologia da Educação. Reflexões que, como afirmam Yates e Collins, 
teriam criado condições para o esvaziamento do conhecimento no currículo na medida em que 
identificavam o currículo acadêmico como um obstáculo à democratização do ensino, “uma 
fonte de injustiça social” (Yates; Collins, 2012, p. 14).  

Young e Muller (2007) esclarecem que não negam que a Nova Sociologia da 
Educação representou um movimento importante que buscava “aprofundar” [grifo dos 
autores] e explorar “os elos entre a organização do currículo e a distribuição mais ampla do 
poder” (Young; Muller, 2007, p. 163-164), mas coloca em questão o “compromisso com a 
veracidade” ameaçado pela posições ceticistas em relação à verdade e ao conhecimento, o 
que, para Young e Muller (2007), minou a possibilidade de que “o currículo comprometido 
com a verdade” [pudesse] “ser o alvo da sociologia do conhecimento educacional” (p. 164). 

As posições dos autores exemplificam as formas pelas quais sentidos de educação, de 
conhecimento, de currículo e de ensino permanecem constituindo uma tradição pedagógica. 
No entanto, de uma perspectiva pós-estrutural, essa tradição só pode ser pensada como 
“registros sujeitos às lutas políticas que instituem a significação” (Lopes, 2004, p. 460). As 
posições dos autores expressam lutas políticas pela significação/legitimação do 
conhecimento escolar. Nessas disputas, os sentidos se alteram, se hibridizam, sempre se 
constituindo como tentativas de encerrar o processo de significação. 

Gabriel e Ferreira (2012) reconhecem essas disputas e buscam localizá-las em duas 
perspectivas. De um lado, a naturalização do que tem sido considerado conhecimento válido; 
de outro, a superação/negação desses conhecimentos. Na defesa que fazem da necessidade 
de rompimento com essa dicotomia, propõem operar “sob rasura”, de forma a possibilitar a 
emergência de novos sentidos de conhecimentos. No entanto, insistem que se trata de 
ressignificar sentidos atribuídos aos conceitos de disciplina e conhecimento escolar, 
apostando no que entendem como potencialidade do conceito de conhecimento 
disciplinarizado, capaz, segundo elas, de “oferecer um instrumento retórico para enfrentar as 
demandas políticas elaboradas pela e/ou direcionadas à escola pública” (Gabriel; Ferreira, 
2012, p. 228). 

É importante destacar que essas autoras operam com aportes pós-fundacionalistas, no 
caso a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau. Suas reflexões se inserem em uma perspectiva 
de resgate das utopias modernas que o próprio Laclau (1996) defende que não podemos 
abandonar. No entanto, o autor chama a atenção para um ponto que julgo fundamental: o não 
abandono das utopias modernas implica o necessário investimento teórico no sentido da 
desconstrução dos alicerces em que elas se assentam. A meu ver, sem passar por esse crivo 
elas continuaram afirmadas como mais do mesmo sem grandes perspectivas para a 
radicalização democrática. Parece-me que a insistência em afirmar o privilégio, ou a 
potência, do conhecimento científico/disciplinarizado implica, no limite, o reconhecimento 
das diferenças, desde que subordinadas a uma particularidade definida como ideal (Pereira, 
2012). 
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Assumindo a desconstrução para interpelar fundamentos 
 
Parto do pressuposto de que o pensamento educacional se organizou tomando como 

referência princípios fundamentais da modernidade. Princípios que têm sido exaustivamente 
questionados em diferentes campos das ciências humanas e sociais e merecido atenção entre 
os pesquisadores do campo do currículo. É no contexto desses questionamentos que o 
pensamento de Ernesto Laclau tem se mostrado produtivo na compreensão dos processos de 
hegemonização das formas de significar a educação, o conhecimento e o currículo (Lopes, 
2015).  

O pensamento de Laclau se organiza a partir de sua filiação a uma matriz pós-
fundacionalista, ou seja, de negação a qualquer fundamento único, fixo e definido a priori 
que possa explicar de forma definitiva o funcionamento do social e, dessa forma, estancar a 
produção de sentidos sobre os fenômenos sociais. Não se trata, no entanto, de negar a 
existência de fundamentos, mas de afirmar a precariedade e a contingência deles. O autor 
explica essa precariedade e contingência rompendo com a ideia de social como estrutura 
fechada e totalizante para pensá-lo como textualidade em que a política emerge como 
dimensão ontológica do social e a categoria discurso assume papel central. 

Em Laclau, o discurso é concebido como categoria teórico-analítica produtiva na 
investigação dos mecanismos pelos quais são produzidos os sentidos e como eles conferem 
orientação aos fenômenos sociais. Uma orientação que não pode ser predeterminada, mas 
que se produz e se transforma na própria dinâmica discursiva. Laclau e Mouffe (2015, p. 39) 
concebem discurso como totalidade estruturada que resulta da prática articulatória, uma 
“totalidade que inclui em si o linguístico e o não linguístico”. Utilizam o termo discurso para 
enfatizar a compreensão de que “toda configuração social é significativa” (Idem), é sempre 
carregada de significados sempre contingentes e provisórios. O que implica a compreensão 
de “que não existe fato que permita que seu significado seja lido transparentemente” (Laclau; 
Mouffe, 2015, p. 41).  

Para os autores, a realidade é produção discursiva em que são constituídas as posições 
dos agentes sociais, contrapondo-se à ideia de que “o agente social que é a origem do 
discurso” (Laclau; Mouffe, 2015, p. 39). Uma concepção de discurso como “conjunto das 
regras mais as ações que as implementam/distorcem/subvertem” (Laclau, 2011a, p. 284) 
[tradução do espanhol]; jogos de linguagem que se organizam a partir de uma gramática, um 
conjunto de regras que governa o jogo a que o autor atribui uma dimensão ôntica e de uma 
lógica que tem uma dimensão ontológica que estabelece “o tipo de relações entre entidades 
que possibilita o funcionamento de fato daquele sistema de regras” (Laclau, 2011a, p. 283); 
uma lógica que funciona condicionando e tentando regular o que pode ser enunciado, como 
propõem Glynos e Howarth (2007). 

Romper perspectivas realistas que pensam o social como realidade material externa 
cuja existência é extrínseca a qualquer significado é o ponto de partida de que precisamos 
para compreender o funcionamento do social como linguagem, como produção discursiva. 
Foi na psicanálise lacaniana, da ideia de que o inconsciente se estrutura como linguagem, 
que Laclau buscou elementos para afirmar o funcionamento do social também como 
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linguagem, mantendo o argumento freudiano de que os movimentos de condensação e 
deslocamento operam sobre os sentidos, condensação entendida como síntese de um conjunto 
de ideias que têm pontos em comum e uma analogia entre si, uma fusão em que se 
estabelecem relações entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. E o deslocamento 
como obra da censura, em que um elemento do sonho em nível latente é substituído por um 
dos seus fragmentos constituintes. Há uma transferência da importância que tem uma ideia 
para outra completamente diferente e afastada dela (Laclau; Mouffe, 2010). 

Pensando no funcionamento do social a partir desses elementos, Laclau (2014) 
associa condensação e deslocamento à metáfora e à metonímia, figuras de linguagem 
presentes no campo da retórica. É essa associação entre psicanálise e retórica que possibilita 
ao autor afirmar a impossibilidade de uma essência autorreferenciada capaz de definir a 
identidade do sujeito. Para o autor, assim como o inconsciente, o social é sobredeterminado 
e funciona a partir de operações retóricas, e “a linguagem como discurso torna-se o único 
testemunho objetivo da identidade de um sujeito, cuja única saída é viver o vigor de sua 
ambiguidade” (Longo, 2011, p. 40).  

A concepção de social como textualidade também está presente no pensamento de 
Derrida, autor cuja obra foi dedicada à crítica a toda pretensão de atribuir à linguagem a 
função de representação plena e transparente dos fenômenos sociais ou do mundo material. 
Para Derrida (2008), qualquer relação entre linguagem e os objetos que nomeamos só se torna 
inteligível por processos de tradução. Uma ideia de tradução desenvolvida na leitura que 
Derrida (2006) faz do mito de Babel, em que o autor opera com o objetivo de desconstruir o 
modelo representacional da linguagem. Modelo em que a língua, encerrada num sistema e 
numa estrutura fechada, é tomada como transparente. Nesse movimento, Derrida rompe com 
o universalismo linguístico ao afirmar a impossibilidade de univocidade de qualquer nome, 
na medida em que qualquer nome só se torna inteligível como resultado de processos de 
tradução.  

Para Derrida (2006; 2008), o gesto de nomeação implica a língua, a tradução e a 
desconstrução. Na tradução, os processos de significação proliferam incessantemente numa 
rede diferencial, diferente e diferida. A tradução é o lugar da différrance. Daí a ideia de 
tradução como traição, traição que se deve à impossibilidade da plena presentificação de algo 
que foi dito. Dessa forma, a possibilidade de inteligibilidade sempre nos condena a encenar 
sobre/sob a dissimulação e a suplementação, dado que a tradução, segundo Derrida (2006), 
não implica qualquer opção racional do sujeito, trata-se da única possibilidade que o sujeito 
tem de atribuir significado a um texto.  

Operar com a ideia de social como textualidade, incorporando a compreensão de 
tradução de Derrida, implica reconhecer que não existe uma verdade passível de ser acessada; 
que não existe um lócus original de produção se sentidos e, consequentemente, assumir que 
toda significação é, ao mesmo tempo, original e impura. 

Trata-se então de, como propõe Derrida (2008), tensionar as pretensões de que, pela 
linguagem, seja possível presentificar o que nela se encontra referido. Uma abordagem 
potente na medida em que possibilita romper com a lógica que sustenta os discursos que têm 
disputado hegemonia no campo da educação. Uma lógica que se sustenta fundada em atos de 
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verdade produzidos discursivamente; atos de poder entendidos como resultado das tentativas 
de fixar sentidos nas relações sociais (Laclau, 1996). 

Esta é uma breve contextualização inicial dos pressupostos que sustentam os 
questionamentos à lógica pela qual nos habituamos a pensar a educação e os processos de 
escolarização. A ideia de um conhecimento transmitido a todos pressupõe a concepção de 
um modelo representacional de linguagem que é abalada pela leitura desconstrutiva de 
linguagem proposta por Derrida (2006; 2008). Por outro lado, pensar a transmissão de 
conhecimentos como frequentemente acontece nos processos de escolarização torna-se uma 
impossibilidade: tudo que temos é um processo incessante de significação. Avaliando essa 
impossibilidade, Lopes (2017) fala sobre a necessidade de assumir a precariedade dessa e de 
qualquer comunicação, contudo, sem abdicar da necessidade de buscá-la como possibilidade 
política. Trata-se de pensar a comunicação – no caso, a comunicação pelo currículo – sem 
abdicar da alteridade como dimensão constituinte das relações sociais. É dessa perspectiva 
que o currículo é pensado como prática de enunciação de sentidos. Como espaço-tempo de 
fronteira cultural (Macedo, 2006). Como texto. Uma concepção de currículo que se opõe à 
ideia de rol de conteúdos previamente selecionados, sejam eles conhecimentos 
disciplinarizados, experiências culturais etc., que devem ser transmitidos para o alcance de 
determinados objetivos.  Não que essas coisas não possam integrar o currículo ou porque não 
devemos ter objetivos. O questionamento é feito à compreensão de que a definição do que 
entra e do que fica de fora do currículo é capaz de produzir determinado resultado. O 
questionamento é a pretensão de, pelo currículo, estancar o processo de significação. 

É como tentativa de estancamento do processo de significação que entendo a 
articulação de um discurso em que é atribuída à educação a tarefa de formação de um sujeito 
concebido como identidade transparente e autorreferenciada, formação que teria na 
transmissão do conhecimento disciplinarizado seu eixo central. A defesa da centralidade do 
conhecimento, como discutida anteriormente, é feita a partir dessa perspectiva em que o 
conhecimento científico, fonte do conhecimento disciplinarizado, é significado como 
conteúdo privilegiado no preenchimento dessa identidade ideal. 

Nesse ponto cabe primeiramente questionar a concepção de sujeito. Podemos 
argumentar que, em diferentes campos das ciências humanas, a identidade do sujeito como 
algo preexistente ou como porvir tem se fragilizado. Um fenômeno que diferentes autores 
denominam “crise de identidade”, identificada como uma das características da modernidade 
tardia. Um movimento que Burity (1998, p. 2) afirma ser “simultaneamente prático e teórico, 
envolvendo ações concretas e dilemas conceituais”. No entanto, para além dessa fragilidade, 
normalmente no discurso educacional a categoria sujeito permanece associada a uma 
identidade própria e plena. O sujeito como fundamento último da ação social. São os pilares 
que sustentam essa permanência que os aportes que sustentam o estudo possibilitam 
problematizar. 

Hall (2006) analisa a “crise de identidade” como crise do sujeito moderno, um 
movimento que resulta de um amplo movimento de mudanças estruturais das sociedades 
contemporâneas e provoca uma série de fragmentações que favorecem a perda de um sentido 
de si estável. Essas fragmentações favorecem o deslocamento da ideia de sujeito centrado. 
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Um processo que Hall (2006) nomeia como descentração e explica como resultado da 
concepção de sujeito também como construção discursiva. Concepções em que os processos 
de constituição identitária, ou, melhor dizendo, de subjetivação, passam a ser compreendidos 
como relacionais. A identidade deixa de ser concebida como entidade fechada e plena e passa 
a ser concebida sempre em relação a um outro que a antagoniza. Um outro diferente daquilo 
que ela afirma ser. Uma identidade que nuca se fecha. Que pode ser mais bem explicada 
como negatividade do que como positividade (Bhabha, 2007; Hall, 2000; 2006; Burbules, 
2008). 

As contribuições das perspectivas discursivas de Laclau e Mouffe (2010; 2015) e de 
Derrida (2006; 2008) já apresentadas também fornecem elementos para a compreensão dessa 
questão na medida em que se trata de assumir a inexistência de um sujeito fora e anterior ao 
discurso. É pelo/no discurso que nos subjetivamos quando interpelados a assumir posições 
tomadas sempre no terreno do indecidível sem qualquer fundamento racional que possa 
previamente explicá-la. Sem qualquer verdade original que possa assegurar de forma 
inequívoca e plena o acerto, ou o equívoco, de uma decisão que será sempre contextual, no 
sentido que Derrida (1971) atribui à ideia de contexto. 

Como afirma Lopes (2013, p. 8), 
 

somos construções falidas, não controlamos plenamente os sentidos do que 
dizemos e muito menos sabemos o que somos, pois o que somos depende 
do outro, do contexto. Nem o eu, nem o outro, nem o contexto são 
identidades a priori. O sujeito – entendido como subjetivação – é um 
projeto inconcluso, um significante circulando a depender de uma 
significação sempre adiada.  

 
Resumindo o discutido até aqui, temos a impossibilidade de constituição plena de um 

sujeito. No entanto, para além dessas considerações cabe também problematizar, a partir do 
conceito de discurso de Laclau e Mouffe (2010; 2015), o privilégio epistemológico atribuído 
ao conhecimento. Seja como dimensão de uma verdade positivista, seja como uma dimensão 
de verdade associada ao realismo/objetividade, como propõem Young e Muller (2007).  

As duas posições são carregadas de idealismo na medida em que afirmam o caráter 
conceitual do real (Laclau; Mouffe, 2015): a existência de um mundo externo ao pensamento 
e passível de ser acessado pela linguagem. Isso não implica negar a materialidade do mundo, 
como alertam os autores, mas de entender que essa materialidade é sempre integrada em 
totalidades significativas. A linguagem não expressa o que a materialidade do mundo (o real) 
é. Ela é sempre resultado de processos de “construção histórica e social lenta e complexa” 
(Laclau; Mouffe, 2015, p. 41). Dessa forma, nomear algum fato ou discurso de real ou de 
verdadeiro “é uma forma de concebê-lo que depende de um sistema classificatório [...], que 
é histórica e contingente” (Idem). 

O realismo reivindicado por Young e Muller (2007) explica, pelo menos em parte, 
como o conhecimento científico se constituiu como exemplo cabal de um discurso particular 
que assumiu o lugar vazio do universal e se tornou hegemônico. Uma hegemonia constituída 
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pela produção/articulação/proliferação de sentidos de conhecimento cujos conteúdos são 
incessantemente modificados. Nessa perspectiva, afirmar a veracidade desse conhecimento 
(Young; Muller, 2007) ou ressignificar o conceito de conhecimento disciplinarizado 
(Gabriel; Ferreira, 2012) são propostas que se inserem na mesma gramática que possibilitou 
a universalização de um conhecimento particular que se apresenta como totalidade e que, 
para se afirmar como tal, “depende da exclusão de outras possibilidades de significação que, 
nomeadas, funcionam como seu outro” (Lopes; Macedo, 2012, p. 163). 

As contribuições da Teoria do Discurso também se mostram produtivas na 
compreensão desse processo de hegemonização/universalização. O conhecimento científico, 
concebido como discurso sobre a ciência, se articula a partir de uma gramática e põe em 
operação uma lógica que torna possível o funcionamento das regras estabelecidas no jogo de 
linguagem. É dessa perspectiva que entendo a afirmação de Lyotard (1986) sobre a 
veracidade atribuída aos enunciados da ciência. Para o autor, essa veracidade não é conferida 
externamente às regras do jogo, é consequência dessas regras, só pode ser atestada dentro da 
lógica do jogo em que se deu a sua produção. Dessa forma, os critérios de aceitabilidade de 
um enunciado científico são forjados na mesma dinâmica interna do jogo de linguagem; uma 
dinâmica que isola uma forma de conhecer das demais; que estabelece parâmetros de 
comparação que validam e legitimam esse conhecimento e, ao mesmo tempo, estabelecem 
que o não atendimento a esses critérios é o que define a inferioridade de outras formas de 
conhecer que passam a ser tratadas como não científicas, situadas como lugar do não saber 
(Lopes; Macedo, 2012).  

Voltando a Biesta (2013), citado anteriormente, a racionalidade é definida como 
critério para caracterizar quem pode ser considerado “humano” e o que vale como 
conhecimento em uma construção discursiva articulada como tentativa de fechamento do 
processo de significação.  

Trata-se de um processo de construção discursiva e ideológica em que um tipo de 
racionalidade particular nega a racionalidade existente em outras formas de conhecer porque 
elas não se pautam pelos mesmos princípios epistemológicos e metodológicos (Santos, 
2008). A ideologia aqui é assumida de uma perspectiva laclauniana, como operação 
discursiva em que um objeto particular passa a ser significado como único conteúdo capaz 
de encarnar a plenitude desejada, ocupando o lugar do vazio universal, único conteúdo capaz 
de representar as ausências inerentes a outros conteúdos particulares (Pereira, 2012). Dessa 
forma, a dimensão ideológica do discurso científico está no fato de ele se apresentar como a 
encarnação da plenitude, como a melhor forma de conhecimento sobre o mundo. No entanto, 
aquilo afirmado como conhecimento científico “é apensas uma ficção, a nomeação de um 
fechamento discursivo hegemonizada por diferentes mecanismos”, que opera inclusive 
produzindo sentidos de educação e de currículo (Lopes; Macedo, 2012, p. 165). 

É fato que a hegemonia desse discurso de superioridade epistemológica só se tornou 
possível porque, como lugar do vazio, trata-se de uma particularidade saturada de 
significados (Laclau, 2011b). Dessa forma, é possível explicar as incessantes ressignificações 
que essa pretensão de superioridade sofre ao longo do tempo, alterando as regras de 
legitimação da prova empírica garantidora de uma verdade para uma perspectiva de 
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veracidade baseada na credibilidade de um conhecimento que expressa uma boa performance 
(Lopes; Macedo, 2012).  

Não se trata de negar a importância/validade do conhecimento científico ou de negar 
o seu lugar nos processos de escolarização, mas de entender esse conhecimento como 
construção interpretativa enunciada em determinados contextos que tornaram possível algum 
nível de consenso em torno da “inteligibilidade e de uma verdade do sentido” (Derrida, 1991, 
p. 350). 

A perspectiva derridiana de contexto também se mostra potente para problematizar a 
ideia de conhecimento cuja apropriação confere aos sujeitos a capacidade de atuar de forma 
consciente em “realidades” concebidas a priori. Como se os contextos fossem onticamente 
constituídos como fontes de onde são derivadas normas a orientar nossas alternativas 
políticas (Lopes, 2017). A autora se reporta a Laclau e Derrida para nos alertar sobre um 
processo de escolha entre diferentes alternativas normativas como processos criadores de 
contextos e de identificação entre os agentes que escolhem. E segue afirmando que “não há 
sujeitos onipotentes, capazes de escolher ou decidir politicamente sem constrangimentos 
contextuais, fora de dadas formações discursivas” (Lopes, 2017, p. 124).  

O privilégio epistemológico atribuído ao conhecimento científico fonte do 
conhecimento disciplinarizado se fundamenta em concepções realistas e idealistas de 
conhecimento e de mundo, na existência de um mundo real e racional passível de ser reduzido 
a um conceito (Laclau; Mouffe, 2015, p. 48) e estabelece uma lógica que constrange as 
possibilidades de pensar o conhecimento e projetar um tipo de identidade passível de ser 
forjada a partir da apropriação desse conhecimento. Uma ideia de conhecimento e de 
identidade compartilhada por diferentes perspectivas do pensamento educacional, seja nos 
discursos nomeados como neoliberais, seja nos nomeados como críticos. 

No entanto, se concordamos com os autores, passamos a admitir que “o ‘ser’ dos 
objetos é diferente de sua mera existência e que os objetos nunca são dados como meras 
‘existências’, mas são sempre articulados dentro de totalidades discursivas”; totalidades em 
que os significados atribuídos aos objetos são sempre produzidos de forma relacional e 
contextual. Totalidades discursivas que, como afirmam Laclau e Mouffe (2010; 2015), nunca 
podem ser plenamente fechadas ou autocontidas. Então, necessariamente precisaremos 
admitir que os conhecimentos que produzimos sobre o mundo não expressam realidades que 
se dão a conhecer; resultam de processos lentos, conflituosos e complexos de construções 
históricas e sociais. Defini-los como superiores a outras formas de conhecer implica sempre 
os inserir em sistemas classificatórios e excludentes. Classificação e exclusão que integram 
a lógica de um jogo de linguagem que se articula de forma a manter a 
hegemonia/superioridade de um tipo de conhecimento sobre os demais.  

Volto a afirmar que não se trata de negar o conhecimento, mas de compreendê-lo 
como “resultado de lutas pela significação em processos discursivos não estáveis” (Lopes, 
2013, p, 19) e, nesse esforço de reflexão, indagar sobre os atos de poder que conferem 
legitimidade a um determinado tipo de conhecimento, deslegitimando outras formas de 
conhecer; refletir sobre a que projeto democrático de educação nos referimos se continua 
perpetuando as mesmas exclusões. Ou, como é o objetivo deste texto, indagar sobre as 
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possibilidades democráticas de um projeto de educação que se sustenta na ideia de posse; 
ainda que esta possa seja apresentada como condição emancipatória, o conhecimento é 
concebido como objeto passível de ser adquirido e adaptado a objetivos políticos.  

A disputa entre perspectivas críticas e neoliberais (e suas variações) se dá em torno 
da significação desse conhecimento concebido como fundamental na constituição de uma 
dada identidade desejada. Argumento com Macedo (2015) que essas disputas acontecem 
dentro das regras de um jogo de linguagem e que, longe de expressar um antagonismo entre 
elas, expressam um mesmo desejo de controlar as diferenças culturais que emergem nos 
processos de escolarização. Partilham “o antagonismo em relação à imprevisibilidade do 
chão da escola” (Macedo, 2015, p. 894); antagonismo movido pelo “desejo de controle que 
produz a compreensão normativa de currículo” (Idem). Em última instância, essas disputas 
negam ao outro o lugar da alteridade, a possibilidade de nos tornarmos presença em um 
“mundo povoado por outros que não são como nós” (Biesta, 2013, p. 26), sem que seja 
necessário nos subordinarmos a uma cultura imposta como a mais adequada. 

Aqui cabe introduzir a problematização na compreensão de educação e de currículo 
como prática cultural. Assumo uma concepção de cultura como processos pelos quais 
enunciamos e conferimos significado ao mundo. Da perspectiva discursiva assumida na 
análise, é possível concluir pela impossibilidade de a educação se realizar como processo de 
inserção dos recém-chegados em uma ordem cultural preexistente; uma forma de pensar 
cultura como repertório partilhado de sentidos e de currículo como seleção desse 
conhecimento e/ou repertório de sentidos que possibilitarão a constituição de determinada 
identidade.  

O questionamento aqui não se limita apenas ao conhecimento como parte integrante 
dessa cultura; ele se estende às concepções realistas de cultura; concepções em que a ideia 
de repertório cultural, sejam artefatos, valores, bens materiais ou imateriais, remete a um 
mundo real que tornaria possível o partilhamento de sentidos sobre esse mundo e os bens 
culturais. De modo contrário, a concepção de cultura como prática de enunciação afirma a 
pluralidade e a diferença cultural como característica inerente das formações humanas. Como 
alerta Macedo (2015), não se trata apenas das diferenças nomeadas (diversidade), mas de 
uma diferença em si resultado da incessante produção de sentidos sobre o mundo; processos 
de tradução que tornam inteligível o mundo que habitamos. 

Assim, entendo que a desconstrução da ideia de existência de um tipo conhecimento 
válido implica também a desconstrução da concepção de cultura como repertório partilhado 
de sentidos e de currículo como seleção desse conhecimento e/ou repertório de sentidos que 
possibilitarão a constituição de uma determinada identidade. Uma gramática que põe em 
operação uma lógica para sustentá-la. Um jogo de linguagem que opera limitando, em maior 
ou menor grau, as condições de emergência das diferenças culturais. Isso nos conduz, todos, 
ao enquadramento na mesmidade universal, tornando-nos membros de uma comunidade 
racional portadores de um discurso comum (Biesta, 2013). Um processo que sempre acontece 
“às custas de abstrações e exclusões que não podem ser justificadas e que se tornam cada dia 
mais insustentáveis” (Macedo, 2015, p. 894).  
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Por aqui vou encerrando  
 
Na construção deste texto busquei assumir uma postura de questionamento diante de 

uma questão que tem sido central nas disputas no campo do currículo evitando defender uma 
postura contra o conhecimento. Pelo contrário, não se trata de negar a importância do 
conhecimento disciplinarizado no currículo, mas sim de alertar para a necessidade de 
interpelar todas as tentativas de estancamento dos processos de significação e, dessa forma, 
desnaturalizar a ideia de conhecimento disciplinarizado como objeto da escolarização e de 
currículo como seleção de conhecimentos a partir de repertórios previamente definidos. Uma 
concepção de currículo que carrega uma dimensão prescritiva, funcionando como 
instrumento de controle e regulação identitária (Pereira; Costa, 2015). Uma concepção de 
currículo que se sustenta na pretensão de que é possível controlar o imponderável e na qual 
um tipo de conhecimento é eleito como o mais adequado para a efetivação desse controle. 
No entanto, Macedo (2015, p. 1553) alerta que “o imponderável seguirá resistindo a qualquer 
controle, [...] o que não torna a tarefa política de desconstruir os discursos que buscam cerceá-
lo menos relevante”. 

Penso que a construção de uma escola que se pretenda democrática implica um 
processo de questionamento radical dessa lógica. Democracia entendida sempre como devir, 
processo permanente de construção discursiva que se realiza aqui e agora. Dessa forma, não 
se trata de abrir mão dos valores democráticos, mas de assumi-los como construções sociais 
pragmáticas. Como afirma Laclau (1996, p. 24), “uma sociedade democrática não é aquela 
em que o melhor [grifo do autor] conteúdo domina sem contestação, mas aquela em que nada 
é alcançado de uma vez por todas e há sempre a possibilidade de questionamento”. 

É evidente que esse esforço se insere na arena de disputas pela significação do 
conhecimento e do currículo. Mas essa disputa se esvazia se feita nos marcos dos 
fundamentos instituídos e que sustentam a gramática e a lógica que sustenta o privilégio 
concedido a um tipo de conhecimento. Uma gramática e uma lógica que favorecem 
concepções de conhecimento como algo a ser apropriado pelos indivíduos e que estão 
profundamente entranhadas em nossas formas de ser e estar no mundo, de conferir 
significados ao mundo.  

Não se trata de atribuir juízo de valor à destinação dada a esse conhecimento, mas de 
admiti-lo como objeto de posse. Posse que tem justificado toda exclusão, violência e opressão 
patrocinada pelos seres humanos. Uma gramática e uma lógica que precisamos romper para 
poder questionar radicalmente os fundamentos que organizam essa forma de pensar o 
conhecimento e os processos de escolarização. Problematizar os fundamentos sobre os quais 
são produzidos discursos e disputadas significações de mundo, de currículo, de conhecimento 
e nesse processo assumir a responsabilidade ética de pensar a educação e os processos de 
escolarização sem negar ao sujeito humano o lugar de alteridade única e singular; abrindo 
mão da ideia de posse, que frequentemente rejeitamos, mas pela qual também frequentemente 
nos deixamos seduzir.  
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