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RESUMO 

O presente texto se inscreve no campo da pesquisa em educação, a partir dos 
meus estudos de doutorado desenvolvidos no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFRJ. Interessa-me explorar essa temática a partir 
do enfoque sobre as lutas pela significação de termos como docência e currículo 
colocados hoje ‘sob suspeita’, quando nos referimos às disputas contemporâneas 
pela fixação hegemônica de um sentido particular de escola democrática. Essa 
interface currículo/docência-escola democrática reitera que tanto os grupos 
neoconservadores (como por exemplo, os defensores do Escola Sem 
Partido/ESP) quanto os grupos políticos contrários ao ESP e em defesa da 
educação pautada nos direitos humanos, atualmente, tensionam e buscam fixar 
sentidos sobre ‘o que ensinar’ e ‘como ensinar’, e, por conseguinte, apontam e 
apostam em sentidos que se compreendem como incontornáveis para a 
estabilização do significante ‘escola democrática’. Ao lançar mão do significante 
escola democrática no campo do currículo, estabelecendo relações com estudos 
pós-fundacionais, assumo uma aposta na defesa de que os múltiplos sentidos de 
'escola democrática' demonstram as possibilidades, também, de múltiplas 
contingências históricas. Igualmente, como desdobramento de discussões outrora 
realizadas à luz de meu projeto de tese, é de interesse nesse texto demarcar 
posicionamento político ao propor a defesa de sentidos particulares para o 
significante ‘escola democrática’.  
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ABSTRACT 

The present text is related to the field of education research, through my doctoral 

studies and research developed under the Education Post-graduation Programme 

in Universidade Federal do Rio de Janeiro. I am interested in exploring this theme 

focusing on the signification of terms such as 'teaching and curriculum' placed 

today 'under suspicion', when we refer to contemporary disputes for the hegemonic 

fixation of a particular sense of democratic school. The interface curriculum-

teaching-democratic schools reinforces that both neo-conservative groups (e.g., 

such as the defenders of the ‘School With no Party’- Escola sem Partido/Esp) and 

political groups opposed to such projects and in defense of human rights education 

are now seeking to fix meanings on 'what to teach', 'how to teach' and, 

consequently, point and bet on senses that are understood as indispensable for 

the stabilization of the signifier 'democratic school'. By the time, I emphasize the 
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signifier ‘democratic school’ in the curriculum studies, stablishing relation with post-

foundational studies, I defend the argument that multiple senses of democratic 

school demonstrate the possibilities, too, of multiple historical contingencies. 

Likewise, as a consequence of our discussions in my research studies, I aim to 

argue in favor of a particular meaning of the signifier ‘democratic school’, as a 

political position.  
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INTRODUÇÃO  

                          É preciso revolucionar a democracia e democratizar a revolução. 

                                   Boaventura de Souza Santos (2017). 

O presente texto pauta-se no campo da pesquisa em educação, a partir de 

reflexões oriundas dos meus estudos e pesquisas doutorais desenvolvidos no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, bem como no 

Laboratório do Núcleo de Estudos Curriculares da Faculdade de Educação da 

UFRJ-LaNEC.  

Minha proposta de pesquisa busca analisar os processos de significação 

de escola democrática em meio às interpelações políticas por parte de grupos 

neoconservadores/reacionários1 diversos.  

 Interessa-me, particularmente, explorar essa temática a partir do enfoque 

sobre as lutas pela significação de termos como docência e currículo colocados 

hoje ‘sob suspeita’, quando nos referimos às disputas contemporâneas pela 

fixação hegemônica de um sentido particular de escola democrática.  

                                                           
1 Nesse texto, denominamos por grupos neoconservadores e/ou reacionários os grupos políticos de 

forças reativas contrárias aos sentidos de democracia, liberdade e igualdade socioeconômica, em 

defesa dos direitos humanos, enunciados por movimentos sociais organizados, intelectuais e sujeitos 

políticos progressistas. Para tanto, tomamos por referência as contribuições teóricas propostas por 

ROLNIK (2018), FRIGOTTO (2017) e PENNA (2017).  

Segundo Rolnik (2018, p.147), os neoconservadores dizem respeito aos sujeitos organizados em 

grupos políticos em defesa de pautas nacionalistas, contrários aos movimentos sociais organizados 

e defensores de narrativas coloniais-capitalísticas.  
Por sua vez, Frigotto ( 2017), assim como Penna ( 2017), denominam como reacionários os grupos 

ou micropoderes organizados em torno de pautas conservadoras e que reagem aos projetos políticos 

e políticas institucionais que reiteram os discursos favoráveis às identidades, às diferenças e aos 

direitos humanos, a partir das demandas provenientes dos movimentos sociais e das pautas propostas 

por partidos de esquerda. Em ambas as análises, os autores reportam-se aos partidos políticos de 

extrema-direita, grupos religiosos fundamentalistas e grupos que se autodenominam neonazistas, 

separatistas e afins.  



 Essa interface currículo/docência-escola democrática reitera que tanto os 

grupos reacionários quanto os grupos políticos em defesa da educação pública 

pautada nos direitos humanos, atualmente, tensionam e buscam fixar sentidos 

sobre ‘o que ensinar’ e ‘como ensinar’, e, por conseguinte, apontam e apostam 

em sentidos que se compreendem como incontornáveis para a estabilização do 

significante ‘escola democrática’.  

Ao lançar mão do significante escola democrática no campo dos estudos 

curriculares, estabelecendo relações com as contribuições de perspectivas 

teóricas que dialogam com a postura epistêmica pós-fundacional, assumo 

particular atenção sobre o entendimento de currículo escolar como prática de 

significação, um ‘entre-lugar’ da diferença que nos afasta de concepções 

essencialistas, a partir da crítica radical aos determinismos do social (Gabriel, 

2016).   

Esse olhar investigativo em uma perspectiva pós-fundacional reitera uma 

posição política  pela qual  

Não importa o quão bem sucedido o discurso de um projeto 

político particular possa ser em dominar um campo discursivo, 

ele nunca pode, por princípio, articular completamente todos os 

elementos, pois sempre haverá forças contra o qual ele se 

define. De fato, como podemos ver, um discurso sempre requer 

um “exterior discursivo” para constituí-lo. ( HOWARTH, 2005, p. 

10  ) .  

É uma postura epistêmica que nos potencializa um olhar investigativo 

acerca dos sentidos sobre escola democrática com o argumento da escola como 

território onde o sentido do que é democrático não está dado, está em contínuo 

processo de deslocamento semântico, a partir das disputas ocorridas em meio a 

processos de subjetivação que são atravessados por relações assimétricas de 

poder, evidenciando as brechas ou fissuras por meio das quais emergem 

demandas antagônicas.  

Em consonância com Gabriel & Ferreira (2016), reitero que os múltiplos 

sentidos de 'escola democrática' demonstram as possibilidades, também, de 

múltiplas contingências históricas que fazem emergir tais discursos. É, 

igualmente, uma defesa de um processo de significação política sob o dissenso, 

em que todo consenso existe como um resultado temporário de uma hegemonia 

provisória, como uma estabilização de poder que sempre vincula alguma forma 

de exclusão. “A especificidade da democracia repousa no reconhecimento e 



legitimação do conflito e na recusa em suprimi-lo pela imposição de uma ordem 

autoritária” (MOUFFE, 2003, p.17).  

Trata-se de um olhar político acerca do que se define como democrático e, 

por conseguinte, o que não é democrático, em meio ao jogo político da definição. 

Trata-se, portanto, de um olhar para o espaço escolar como um campo 

incompleto, cujos limites estão sob forte pressão em nosso presente (Gabriel, 

2013). 

Considero essa perspectiva de análise promissora para situar de onde 

parto para refletir sobre as disputas pelos sentidos de escola democrática, a partir 

das interpelações ao currículo escolar e à docência, buscando, inclusive, entender 

como tais tensionamentos ocorrem hoje, sem perder de vista a sua historicidade.  

A escola brasileira atual tem sido objeto de críticas e interpelações diversas 

acerca de sua função e/ou papel social. Um dos efeitos dessa crise e de diversas 

críticas consiste no aumento de discursos favoráveis à ‘desprofissionalização 

docente’ (NÓVOA, 2017), bem como à ‘desescolarização’ do currículo escolar. Em 

outras palavras, são discursos em defesa do esvaziamento da escola, da ‘não 

escolarização’, de uma neutralidade docente, bem como reiteram proposições de 

vetos a debates em sala de aula sobre política, sobre direitos humanos, 

pedagogias freireanas, reflexões marxistas e estímulo ao ensino não-presencial e 

um currículo mais tecnicista.  

Reiteramos que tais críticas têm tido um enfoque, sobretudo, em 

significantes como ‘currículo’ e ‘docência’. Boa parte dos projetos políticos atuais, 

os quais têm tensionando e interpelado as escolas brasileiras contemporâneas, 

se voltam para questões pertinentes às categorias supracitadas. 

Interessa-me, portanto, analisar como essas disputas pelo sentido de 

escola democrática que ocorrem em diferentes instâncias de produção de políticas 

(BALL, 1994) interpelam e se manifestam nos cotidianos das escolas das redes 

públicas. Afinal, como essas lutas pelo processo de significação de escola 

democrática produzem efeitos nas disputas do currículo e da docência, tendo 

como enfoque, por exemplo, os conteúdos e disciplinas escolares, os materiais 

didáticos em sala de aula, a aula do professor (seu conteúdo e abordagem), ou 

até mesmo a carga- horária das disciplinas; revelando, pois, suas ideologias e 

projetos de poder na perspectiva de definir o que pode e o que não pode ser 

entendido como conhecimento escolar, bem como quem tem ou não a 

legitimidade para ensiná-lo.  

 Para tanto, o texto em tela reitera seus estudos à luz de autores que vêm 

contribuindo com reflexões sobre as investidas por parte de grupos políticos 



conservadores no que diz respeito à disputa pelos sentidos de escola, de currículo 

e de docência, bem como estudos que problematizam os sentidos de democracia 

e escola democrática. A saber:  Apple & Beanes (1997), Biesta (2012 e 2017), F 

Frigotto (2017) , Gabriel (2013, 2016, 2017) , Hecht ( 2016), Mouffe ( 1990, 2003 

e 2005), Laclau (1990 e 2011), Masschelein (2014)   Rancière (2014 e 2018) , et 

al. Trata-se pois de envidar esforços com estudos que corroborem com a defesa 

de uma escola pública de qualidade, comprometida com a democracia.  

Diante desse breve quadro apresentado, reitero que esse texto não 

pretende prescrever ou anunciar soluções para as questões no tocante às ‘crises 

da escola’ contemporânea, tampouco apontar o ' verdadeiro caminho' ou a melhor 

estratégia para alcançar a estabilização definitiva de um sentido para a expressão 

'escola democrática'.  

Posiciono-me, ao contrário, na perspectiva de buscar compreender como 

esses processos de negociação e fixação de sentidos em torno dos significantes 

‘currículo e ‘docência’ se dão, no intuito de disputar sentidos de ‘escola 

democrática’. Percebendo, igualmente, quais os mecanismos de poder, no campo 

discursivo, que estão em jogo a fim de hegemonizar o espaço-tempo escolar em 

face da disputa pelos sentidos de escola democrática.  

Nosso interesse nesse ensaio é o de promover um exercício do 

pensamento, a busca de discussões e problematizações acerca do meu objeto de 

tese, a partir do suporte dos estudos desenvolvidos em nossas pesquisas. É, 

sobretudo, uma mobilização de sentidos que, por conseguinte, revelam ‘suspeitas 

teóricas’, bem como suscitam inquietações e questões diversas, a saber: O que 

se quer ou interessa significar, em meio às lutas pela significação de democracia, 

quando refletimos acerca dos discursos políticos sobre e para a escola 

contemporânea? Onde fixar a fronteira do que “é” e “não é” democrático na escola 

contemporânea? Por que o currículo e a docência são significantes em disputa, 

quando se busca fixar sentidos acerca de uma escola democrática? Como as 

disputas pela hegemonização de sentidos de docência e de currículo que 

participam da cadeia de definição de 'escola democrática' têm sido reconfiguradas 

no interior da escola?  

 

 

 



DISCURSOS CONSERVADORES E SEUS PROJETOS EM CRCULAÇÃO NO DEBATE: 

TENSIONAMENTOS  

 

Atualmente, a escola e a universidade brasileira tem sido objeto de críticas 

e interpelações diversas por parte de grupos neoconservadores (religiosos, 

reformadores empresariais e partidos políticos de extrema-direita), os quais 

problematizam acerca do papel social destas instituições. Em sintonia com Boto 

(2018), reflito acerca das críticas à escola (incluindo também a universidade) 

quando a autora ressalta que, sobre a escola, 

Diz-se que ela não foi capaz de acompanhar os tempos, que a 
velocidade das informações na sociedade digital tornou a escola 
desatualizada em relação àquilo, inclusive, que é sua razão de 
ser: a escolarização. Há claramente uma crise nas imagens 
pelas quais a escola é representada para a população. E isso 
não acontece somente no Brasil (BOTO, 2018, p.1).  

 

  Coadunando com a autora (2018), pondero acerca dos efeitos de sentido 

dessa crise, a partir do aumento de discursos favoráveis ao esvaziamento das 

escolas e das universidades públicas , a um discurso de ‘não escolarização’ e 

estímulo aos ensino não-presencial, bem como de uma deslegitimação do docente 

enquanto profissional competente para o ensino e, particularmente, ao que nos 

interessa debater, têm-se defendido a desprofissionalização docente ( Nóvoa, 

2017) e a desescolarização no campo das políticas curriculares.  

  Há em circulação no debate diversos discursos que têm tensionado em 

busca da fixação de sentidos sobre ‘o que ensinar’ e ‘como ensinar’, na 

perspectiva de definir o que pode e o que não pode ser entendido como 

conhecimento escolar, bem como delimitar quem tem ou não tem a legitimidade 

para ensinar. Esses são discursos em defesa da não escolarização, do ensino 

básico a distância e que defendem a neutralidade do docente, sem que o mesmo 

oportunize quaisquer reflexões políticas ou ideológicas no interior da sala de aula, 

restringindo, assim , os sentidos do ensino às responsabilizações sobre 

atingimento de metas e índices de desempenho, principalmente quando 

pensamos sobre projetos como o ‘Escola sem Partido’, a ‘Educação 

Domiciliar/homeschooling’, a militarização de escolas públicas e o ensino 

fundamental a distância.  

O repertório discursivo atual, por parte desses grupos políticos 

reacionários revela narrativas de uma disputa antiga pelo território escolar. Essa 

é uma questão que está relacionada não somente às disputas pelos sentidos de 



democracia no interior das instituições de educação básica, mas também acerca 

da busca por uma identidade nacional, desde os percursos socioculturais e 

políticos pela redemocratização do país, mais particularmente da educação 

brasileira, a partir da Constituinte de 1998 e, sobretudo, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996.  

Tratam-se de embates que há tempos vêm interferindo nas possibilidades 

de estabilização dos sentidos no tocante a uma educação pública e laica e 

externando fissuras referentes à inserção de princípios e diretrizes de uma 

educação em direitos humanos no currículo escolar e na formação de professores, 

bem como de interesses veiculados por projetos políticos de interdição à escola 

contemporânea, por parte de reformadores empresariais, grupos religiosos e 

partidos políticos conservadores.   

Segundo Laclau & Mouffe (1990), a maior ambição de projetos 

hegemônicos é construir e estabilizar sistemas particulares de significados ou de 

formações hegemônicas. Dessa forma, entendo que o diálogo com esses autores 

permite abrir pistas para refletirmos sobre as razões pelas quais os diferentes 

interesses em disputa se materializam nas apostas de fixação de sentidos de 

termos como escola, currículo, e docência.  

Tal situação evidencia o desafio no campo da pesquisa em educação e no 

âmbito dos movimentos sociais que consiste na produção e sustentação de 

argumentos que fortaleçam a defesa de uma escola percebida como espaço-

tempo de uma educação que se volte à democracia, uma educação que garanta 

a passagem da heteronomia para a autonomia do educando. (Biesta , 2017). 

Desde o período pós-ditadura no final do século passado, avanços têm 

sido alcançados à luz da contribuição de estudos e pesquisas em educação que 

reforçam enunciados em defesa de uma educação democrática. Estes avanços 

têm produzido um panorama favorável de mudanças culturais, respeito às 

diferenças e identidades, rompendo com hegemonizações de discursos pela 

passividade, acomodação e ajustamento dos educandos, ao longo de seu 

processo de escolarização. (Freire, 2011).   

Entretanto, se por um lado mudanças significativas têm ocorrido, por outro 

se observa a existência de contradições, resistências aos discursos sobre política, 

liberdade ideológica e sobre direitos humanos no interior das escolas, por 

influência direta tanto dos projetos de cerceamento propostos por setores 

neoliberais e neoconservadores quanto de quadros teóricos pós-estruturalistas 

que problematizam a hegemonização de sentidos particulares atribuídos a esses 



termos. Isso reforça a não linearidade da história, bem como a defesa de que não 

há qualquer estrutura fixa e centrada, sem antagonismos, “uma ordem social só 

pode ser criada por relações hegemônicas precárias. Uma representação 

provisória de sociedade ou de qualquer outro fenômeno social” (LOPES & 

MACEDO, 2011).  

A escola brasileira, hoje, vem se deparando com situações que 

dimensionam o crescimento de discursos neoconservadores resistentes aos 

direitos humanos e à liberdade de expressão, reagindo regularmente à 

diversidade cultural e, particularmente, ao que nos compete refletir, ‘micropoderes’ 

que defendem uma educação escolar desarticulada da política e da ideologia. 

Esses são discursos contrários ao que preconiza a LDBEN/96 quando reforça , 

 TÍTULO II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
Princípios de  liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho (BRASIL, 1996). 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 
o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância (BRASIL, 1996). 

  

No Brasil contemporâneo, tomando por parâmetro de análise os períodos 

de governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso/FHC (1995-2002), Luís 

Inácio Lula da Silva/Lula ( 2003-2010), Dilma Rousseff ( 2011-2015) e o governo 

atual de Michel Temer ( desde 2016), verifica-se um intervalo de tempo de 

diversas reformas curriculares, a partir da produção ou atualização  de dispositivos 

que viriam a nortear as políticas curriculares. Durante o mandato presidencial de 

FHC, por exemplo, foram publicados, e fortemente difundidos, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional/LDBEN-96; as diretrizes e os parâmetros 

curriculares nacionais, com base na LDB de 1996: as diretrizes curriculares 

nacionais para o ensino fundamental em 1998, o parecer dos parâmetros 

curriculares nacionais para o ensino fundamental, em 1997; os parâmetros e as 

diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, em 1998. 



Já nos governos Lula e Dilma, houve a divulgação das orientações 

curriculares nacionais, em 2006. São mais gerais e recentes os documentos 

dirigidos à educação básica e ao ensino médio (Brasil, Parecer e Resolução CNE 

2010, Parecer CNE 2011, Resolução CNE 2012). Nesses mesmos governos, 

foram produzidos e/ou atualizados dispositivos político-pedagógicos de suma 

importância para as políticas educacionais, que de certa forma influenciam as 

políticas curriculares, a saber: O Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (2007) e o Plano Nacional de Educação/PNE ( 2014-2024). Por fim, no 

atual governo Michel Temer, destacamos a implantação da Base Nacional 

Curricular Comum/BNCC e a Reforma do Ensino Médio, também apresentando 

propostas de mudanças nas políticas nacionais de currículo.  

Em meio a tantos acúmulos e mudanças ao longo dos referidos anos de 

governo, a partir dessas reformas e seus referidos dispositivos, interpelações por 

parte dos grupos políticos conservadores a instituição escolar tem se tornado 

recorrentes, acirrando tensionamentos acerca do que se entende por currículo e 

docência bem como ao que se entende, respectivamente, pelos seus fins.  

Não é à toa, portanto, que nesse ínterim intensificam-se discursos 

acusativos acerca da “crise e fracasso da escola pública” e, por conseguinte, 

emergem os enunciados que apontam as soluções para tal crise por meio da 

proposição de diversas reformas e/ou projetos políticos ( outrora citados) que 

visam regular a prática docente e o currículo, a saber: Projeto Escola Sem Partido; 

Ensino básico a distância; Educação Domiciliar/homeschooling; militarização de 

escolas públicas; propostas no âmbito do poder legislativo de reformulação das 

atribuições acerca das responsabilidades do professor na LDB; vetos às temáticas 

de gênero, sexualidade e questões étnicos raciais no PNE e na BNCC, bem como 

o monitoramento acerca da aquisição de livros didáticos e paradidáticos voltados 

às temáticas sobre direitos humanos, por parte de governos nas três esferas 

federadas.  

Destaca-se, a propósito, que boa parte das defesas propostas por esses 

grupos neoconservadores vêm acompanhadas de proposições de punições, 

sanções e processos administrativos disciplinares aos educadores, sob a forma 

de lei.  

É possível, pois, afirmar que no Brasil de hoje, assiste-se a uma crescente 

disputa no campo da educação relativa a distintos projetos educacionais na 

contemporaneidade. Esses projetos, por sua vez, estão vinculados a diferentes 

projetos econômicos e de sociedade, e reforçam o discurso de que a escola 



contemporânea está imersa numa grave crise, cuja salvação se pautaria por meio 

das reformas por eles propostas. Nesses discursos, a escola está supostamente 

em crise e os grupos reacionários, por conseguinte, trazem consigo a solução ou 

o caminho de superação da crise por meio da intervenção na escola, como 

explicitada no artigo abaixo.  

Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação 
política e ideológica bem como a veiculação de conteúdos ou a 
realização de atividades que possam estar em conflito com as 
convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos 
estudantes. ( Projeto de lei 867/2005, p. 2). 

 

 Em sintonia com apontamentos propostos por Rancière (2014), reiteramos 

as reflexões supracitadas quando enfatizam os discursos de superação da crise 

na escola a partir dos limites apontados à própria democracia. O autor salienta 

que “ao lado do ódio à democracia, a história conheceu as formas de sua crítica. 

A crítica reconhece sua existência com os propósitos de estabelecer seus limites” 

(RANCIÈRE, 2014, p. 9).  

 

SENTIDOS DE ESCOLA DEMOCRÁTICA: NOSSAS APOSTAS POLÍTICAS 

PARA UMA DISPUTA DESSE SIGNIFICANTE 

Opero com a ideia de que um dos maiores e emergenciais desafios do 

campo da pesquisa em Educação, hoje, diz respeito às disputas pelas políticas 

educacionais (mais precisamente, a disputa pelos sentidos de educação, de 

docência, de escola e escola democrática que instituem essas políticas). É uma 

aposta na ideia de pensar a minha pesquisa em Educação fazendo ‘lances’ ou 

posicionando-se em estudos que adentrem no jogo político pela disputa dos 

referidos significantes.  

 Esses lances dizem respeito à importância de se observar/analisar as 

diversas ameaças provenientes de grupos políticos conservadores, os quais vêm 

questionando os conteúdos curriculares, metodologias abordadas em sala de 

aula, didáticas, bem como os materiais didáticos utilizados e etc.  

 Tais discursos reacionários e suas respectivas mobilizações de sentidos, 

instiga-nos a produzir análises teóricas que desconstruam os discursos 

reacionários que vêm cercando a escola e a sua democracia. A ideia, dessa forma, 

não é produzir verdades absolutas ou essencialismos, porém fixar sentidos 

estrategicamente provisórios e contingenciais, na perspectiva de entrar na disputa 



pelos sentidos sobre o que entendemos por escola, escola democrática e pelo que 

fixamos no campo discursivo sobre o que ensinar e como ensinar.  

Até o presente momento, minha pesquisa de tese centrava olhares apenas 

para os mecanismos de poder e estratégias discursivas utilizadas para essa 

disputa pela fixação de sentidos de uma escola democrática. No texto em questão, 

também temos a pretensão de propor sentidos particulares de democracia para a 

disputa das categorias currículo e docência, hoje. Isso porque, de forma geral, 

embora reconheçamos a legitimidade da pluralidade de ideias e pensamento e do 

dissenso como pontos elementares para a práxis democrática, coadunamos com 

LOPES (2012) quando reitera que nem todas os discursos políticos, 

representados por textos políticos (BALL, 1994) podem ser considerados 

democráticos.  

 Firmar posicionamento no campo epistemológico, na perspectiva de trazer 

ou apostar em sentidos particulares para o significante escola democrática diz 

respeito à importância de se assumir o papel antagônico na disputa de poder, em 

face das propostas de políticas educacionais provenientes desses grupos políticos 

conservadores. Reitera-se aqui a precariedade da totalidade, entretanto 

reiteramos as possibilidades provisórias e contingenciais de disputar hegemonias 

em meio ao que nos é precário no plano da significação.  

Coadunamos com Gabriel (2016), quando reitera que  

É teoricamente produtivo explorar a crise da escola pública 
brasileira como um desses momentos de reativação do político 
nas lutas pela definição de uma ordem social na qual o que está 
em jogo são projetos de sociedade e seus entendimentos acerca 
da possibilidade de construção de uma escola democrática, 
emancipatória e inclusiva. Desse modo, essa crise pode ser 
percebida como acirramento de um conflito inerente às lutas pela 
significação dessa instituição, permitindo pensar a produção de 
outros sentidos mais ou menos antagônicos. (GABRIEL, 2016, 
p.114)  

Mas afinal, como pensar sentidos sobre/de democracia e democracia 

escolar para além da modernidade? As indagações atuais sobre o sujeito e seus 

processos de subjetivação, evidenciam a nossa aposta político-teórica da 

democracia na condição de significante em disputa, negando-se, dessa forma, o 

consenso racionalista ou a padronização da democracia representativa liberal.   

A democracia não se finda em processos consensuais, muito menos 

contempla as demandas sociais dos diferentes sujeitos quando se propõe um 

modelo liberal de democracia participativa. Seus sentidos podem, 

estrategicamente, se tornar hegemônicos na ordem social estabelecida, 



entretanto, sua legitimidade será incontornavelmente questionada por meios das 

demandas dos diversos grupos sociais. o dissenso é um momento político por 

excelência (Mendonça, 2014). 

 A democracia se configura por meio das relações de poder e, impulsionada 

pelos conflitos constantes por parte de diversos grupos políticos, requer (des) 

estabilizações à luz do processo histórico. Eis, então, um reforço ao ponto fulcral 

da discussão sobre democracia: a democracia é uma categoria significante em 

disputa, a partir das relações de poder entre grupos sociais e suas respectivas 

demandas político-culturais. Isso pressupõe um olhar ponderado acerca dos 

sujeitos e suas demandas, evitando-se juízos de valor ou aferição de verdades 

absolutas sobre quem seriam os sujeitos democratas e os não democratas. A 

democracia, assim, pressupõe conflitos, dissenso, negociações, conforme nos 

aponta Mendonça ( 2014). 

a democracia por via de um pretenso consenso é um 
conformismo, comodismo, um tipo de cinismo político. A 
instabilidade da democracia se dá, justamente, por haver, 
segundo o autor, um curto-circuito entre o universal e o 
particular, e tais fissuras, geradas por tensões, é fundamental 
para a democracia fazer sentido. (MENDONÇA, 2014, p.113).  

Contudo, é preciso firmar posicionamentos do que se estabelece enquanto 

democrático e não democrático (seus efeitos de sentido e implicações) na disputa 

por uma escola democrática. Isso porque há diferentes entendimentos do que é 

democrático, a partir do pertencimento dos sujeitos a grupos de naturezas 

distintas, sejam eles caracterizados por classe, identidades, culturas, ideologias, 

etc.    

Segundo Lopes ( 2012),  

se o processo político se estabelece, é porque tal processo é 
obrigatoriamente democrático, uma vez que a negociação, a 
tradução e a disputa de sentidos e significados, em maior ou 
menor medida, são a expressão dos processos políticos. 
Defendo, contudo, que sempre há disputas de sentidos e 
significações, em maior ou menor grau, mas nem sempre os 
processos políticos podem ser caracterizados como 
democráticos. ( LOPES, 2012, p. 709) 

Em outras palavras, em sintonia com a autora, compreendemos que as 

disputas políticas por sentidos de significantes como democracia, nos diversos 

ambientes sociais, é necessária e faz parte de um processo democrático. O 

dissenso e os antagonismos são elementares para que existam um processo 

político justo e producente. Contudo, nem todos os sentidos que se atribui aos 

processos políticos (representados por textos ou projetos políticos, BALL, 1994) 



podem ser considerados democráticos. Eis nosso ponto central de reflexão e 

inquietude nesse texto: reconhecer a legitimidade dessa disputa de sentidos de 

democracia nas escolas contemporâneas, porém, demarcar espaço político para 

sentidos particulares de democracia e escola democrática com os quais 

operamos.  

 Ancoramo-nos, portanto, em pressupostos da Teoria do discurso (LACLAU 

& MOUFFE, 1990), na perspectiva de subsidiar o sentido de democracia e escola 

democrática ao qual nos afiliamos para disputar as políticas educacionais que se 

inserem dentro e para além dos muros da escola de educação básica e das 

Instituições de Educação Superior.  

 As reflexões da teoria do discurso de Laclau e Mouffe (1990) apontam a 

ideia de que todos os objetos e ações são significativos, inseridos em estruturas 

discursivas que se desenrolam a partir de uma construção social e política que 

estabelece um sistema de relações entre sujeitos, objetos e práticas. Esses 

mesmos sujeitos, em seus “projetos hegemônicos” de poder, envidarão esforços 

na perspectiva de dominar campos de significação e, desse modo, fixar 

identidades.    

 É nesse sentido, que apostamos na escola democrática como um 

significante que se constitui provisoriamente por meio das lutas e/ou disputas 

entre grupos, na perspectiva de hegemonizar e/ou fixar sentidos.   

 Em uma “assunção pós-fundacional de que a política é uma luta por 

significação de demandas particulares de diferentes grupos” ( LOPES, 2012), 

busca-se subsidiar o campo de análise dos sentidos sobre escola democrática e 

a forma pela qual eles se (des) estabilizam. O processo de significação implica em 

incompletude, instabilidade e provisoriedade e, por sua vez, reitera-se que essa 

incompletude e provisoriedade pertencem à essência da democracia (MOUFFE, 

2003, p. 28).  

Dessa forma, faz-se necessário demarcar território e/ou tensionar sentidos 

acerca do que se defende, quando da democracia e escola democrática em 

âmbito escolar, a fim de deixar evidentes nossas apostas políticas sobre o ensino-

aprendizagem dentro de uma escola desarticulada de uma ordem social que 

corrobora com um ‘estado policial ou de exceção’, conforme aponta Frigotto 

(2017).   

Na medida em que coloco sob suspeita o significante democracia, quando 

considero a imprevisibilidade e o contínuo estado de instabilidade dos seus 

sentidos provisoriamente fixados e hegemonizados numa ordem social, aponto, 



igualmente, os tensionamentos que circulam externos e internos ao que 

venhamos a adjetivar como escola democrática.   

Pensar em uma escola democrática é pensar nela imersa em um campo 

de instabilidade, em contínua disputa de seu terreno pelos sentidos de 

democracia, frente às relações de poder. Um espaço finito em um campo político 

de possibilidades semânticas infinitas e instáveis/inacabadas. 

Autores como Hecht (2016) reforçam que 

Devemos nos concentrar nas direções humanistas e 

democráticas e tomar medidas para promover os direitos 

humanos. Desejamos criar um modelo educacional que tenha 

como seu objetivo principal a educação para a dignidade 

humana, como definido na Declaração Universal dos Direitos 

humanos. A educação democrática considera a proteção dos 

direitos humanos na escola uma condição básica e necessária 

para se começar a trabalhar por uma educação em prol da 

dignidade humana.  (HECHT,2016, p.41).  

 Trata-se de um sentido fixado para escola democrática em que é feito uma 

articulação com a educação em direitos humanos, conforme estudos propostos 

por autores como Candau, Benevides, entre outros.  

Embora compreendamos e destaquemos a importância de se pensar uma 

escola democrática em direta relação com a educação em direitos humanos e o 

multiculturalismo, é a partir das reflexões de Biesta (2017) que trazemos ao texto 

os sentidos de democracia e escola democrática aos quais nos afiliamos para 

pensar a disputa pela escola contemporânea. Biesta (2017) ao indagar a relação 

entre democracia e educação, bem como o papel das escolas numa sociedade 

democrática, argumenta que  

Uma resposta a essas perguntas depende crucialmente de 

nossas visões sobre a pessoa democrática. Dito em termos mais 

filosóficos: depende de nossas ideias sobre o tipo de 

subjetividade que se considera desejável ou necessário para 

uma sociedade democrática. (BIESTA, 2017, p. 157). 

Ainda, segundo o autor (2017), não se admite a essencialização dos 

sentidos de democracia no interior da escola com a existência de instrumentos ou 

técnicas para se ensinar democracia. Uma pessoa democrática, para o referido 

autor, seria um sujeito que se institui, de forma contínua, a partir de uma educação 

imersa numa práxis democrática, conforme também defendem Apple & Beanes 

(1997). Uma educação por meio da democracia, por meio de formas democráticas 

na/pela educação.  



Uma pressuposição, segundo Biesta (2017), de que “a experiência da 

participação vai desenvolver e promover a personalidade democrática” (BIESTA, 

2017, p.166). Nossa aposta político-pedagógica, dessa forma, é a de que a escola 

democrática fixa algum sentido quando pensa a superação de ordens desiguais, 

a partir de uma educação que permite diferentes formas de agir e pensar no 

mundo, inclusive de escola a escola, em uma mesma rede municipal ou estadual, 

por exemplo. São possibilidades de democracias em face das possíveis relações 

contingenciais e, sobretudo, sem abrir mão de categorias fulcrais para os 

processos dessas relações: cultura, diferença e conhecimento.  

É a possibilidade de articular a vivência de saberes em articulação com a 

educação em direitos humanos, na perspectiva de enfrentamento das diversas 

formas de violência e preconceito. É, sobretudo, quando ela está para além de 

preparar o sujeito para vivenciar a democracia, mas sim uma educação que 

permite o educando vivenciar a democracia por meio da educação escolar, 

questionando estruturas pré-estabelecidas, criticando-as e dando aos grupos e 

sujeitos historicamente alijados de direitos a oportunidade de se deslocar entre os 

lugares e ocupar centralidades.  Essa é uma questão política incontornável, a qual 

Biesta (2017) aponta como educação por meio da democracia. 

O modo mais comum de se compreender a relação entre a 

democracia e a educação é aquele em que o papel da educação 

é visto como o de preparar as crianças – e os “recém-chegados” 

de forma mais geral- para sua futura participação na vida 

democrática. Nessa abordagem, o papel da educação 

democrática é considerado triplo: (1) ensinar sobre a democracia 

e os processos democráticos (o componente conhecimento), (2) 

facilitar a aquisição de habilidades democráticas como deliberar, 

tomar decisão coletiva e lidar com a diferença ( o componente 

habilidades)  (3) sustentar a aquisição de uma atitude positiva 

em relação à democracia ( o componente disposição  ou valores) 

(BIESTA, 2017, p. 162-163). 

De acordo com Apple & Beanes (1997), essa vivência democrática nas 

escolas enfrenta conflitos constantes. Interpelações e/ou tensionamentos que 

fazem da escola um espaço em constante vigilância e tentativa de regulação. 

Segundo os autores  

 As escolas públicas são chamadas a educar todas as crianças 

e, simultaneamente, são acusadas pelas disparidades sociais e 

econômicas que reduzem severamente suas chances de 

sucesso. A tomada de decisões local é glorificada pela retórica 



política, ao mesmo tempo em que é aprovada uma legislação 

para implementar programas nacionais, um currículo nacional e 

provas nacionais. Exige-se a ênfase no pensamento crítico, ao 

mesmo tempo em que a censura aos programas e materiais 

aumenta. Os números de censos mostram uma diversidade 

cultural crescente, enquanto há pressão para mantermos o 

currículo dentro dos limites estreitos da tradição cultural do 

Ocidente. (APPLE & BEANES, 1997, p. 12).  

Ainda segundo os autores (2017),  

Os proponentes das escolas democráticas também percebem, 

às vezes penosamente, que exercer a democracia envolve 

tensões e contradições. A participação democrática na tomada 

de decisões, por exemplo, abre possibilidades para ideias 

antidemocráticas, como as exigências constantes de censura de 

materiais, uso de impostos públicos para pagamento do ensino 

privado e manutenção de desigualdades históricas na vida 

escolar. Além disso, sempre existe a possibilidade da ilusão de 

democracia, em que as autoridades podem solicitar a 

participação em termos de “engenharia da unanimidade” para 

decisões predeterminadas. Essas contradições e tensões 

salientam o fato de que dar vida à democracia equivale sempre 

a lutar. (APPLE & BEANES, 1997, p. 19).  

 Professores, frequentemente, são interpelados por discursos 

normatizadores acerca de como devem agir e se portar. Um regime sobre o eu, 

de imposição de verdades, imposição de significados acerca de uma práxis 

democrática e da tentativa de apontar uma prática docente que docilize 

estudantes. É nesse sentido, em contraponto a essas interpelações constantes e 

às práticas antidemocráticas no interior da escola, que autores como Apple & 

Beanes (1997) apontam a importância de um currículo democrático, quando 

reiteram que   

  Numa sociedade democrática, nenhum indivíduo ou grupo de 

interesse pode reivindicar a propriedade exclusiva do saber e 

dos significados possíveis. Da mesma forma, um currículo 

democrático inclui não apenas o que os adultos julgam 

importante, mas também as questões e interesses dos jovens 

em relação a si mesmos e a seu interesse no mundo. Um 

currículo democrático propõe aos jovens que abandonem o 

papel passivo de consumidores do saber e assumam o papel 

ativo de “elaboradores de significados”. Reconhecer que as 

pessoas adquirem conhecimento tanto pelo estudo de fontes 

externas quanto pela participação em atividades complexas que 

requerem a construção de seu próprio conhecimento (APPLE & 

BEANES, 1997 p. 30-31).  



 

 De acordo com os autores (1997),  
 

Num currículo democrático, os jovens aprendem a ser “leitores 

críticos” de sua sociedade. Quando se deparam com um 

conhecimento ou ponto de vista,são encorajados a fazer 

perguntas do tipo: quem disse isso? Por que disseram isso? Por 

que deveríamos acreditar nisso? E quem se beneficia se 

acreditarmos nisso e agirmos de acordo? (APPLE & BEANES, 

1997, p. 27).  

Problematizamos, ainda mais, acerca do que seria um currículo 

democrático em tempos de discursos na defesa de sujeitos pós-modernos. É um 

pouco mais fácil e “descomplicado” defender democracia e um currículo 

democrático quando há vetos ou regulações conservadoras. Porém, entre as 

diversidades e pluralidade de ideias, de práticas subjetivas, como pensar o 

currículo?  

Com o descentramento das estruturas, substituídas pelo 
discurso com centros provisórios e contingentes, levando à 
morte do sujeito com identidades e projetos fixos em uma ação 
política, cabe repensar o que entendemos por uma política de 
currículo democrática e como compreendemos suas relações 
com os processos de representação. Ainda é viável defender um 
projeto de democracia nas políticas de currículo? Como pensar 
a possibilidade de representação democrática de demandas 
curriculares nas políticas? Como resolver a contradição em que 
se enredam as políticas de currículo: serem democráticas por 
atender em alguma medida a um projeto para todos, e serem 
democráticas por atender a diferenças contextuais, em tantas 
quantas for possível pensar? (LOPES, 2012, p. 703-704)  

 

 Não busco, com essa breve reflexão proposta nesta seção, discutir 

democracia e escola democrática por meio de um prisma “romântico”, sem deixar 

de considerar as dificuldades e fraquezas que circulam no interior da escola. Na 

verdade, é a defesa de propor fechamentos aos sentidos provisórios e 

contingenciais que dizem respeito aos significantes democracia e escola 

democrática e de currículo democrático, ciente da disputa do que se entende por 

democracia no âmbito escolar, na busca de superar desigualdades e deslocar 

subalternos, dando voz às referidas demandas sociais. Se a práxis democrática 

não existir na escola e ela não trabalha para defender essa democracia para além 

de seus muros, ela se torna uma instituição que pode potencializar o 

antidemocrático; essa escola se torna, igualmente, socialmente ameaçadora, 

ilegítima e não educará para a cidadania. E para tanto, é preciso apostar em um 

currículo democrático.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A discussão proposta nesse texto nos impulsionar a refletir sobre o que 

está em jogo no contexto das interpelações às escolas brasileiras 

contemporâneas é a disputa em torno da hegemonização de um determinado 

sentido de escola. Os grupos conservadores fazem um lance no campo político e 

nós, outro. Nossa disputa se dá fortemente na perspectiva de entender a escola 

como um espaço em que existem negociações de poder; assim sendo, uma escola 

democrática seria aquela com sentido contingente, não essencializado, não 

metafísico e sempre em disputa, na busca de permitir as quebras de estruturas, 

garantindo aos sujeitos possibilidades de não serem determinados pelo que é 

posto por estruturas. O desafio de se construir uma escola democrática que possa 

contribuir na luta contra todas as formas de opressão social.   
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