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A LDB E OS SENTIDOS DE ESCOLA 
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Resumo 

    A escola da LDB resguarda um sentido que pertence à exterioridade, ao já-dito. Nele 
podemos constatar a influência de dizeres ditos e da história, haja vista a importância do 
interdiscurso e das condições de produção no processo de significação. O sentido de 
escola dialoga também com o passado de exclusão dos menos favorecidos e com o 
favorecimento da minoria socioeconomicamente privilegiada, buscando mecanismos 
que assegurem a inclusão.     
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Abstract 

The school guards LDB a signification that belongs to the externality, the already-said. 
In it we can see the influence of words and sayings of the story, given the importance of 
interdiscourse and conditions of production in the process of signification. The 
signification of school too converses with the past exclusion of the less fortunate and 
with the encouragement of socioeconomically privileged minority, seeking mechanisms 
to ensure the inclusion.  
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Um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua 

 nem o sentido podem esgotar  inteiramente. 

(Michel Foucault) 

    

    Sabe-se que o termo escola é um dos mais usados e circulados no campo do discurso 

pedagógico. Discurso esse que recebeu sua forma institucionalizada em 1996, quando 

da aprovação da Lei 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(também chamada lei Darcy Ribeiro), doravante LDB. Então, nos propomos a invadir 

esta seara com a finalidade de desvendar os sentidos de escola presentes no texto 

referido acima, levando em consideração os conceitos de interdiscurso e, em 

decorrência disso, de história, de formação discursiva e de condições de produção (do 

discurso), noções emprestadas da Analise de Discurso Francesa (AD). Trabalharemos 

com a escola básica e suas referências no texto da LDB. Após o término deste trabalho, 

espero demonstrar como os sentidos de escola são construídos e que tipo de escola a 

legislação propõe. 

    Desde os primórdios os homens usam a linguagem para dar sentido ao mundo, às 

coisas, às relações sociais etc., sem a qual estaria prejudicada a própria constituição de 

sociedade:  

Se a linguagem é a matéria do pensamento, é também o próprio elemento da 
comunicação social. Não há sociedade sem linguagem, tal como não há sociedade 
sem comunicação. Tudo o que se produz como linguagem tem lugar na troca 
social para ser comunicado (KRISTEVA, 2007, p.17).  

    Ademais, o homem é o único animal que simboliza, representa o mundo por meio de 

um código sistematizado, a Língua. Quando, pois, o falante toma posse da palavra deste 

sistema faz circular sentidos, que acredita estarem atrelados à natureza interna do signo 

e à referência. Contudo, em vez de remeter somente ao signo lingüístico, que lhe dá 

forma e vida, o sentido aponta principalmente para a exterioridade que, de uma forma 

ou de outra, lhe constitui: “... a relação entre as significações de um texto e as suas 

condições sócio-históricas é constitutiva das próprias significações” (ORLANDI, 2007, 

p.80). 
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    E o que isso quer dizer, afinal? Quer dizer que os sentidos também são constituídos 

pelo mundo material, e ao falarmos estamos expondo o real através da linguagem. A 

supremacia do mundo material não se concretiza apenas na língua, mas também na 

constituição do próprio ser, como bem assinalou MARX (2007, p.18): “A produção das 

idéias, das representações e da consciência está, a princípio, direta e intimamente ligada 

à atividade material e ao comércio material dos homens; ela é a linguagem da vida 

social.“ E mais adiante: “A consciência é, portanto, de início, um produto social e o será 

enquanto existirem homens” (p.25). Além disso, a linguagem enquanto prática 

discursiva é vista, pela AD, como trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, 

constitutivo do Homem e da sua história (ORLANDI, 2005, p.15). A língua em 

atividade, usada por seus interlocutores em dado contexto de produção, é vista como 

trabalho material. 

        Desta forma, a proposta da Análise de Discurso não é proceder no trato da 

linguagem apenas com significados isolados, dados como um corpus absolutamente 

estável, e, por isso, mensurável. Ela encara a língua como parte de um jogo simbólico, 

cuja principal característica é a não-transparência dos sentidos. A língua é vista como 

afetada pela história, pelo real. Os sentidos, então, são vistos também como afetados 

pela história e pelo real. Eles são parte da materialidade que se manifesta na Língua e no 

processo de constituição do sujeito que toma posse dessa língua. Desta forma, o falante 

é aquele que se instaura no discurso por meio de uma posição dada, interpelado pela 

ideologia a se posicionar de um modo ou de outro.   

     Os sentidos de escola na LDB, então, são constituídos por uma exterioridade de 

natureza histórica, que determina os lugares de origem tanto discursivos quanto sócio-

históricos. E a construção dos sentidos se dá na formulação de outros discursos sobre 

escola situados em outros lugares históricos, que terminam por perfazê-los. O 

interdiscurso, ou seja, o já-dito, acaba por definir o que se diz. Tudo o que se disse 

sobre uma escola que garantisse acesso e permanência reforça e adianta a formulação 

sobre uma escola igualitária. O discurso de uma escola democrática é resultado de 

outras ocorrências discursivas que negam ou afirmam a democracia, ou pelo menos 

manifestações dela, na instituição escolar. Assim, o que se diz é, de uma forma ou de 

outra, a retomada do já-dito, seja para afirmá-lo ou contradizê-lo. È assim que as 

significações vão se dando corpo, através do esquecimento de falas aparentemente 
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dispersas, mas que são, na verdade, a base do que se diz. É assim que nos questionamos 

a respeito do impacto de posições longínquas na influência sobre a visão do que é 

escola, como a de Comenio, que ainda no século XVII enunciava uma escola aberta 

para todos e igualitária, bem aos moldes da maioria dos discursos vigentes na 

contemporaneidade: “Que devem ser enviados às escolas não apenas os filhos dos ricos 

ou dos cidadãos principais, mas todos por igual, nobres e plebeus, ricos e pobres, 

rapazes e raparigas, em todas as cidades, aldeias e casais isolados.” (COMENIO, 1996, 

p.139) 

    E não apenas essas falas que afirmam a escola como uma extensão e produto de uma 

sociedade democrática são significativas, mas também aquilo que nega uma instituição 

escolar eclética, seja no âmbito das práticas sociais, educativas ou discursivas. O real e 

a realidade, que desnudam uma escola excludente, discriminatória, elitista, 

preconceituosa, entram no processo de significação e configuração do sentido. Com 

efeito, uma escola aberta é uma escola não-fechada; uma escola da diversidade não é 

aquela que limita o acesso. Sendo assim, os dizeres sobre uma escola de inclusão fazem 

lembrar a existência de um enrijecimento histórico quanto ao acesso das minorias à 

educação. A pregação do alargamento do acesso dos pobres à escola culmina na 

conclusão de que elas são historicamente para os ricos. Neste caso, há uma formação 

discursiva que produz dizeres sobre uma escola para todos, mas que materializa a 

realidade histórica de uma educação destinada a poucos: 

    As condições que, portanto, favoreceram essa educação educativa foram de um 
lado, a organização social, de outro, o conteúdo cultural que foi transportado para 
a colônia, através da formação mesma da companhia de Jesus. A primeira 
condição consistia na predominância de donos de terra e senhores de engenho 
sobre uma massa de agregados e escravos. Apenas àqueles cabia o direito à 
educação e, mesmo assim, em número restrito, porquanto deveriam estar 
excluídos dessa minoria as mulheres e os filhos primogênitos, aos quais se 
reservava a direção futura dos negócios paternos. Destarte, a escola era 
freqüentada pelos filhos homens que não primogênitos. Estes recebiam apenas, 
além de uma rudimentar educação escolar, a preparação para assumir a direção do 
clã da família e dos negócios, no futuro. Era, portanto, a um limitado grupo de 
pessoas pertencentes à classe dominante que estava destinada a educação 
escolarizada (ROMANELLI, 1998, p.33) 

    Segundo o Art.3, I da LDB o ensino também será ministrado com base no principio 

da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, e nisto o texto é 

uma contrapartida à realidade de exclusão enfrentada pelos menos favorecidos no 
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ambiente escolar e à realidade dos estorvos com os quais os mesmos se deparam ao 

entrar na escola. O texto também retoma a verificação de que historicamente foi negado 

o acesso aos de origem popular. Ademais, há a preocupação em minimizar diferenças de 

ordem social que possam definir quem pode ou não pode adentrar a escola, e não apenas 

isso, mas também continuar seus estudos sem interrupção. Esta passagem pressupõe, 

assim, desigualdade de condições. Pressupõe, ainda, que a escola de outrora não 

oferecia igualdade de acesso, não estava a serviço de todos, mas sim de poucos. É uma 

fala que tenta destronizar a idéia de uma escola elitista e exclusiva, que penava aqueles 

que não podiam participar do processo de escolarização por motivos vários, e que, 

mesmo participando, não dispunham das mesmas condições dos alunos abastados para 

se manter estudando, lhes restando como alternativa o abandono dos bancos escolares:  

Muitas crianças abandonam a escola antes de prestar os exames de fim de ano. As 
dificuldades que as crianças encontram na escola se devem, por um lado, a 
currículos inadequados, professores não qualificados, equipamentos deficientes 
etc., por outro lado... à distância de casa à escola, falta de transporte, necessidade 
de trabalho das crianças para o sustento da família, falta de roupas, material de 
trabalho, má alimentação etc.( FREITAG, 1980, p.61) 

    È notória a preocupação da LDB com esta história, com este real que nos acorda para 

o problema do desnível social e da disparidade de oportunidades. Por isso o discurso da 

obrigação do Estado na garantia do “ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria” (Art.4, I), 

demonstrando, assim, um caráter reparador do ensino público no Brasil, e prevendo 

“meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento” (Art.12, V). A escola da 

LDB, como se pode observar, tenta garantir a entrada e permanência dos pobres na 

instituição de ensino, sem que isso acabe por revelar a previsão de um malogro e 

frustração desses estudantes. Ela se esforça em trabalhar com o sentido de uma 

instituição que nega o passado de esquecimento da população socialmente 

desprestigiada e afirma uma escola nova, assentada em princípios e dizeres do acesso 

universal e do trabalho com a diversidade do público discente. 

        Estas formulações contidas na LDB transparecem as suas condições de produção. 

Ora, o contexto sócio-histórico produz uma consciência inclinada para a tolerância dos 

diferentes, para a inclusão dos marginais, para a consideração dos que possuem algum 

tipo de limitação física ou psíquica (os chamados especiais). É uma formação 

discursiva que produz dizeres e os limita (lembrando que ela determina o que pode e 
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deve ser dito pelos sujeitos do discurso num dado contexto). Sendo assim, há uma forte 

tendência de se acompanhar falas que exigem afeição no trato com os idosos, daí a 

conclamação da terceira idade como a “melhor idade”; que pregam a importância de se 

considerar os especiais de acordo com suas limitações, inclusive de reintegrá-los ao 

convívio social; que reconhecem a contribuição dos negros na formação da cultura 

brasileira e tentam transportá-los para uma situação de prestígio historicamente 

merecida, daí as ações afirmativas; que valorizam a pessoa feminina e reconhecem o 

seu passado de silêncio e dependência. Todos esses dizeres significam na LDB. Por 

isso, a palavra escola é afetada ideologicamente. Daí a tese de que a história, a 

exterioridade e o interdiscurso são constitutivos das significações. A língua não é 

apenas um sistema formado por signos que, por sua vez, unem um conceito a uma 

imagem acústica, isto é, o significado ao significante (SAUSSURE, 2006, pp79-81). A 

língua também é lugar de incertezas e de processos de significações exteriores à sua 

internalidade. Há uma “rede de discursos que envolve os sentidos, que leva a outros 

textos, que estão sempre à procura de suas fontes...” (GREGOLIN, 2003, pp.47-48).   

      Com efeito, para compreender o sentido de escola (na LDB) é necessário considerar 

as formulações sobre escola, “os enunciados, diferentes em suas formas, dispersos no 

tempo, mas que formam um conjunto quando se referem a um único e mesmo objeto”.  

(FOUCAULT, 2008, p.36). Ou seja, a palavra escola se inscreve em uma dada 

formação discursiva, e o seu sentido depende das posições dos sujeitos que a empregam. 

Cabendo, assim, questionamentos da seguinte natureza: “A que se deve a formulação 

sobre a adaptação da estrutura escolar ao alunado?” (LDB, Art.28, do I ao III). “A que 

ordem discursiva pertence a noção de flexibilização curricular?” (Art.26). “A que 

filiação ideológica está atrelada a responsabilização das autoridades competentes no 

caso de negligenciar o acesso à escola daqueles em idade escolar?” (Art.5, § 4°). Como 

diz Orlandi (2005): “As palavras falam com outras palavras. Toda palavra é sempre 

parte de um discurso. E todo discurso se delineia na relação com outros: dizeres 

presentes e dizeres que se alojam na memória” (p.43).  

    Além disso, o discurso sobre escola e a produção dos seus sentidos estão, de alguma 

forma, submetidos a procedimentos que controlam a sua ocorrência e limitam dizeres 

aleatórios. Para se enquadrar neste espaço de discurso pedagógico-institucional, a 

produção discursiva deve funcionar de um jeito e não de outro. Deve obedecer a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 7 

verdades condicionantes, caso contrário seu aparecimento não seria possível. Deve 

emoldurar-se em regras e proposições intrínsecas à disciplina de sua época. Deve, ainda, 

responder a condições sócio-históricas, determinadas pela ideologia em voga. Falar 

como deve ser a escola não é apenas falar sobre escola, mas é também entrar na ordem 

do discurso. É, acima de tudo, experimentar um pouco a sensação de se estar “no 

verdadeiro”. Lembrando o exemplo formidável de FOUCAULT (2007), que discorre 

acerca da rejeição das teses autênticas de Mendel por parte da Biologia do século XIX:  

Mendel dizia a verdade, mas não estava “no verdadeiro” do discurso biológico de 
sua época: não era segundo tais regras que se constituíam objetos e conceitos 
biológicos; foi preciso toda uma mudança de escala, o descobrimento de todo um 
novo plano de objetos na biologia para que Mendel entrasse “no verdadeiro” e 
suas proposições aparecessem, então, (em boa parte) exatas.  

     

    A escola da LDB, assim, é a escola da diversidade, da multiplicidade, da tolerância e 

da inclusão. A duras penas o texto tenta esconder, mostrando, uma história de exclusão 

e desmandos para com o estrato social desfavorecido. Se antes a instituição escolar era 

exclusivamente de poucos, agora deve ser de todos. Deve, ainda sim, providenciar 

meios para atender às idiossincrasias dos pobres. A escola não deve estar mais restrita a 

alguns, em detrimento de muitos que, por conta de diferenças socioeconômicas, não 

tiveram a oportunidade de educar-se mais cedo. Então, a LDB traz esta marca ao longo 

do texto (desde a elaboração do currículo, à organização da estrutura escolar; desde a 

adoção de formas de avaliação, à possibilidade de inserção de alunos com necessidades 

especiais no ensino regular), produzindo dizeres de uma conjuntura sócio-histórica que 

se opõe a qualquer forma de discriminação, legitimando o uso por parte do Estado de 

mecanismos reparadores de negligências passadas.  
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