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educacionais e recomposição da política
social na periferia do capitalismo

Modernización selectiva y políticas públicas en Brasil:
Implicaciones entre reformas educacionales y recomposición
de la política social en la periferia del capitalismo

Selective modernization and public policies in Brazil:
Involvement between educational reformations and
rearrangement of social policy in the capitalism periphery
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Resumen

El proceso de globalización ha envuelto formas de reorientación de la política social caracterizadas
por pérdidas concernientes a las definiciones y garantías de derechos, así como a las condiciones
de reconocimiento y manifestación de los sujetos colectivos. Estas pérdidas, más trágicas en los
países periféricos, impactan diferenciadamente los grupos sociales y las diversas políticas sectoriales,
involucrando, muchas veces, expansiones de servicios que han ocultado las reducciones de la
acción del Estado en otros sectores. En Brasil, el papel compensatorio asumido por la expansión
escolar, en la reforma educacional iniciada en los años 1990, es fuertemente representativo de la
nueva lógica de composición de la política social conforme a los principios de modernización
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selectiva, que amplían el alcance poblacional de la escuela, pero sin reducir significativamente sus
condiciones precarias y sobrecargándola de nuevas tareas relacionadas a la gestión de la pobreza.
En este contexto, sin embargo, es posible observar procesos sutiles de resistencia, a los que debemos
tener atención especialmente por la potencia de los valores colectivos que afirman en las acciones
de enfrentamiento de la precarización de la escuela.

Palabras clave: Políticas públicas; política social; reformas educacionales; expansión escolar; ges-
tión de la pobreza.

Abstract

The globalization process comprehends forms of reorientation of social policy characterized by
losses related to rights’ definitions and warranties, as well as the conditions of acknowledgement
and manifestation of collective subjects. Such losses, more tragic in peripheral countries, affect
social groups and the various sectoral policies differently, involving, many times, expansion of
services that dissemble reductions of the State nation’s actions in other sectors. In Brazil, the
compensatory role assumed by school expansion, in the educational reformation initiated in the
1990’s, is strongly representative of the new logic of social policy composition according to prin-
ciples of selective modernization, that increases population’s reach to school, but do not reduce
significantly its precarious conditions and overload it with new tasks related to poverty manage-
ment. In these circumstances, however, it is possible to notice subtle processes of resistance, that
deserve attention, specially, because of the power of collective values affirmed in the confronta-
tion actions towards precarization of school.

Keywords: Public policies; social policy; educational reformation; school expansion; poverty man-
agement

Resumo

O processo de globalização vem envolvendo formas de reorientação da política social caracteriza-
das por perdas relativas às definições e garantias de direitos, bem como às condições de reconheci-
mento e manifestação dos sujeitos coletivos. Tais perdas, mais trágicas nos países periféricos, atin-
gem diferenciadamente os grupos sociais e as diversas políticas setoriais, envolvendo, muitas ve-
zes, expansões de serviços que ocultam as reduções da ação do Estado em outros setores. No
Brasil, o papel compensatório assumido pela expansão escolar, na reforma educacional iniciada
nos anos 1990, é fortemente representativo da nova lógica de composição da política social segun-
do princípios de modernização seletiva, que ampliam o alcance populacional da escola, mas não
reduzem significativamente suas condições precárias e a sobrecarregam de novas tarefas relaciona-
das à gestão da pobreza. Nesse contexto, no entanto, é possível observar processos sutis de resis-
tência, que merecem atenção, especialmente, pela potência dos valores coletivos que afirmam nas
ações de enfrentamento do sucateamento da escola.

Palavras-chave: Políticas públicas; política social; reformas educacionais; expansão escolar; gestão
da pobreza.
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Introdução

O PROCESSO de globalização tem conjugado homogeneização e diferencia-
ção. A participação de países e grupos sociais distintos nos processos políti-

co-econômicos tem implicado sua inserção diferenciada e desigual em diversos
âmbitos e a conseqüente produção de novas formas de subordinação, tanto entre
nações e entre os blocos políticos que as mesmas conformam, quanto no interior
de cada nação.

Os efeitos da globalização, portanto, são também diversos, até porque o pró-
prio contrato social –dos mais nítidos aos mais difusos pactos sobre prerrogativas
e limites orientadores da vida social– atinge formas distintas, conforme cada con-
texto. Deve-se destacar que a livre movimentação do capital financeiro tem seu
ponto máximo de contraste na intensificação dos limites impostos aos segmentos
populacionais cuja participação efetiva na nova ordem econômico-social não está
prevista, acentuando-se a instabilidade, vulnerabilidade e precarização de suas
condições de existência. Trata-se de um brutal processo de modernização seletiva,
que não tem por horizonte a universalização das inovações e do novo estatuto
civil vinculado a sua plena apropriação.

A reorientação da política social nos diferentes países é uma das conseqüências
desse processo que melhor permite apreender as mudanças no contrato social das
sociedades modernas. Afinal, essa reorientação é referenciada na aplicação de uma
lógica de gestão privada e de valores do mercado na redefinição de direitos e ações
que, até duas ou três décadas, orientavam-se por pressupostos de universalização
e de produção de bases para a vida social mais elevadas e menos desiguais.

Longe de se configurarem como modernização técnica da gestão de serviços
com vistas à maior eficiência do setor público, as mudanças na política social
representam uma das principais investidas no próprio reordenamento da vida
social em formato adequado ao funcionamento mais eficiente da lógica globalitária
(Santos, 2000), atingindo as definições e garantias de direitos, as condições de
reconhecimento e expressão dos sujeitos coletivos, as condições materiais e o ho-
rizonte de possibilidades que referenciam a vida social, incluindo a produção de
novos padrões de expectativas e de novos conformismos. São mudanças que im-
plicam perdas sociais imensas, envolvendo renegociações dos próprios limites do
mal-estar social, ou seja, dos mínimos sociais que os diferentes grupos e nações
estão dispostos a referendar como condição para a manutenção das prerrogativas
dos núcleos mais avançados das sociedades modernas. Perdas evidentemente mais
dramáticas nos países capitalistas periféricos, que não consolidaram sistemas de
proteção social de largo alcance, em termos populacionais e dos âmbitos da vida
cobertos.

No Brasil, sobretudo nos anos 1990, a aplicação da lógica privada na gestão
dos serviços públicos não produziu uma mudança homogênea nas ações governa-
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mentais. Ao contrário, tal lógica foi aplicada também diferenciadamente sobre os
grupos sociais e as políticas setoriais, em um processo de modernização seletiva do
Estado (Fernandes, 1975) que conjugou, à brasileira, racionalização de custos,
contenção de conflitos sociais, nova divisão social de expectativas e manutenção
de antigos privilégios.

O papel assumido pela expansão escolar nesse processo é bastante elucidativo
dessa problemática. Submetido à modernização seletiva, o setor educacional in-
corporou mecanismos de racionalização produtivista que, sem abalarem a ten-
dência à precarização da escola, permitiram que ela fosse ajustada, em pontos
estratégicos, para integrar marginalmente os pobres, desobrigando o Estado de
expandir outras políticas setoriais.

Como único equipamento público que chega “em tempo real” às novas perife-
rias urbanas, a escola assumiu importantes funções de gestão da pobreza, dando
sustentação operacional ao primeiro grande cadastramento dos pobres no Brasil e
à implantação de programas focais que, sem alterarem substancialmente a vida
dos pobres, possibilitaram ao Estado economizar ações nos demais setores da po-
lítica social e da própria política urbana. Integrando marginalmente e contribuin-
do para um novo confinamento sócio-espacial dos segmentos “ameaçadores”, o
novo perfil de atuação da escola concorreu para dissimular as formas desiguais de
presença do Estado no território e, assim, para atenuar os conflitos que poderiam
surgir do agravamento da pobreza.

Neste trabalho, procuramos contribuir com o debate sobre as conseqüências
sociais da inserção dos países periféricos no processo de globalização, analisando a
reconfiguração da política social brasileira, nos anos 1990, a partir da
instrumentalidade das novas funções delegadas ao setor educativo, particularmente
à escola pública fundamental, no interior do campo social. O foco nos anos 1990
se justifica por ser esse o momento do mais forte contraste entre os desenhos de
direitos afirmados na década de 1980 e o quadro de desmonte configurado em
seguida, evidenciando uma inflexão que delineia o quadro atual de desafios. O
foco no ensino fundamental se justifica por ser a única etapa de ensino que chega
à grande maioria dos brasileiros, conferindo à escola desse nível uma posição
estratégica no que diz respeito ao alcance populacional do Estado.

Mas nosso objetivo não é realizar o inventário de um desmonte supostamente
resultante de uma história unilateral. É entender um processo com suas tensões,
com vistas a potencializar as condições de intervenção social no seu curso. E isso
nos compromete com os desafios de apreensão das resistências, dos sujeitos cole-
tivos em formação. Daí o foco nos espaços e instituições de reacomodação da
pobreza, configuradores de fronteiras da inserção social contemporânea, entendi-
das, aqui, como espaços de restrição, mas também de elaboração e disputa de
referências capazes de influir na redefinição dos pactos orientadores da vida soci-
al. Por isso, nossa discussão da globalização busca abordar seus efeitos mais dire-
tos, mas também chamar atenção para a necessidade de rastreamento das tentati-
vas de respostas e das ações que, ao afirmarem sentidos diversos dos instituídos,
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desarranjam o projeto hegemônico, abrindo fissuras que podem concorrer para
seu enfrentamento.

A reorientação da política social no contexto de globalização

A discussão acerca das conseqüências do processo de globalização sobre o contra-
to social nas sociedades modernas requer que lembremos alguns aspectos dos con-
textos de crise econômica nas décadas de 1930 e 1970, dos quais deriva o atual
quadro de mudanças econômicas, políticas e institucionais.

Uma das principais respostas à crise econômica da década de 1930 foi a produ-
ção de uma forma de Estado orientada para atuar sistematicamente no investi-
mento em infraestrutura necessária à produção e na formação de novas condições
e escalas de consumo que sustentassem certo ritmo de ampliação da acumulação
capitalista. Esse tipo de atuação, porém, implicava que o Estado assumisse o con-
trole sobre alguns segmentos produtivos e a regulação de relações de produção e
de reprodução da força de trabalho, duas vias de ação que impunham limites ao
capital na exploração dos meios e recursos que maximizassem seus lucros e garan-
tissem sua livre expansão. Por isso, quando, na virada para a década de 1970,
começa a se configurar uma nova crise de acumulação e o Estado passa a enfrentar
dificuldades para manter o mesmo padrão de financiamento econômico e social,
a estratégia de superação da crise, elaborada pelo próprio capital, se ancoraria, em
boa parte, no desmonte do Estado de Bem-estar e na sua substituição por um
formato de Estado adequado às novas demandas da acumulação.

A instauração do novo padrão de acumulação envolveu estratégias que reper-
cutiram nos planos societário e estatal. O aumento das taxas de lucro do capital
implicou, na esfera produtiva, a incorporação de tecnologias que tornam a pro-
dução mais ágil e diversificada e permitem menor emprego de mão-de-obra.
Flexibilizando a estrutura material das atividades produtivas e ampliando o alcan-
ce e a precisão da comunicação, essas novas tecnologias viabilizaram maior liber-
dade de localização das empresas e de negociação local de vantagens. Essa nova
condição permitiu ao capital atuar incisivamente na reorganização das relações de
trabalho e das atividades produtivas, produzindo-se, nesse contexto, mecanismos,
como o de fracionamento da produção por meio de terceirizações, implicados
com mudanças na questão social.

No âmbito do trabalho, o desemprego estrutural e a flexibilização das relações
trabalhistas concorreram para a ampliação e diferenciação das situações de vulne-
rabilidade social. No plano societário, modificações nos padrões de consumo e
nas exigências para a inserção social, a intensificação da migração para países cen-
trais e o aumento das médias de vida, entre outros aspectos, provocaram mudan-
ças de forte impacto na situação do Estado. Enquanto se consolidava a tendência
à queda na arrecadação de impostos, em decorrência da liberdade locacional das
empresas, aumentavam as pressões no campo social, devido ao aumento da de-
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manda, e as disputas pela aplicação do fundo público em vantagens para o capi-
tal. É nesse contexto que ganhou força a idéias de urgência de um reajuste do
Estado que o adequasse à realidade econômico-social compreendida a partir dos
interesses do capital.

Ressalvadas as diferenças entre os diversos países, esse reajuste veio a ter, como
traço comum, a tendência à realização de privatizações que reduzam o aparato
estatal e seu controle sobre setores produtivos; à flexibilização das regulações do
trabalho; à racionalização de recursos financeiros, sobretudo no campo social; e à
contenção da perspectiva de universalização de ações já instituídas nesse campo.
Como efeito do padrão de investimento e de abordagem da questão social aí
implicado, instaurou-se a tendência a que as “ampliações” da política social se
dessem na direção da criação de ações pontuais que cobrissem seletivamente as
novas e mais agudas situações de vulnerabilidade, tendência exemplarmente con-
figurada nos programas sociais “de nova geração”, como os programas de renda
mínima.

A reorientação da política social brasileira apresenta, em geral, os principais
mecanismos dessa lógica de gestão. Porém, esses têm sido operados com especifi-
cidades em relação aos diferentes grupos sociais e setores de ação estatal, produ-
zindo-se a ilusão de que alguns setores não foram atingidos e que, ao contrário,
expandiram-se, isso representando, por si, expansão da esfera pública.

A análise da reforma educacional, que atravessou os anos 1990, permite um
ângulo privilegiado de análise desse processo, porque, no interior dessa reforma,
estão presentes todos os elementos de racionalização típicos da nova lógica, e
porque esses princípios foram aplicados em medidas diferentes conforme os obje-
tivos de realocação diferenciada de recursos e de presença do Estado para cada
grupo social, setor e sub-setor de ação. Por fim, a forma de composição sistêmica
entre as reformas educacional e da política social constitui um exemplo claro do
jogo de ampliações e reduções usado como estratégia de ajuste do setor social:
inúmeras ampliações ocorridas no setor educacional, apresentadas como expan-
são da esfera pública, não foram mais que uma expansão da esfera escolar que
possibilitou ao Estado retrair sua ação em outros setores.

Para se apreender o sentido orgânico dessas reformas, deve-se lembrar que a
Constituição Federal de 1988 foi um ponto de chegada de importantes mudan-
ças, nos planos participativo e de formulação de noções de direitos, vinculadas à
emergência de uma sociedade civil fortalecida pelos movimentos sociais urbanos
formados nos anos 1970 e 1980, pelo surgimento de partidos políticos vincula-
dos às lutas populares e por inovadores vínculos entre movimentos sociais, uni-
versidades e outras instituições em torno de aspectos da questão social. Pela pri-
meira vez, em uma Constituição brasileira, os direitos sociais foram vinculados a
definições de dispositivos para seu asseguramento e de mecanismos participativos
que abriam espaço à ampliação de seu debate, formulação e disputa pública.

A partir de então, porém, instaurou-se um processo de retração desse quadro
de direitos, consolidando-se uma tendência a sua não implementação, reafirmada
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nas reformas dos anos 1990, que levaram à redução do aparato institucional e dos
gastos sociais do Estado e, nesse sentido, ao redimensionamento e reorientação
restritiva da política social, que se deu, sobretudo, por meio do redimensionamento
de políticas já instituídas e da simultânea instituição de uma linha de ação tópica,
aparentemente marginal ao núcleo “clássico” da política social.

No primeiro caso, mudanças nas políticas de saúde, previdência e educação
ilustram bem a adoção de modos diferenciados de intervenção. Na saúde, a con-
tenção da expansão, em um contexto de cobertura insuficiente, de aumento da
demanda e de persistência de práticas patrimonialistas de gestão, implicou a de-
gradação dos serviços e uma forma particular de privatização, operada pela gradu-
al migração de segmentos da demanda para o mercado de serviços privados for-
mado a partir das lacunas do atendimento público. Na previdência, houve uma
remodelação interna, caracterizada pela ampliação da idade de aposentadoria e
pelo estabelecimento de novas categorias de proventos, atreladas a novos patama-
res de contribuição. Na educação, destacam-se as tentativas de intervenção do
governo federal em estados e municípios; a focalização de ação e de recursos no
nível de ensino mais elementar, com vistas à correção superficial dos seus resulta-
dos e à indução da municipalização; e a utilização sistemática do setor educacio-
nal para a realização de parte das tarefas que caberiam a outros setores da política
social.

Quanto à instituição de uma linha de ação tópica, fica evidente que a mesma
não se deu como movimento isolado e paralelo ao núcleo clássico da política
social, mas como movimento orgânico à remodelação de políticas setoriais já ins-
taladas, destacando-se os nexos entre os novos programas tópicos e o setor educa-
cional.

Modernização seletiva na educação e redução da esfera pública

A reforma educacional de 1990 ancorou-se em um discurso modernizador que
reduzia a “questão educacional” brasileira a uma questão de eficiência do sistema
de ensino, sobretudo referida a aspectos gerenciais do setor educacional e da esco-
la. Esse discurso –de boa ressonância na opinião pública, já que o sistema público,
sendo responsável por cerca de 90% das matrículas no ensino fundamental, é
consensualmente precário, em termos da estrutura material e funcional e de suas
funções formativas– legitimou as ações orientadas para o enquadramento das
políticas estaduais e municipais às prioridades estabelecidas em nível federal.

No Brasil, estados e municípios são entes da federação, dispondo de recursos
financeiros próprios e arcando com incumbências constitucionalmente definidas,
dentre elas, a oferta, manutenção e desenvolvimento do ensino obrigatório. Por
isso, a identificação do estado precário da oferta escolar nessa etapa de ensino é
correntemente associada ao descaso dos governos sub-nacionais, onde persiste o
patrimonialismo e suas práticas –clientelismo, nepotismo e corrupção sistêmica.

Modernização seletiva e políticas públicas no Brasil: Implicações entre reformas... / E. ALGEBAILE ET AL.
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Assim, ainda que recebidas com críticas e resistências, as medidas dirigidas ao
enquadramento de estados e municípios obtiveram consentimento político e so-
cial suficiente, dissimulando-se seus fins instrumentais, como a redução dos en-
cargos do próprio governo federal no setor educacional, repassados sobretudo
para os municípios, mas também para a “sociedade civil”.

Configurou-se, assim, uma reforma que, longe de se resumir à redução do
aparato estatal, definiu-se pela tendência à centralização da elaboração e decisão
política conjugada ao repasse de responsabilidades financeiras e operacionais para
os demais níveis de governo; à conciliação entre ampliação da oferta de escolarização
e racionalização de custos; à adoção de políticas de indução e controle da ação das
administrações públicas sub-nacionais; à focalização da ação governamental em
determinados sub-setores e segmentos populacionais; e à utilização do setor edu-
cacional para a realização de programas sociais focalizados.

Parte desses objetivos foi viabilizado por medidas de reorganização do proces-
so de escolarização indutoras de modificações na organização escolar que exce-
dem o âmbito educacional. Por exemplo, medidas de aceleração dos percursos
escolares compuseram uma política de “correção do fluxo escolar” que realizou
parte importante da racionalização de custos e recursos no setor, viabilizando
mudanças quantitativas no quadro de escolarização do ensino fundamental, de
repercussão positiva nas estatísticas educacionais, mas negativa sobre a formação
escolar, já que não houve melhorias nas condições de funcionamento das escolas.

A nova dinâmica de financiamento da educação também produziu impactos
expressivos na configuração da oferta, destacando-se a municipalização do ensino
fundamental. Além da indução à concentração de recursos no ensino obrigatório,
uma das principais peças da política de financiamento –um fundo de redistribuição
de parte dos recursos constitucionalmente vinculados à educação regular– atrelou
a redistribuição desses recursos ao número de matrículas nessa etapa de ensino,
induzindo os municípios a uma expansão da oferta não referenciada em parâmetros
de qualidade. Na disputa por recursos, foram atualizadas antigas práticas de pron-
to atendimento que implicam perdas no tempo de escolarização e no espaço esco-
lar, como a reimplantação de três turnos diurnos, a transformação de salas
especializadas em salas convencionais, a abertura de anexos sem condições para
funcionarem como escolas e outros expedientes que resultaram na produção de
novas formas precárias de escolarização. No início dos anos 2000, as reconfigurações
da oferta pública de ensino fundamental eram inquestionáveis, sem que isso re-
presentasse, porém, melhorias no padrão de acesso ao conhecimento por meio da
escola.

Simultaneamente, outras peças da reforma induziram à vinculação entre a ex-
pansão da oferta do ensino obrigatório e uma forma particular de expansão da
esfera escolar (Algebaile, 2004), caracterizada pela utilização instrumental do se-
tor educacional para a realização de tarefas de atenuação do problema da pobreza.
Trata-se de uma expansão da esfera escolar a qual correspondem importantes per-
das de direitos, já que envolve tanto a contenção da atuação do Estado no campo



19

social, quanto a redução do peso das finalidades educativas na composição da
ação escolar. São exemplos importantes os programas de renda mínima vincula-
dos à escolarização de crianças pobres, destacando-se o Programa Bolsa Escola
Federal, tendo em vista seu peso e caráter estratégico na reorientação da política
social.

Implantado gradualmente desde fins dos anos 1990, o Bolsa Escola Federal
caracterizou-se pela concessão de benefícios financeiros a famílias pobres com
crianças na faixa etária do ensino obrigatório. Seus parâmetros e seu alcance
populacional foram definidos pelo Governo Federal, conforme suas disponibili-
dades orçamentárias. Mas sua implantação local, envolvendo grande volume de
tarefas, como o cadastramento das famílias, coube aos municípios.

Essa característica ajuda a evidenciar que a vinculação do primeiro grande pro-
grama nacional de renda mínima à educação não foi ocasional: o vínculo com o
ensino obrigatório forneceu uma “linha de corte” legítima para seu alcance e jus-
tificou a utilização do setor educacional – o mais estruturado nos municípios
brasileiros – para a realização do primeiro cadastramento dos pobres no país,
destinado a formar a base de dados e de operacionalização de outros programas
vinculados à saúde e à assistência.

A projeção desses propósitos sobre o programa produziu um impacto sobre o
setor educacional bem mais complexo que a sobrecarga administrativa, resultan-
do em sublocação de recursos financeiros e de infraestrutura do setor, em desvio
de função de profissionais e em conseqüente redução do tempo e dos recursos que
deveriam ser destinados ao preparo e planejamento do trabalho docente e à reali-
zação do ensino.

Agravando o quadro, tarefas como a do cadastramento provocaram a
explicitação de problemas que o setor educacional não estava preparado para en-
caminhar. Tratava-se de cadastrar muitas pessoas sem nenhum vínculo institucional,
ou com vínculos apenas residuais, e a simples apresentação dos documentos exigi-
dos podia representar um verdadeiro pesadelo para quem estava às margens de
formas oficiais de registro e de práticas institucionais já naturalizadas pelas classes
médias e altas. Além disso, o setor educacional foi deslocado para uma área de
confronto intenso com necessidades sociais cuja origem e solução não guardam
relações diretas com a educação escolar. Por fim, o programa remete à escolarização
uma expectativa de integração social que não encontra suporte nas formas atuais
de organização da vida econômica e social, esbarrando na própria precariedade da
escola para realizar a formação necessária a uma inserção mínima.

Deve-se atentar para as tensões entre ampliações e perdas de direitos que pro-
gramas desse tipo carregam. Como o Brasil jamais teve uma rede de serviços bási-
cos de qualidade e acessíveis a toda a população, e como a reorientação da política
social tem se dado no sentido da redução da expansão desses serviços, é possível
deduzir que esses novos programas assumiram o papel de substitutos dos direitos
sociais que jamais foram assegurados, e mesmo assim com um alcance populacional
insuficiente, já que as linhas de pobreza que os referenciam são muito baixas
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(geralmente de 1/3 ou 1/4 de salário mínimo per capita familiar) e os recursos
disponibilizados, limitados.

Portanto, a agregação de novos programas pontuais a redes de serviços cuja
tendência à universalização está em processo de desconstrução, longe de represen-
tar uma mera racionalização da infraestrutura institucional disponível, pode cons-
tituir um recurso eficaz de dissolução gradual de compromissos sociais anteriormente
assumidos. A própria idéia de direito social que rege a prestação universalizada de
um serviço é substituída por “critérios de elegibilidade”, por meio dos quais o
Estado arbitra, conforme referências instrumentais ao programa em curso, o pú-
blico que será atendido e o tipo de serviço oferecido.

Ao longo desse processo, portanto, à redução da estrutura existente para a
realização da política social, corresponde um esvaziamento das noções de direitos
tão duramente ampliadas e, ainda, um desmantelamento dos canais por meio dos
quais tais direitos, e o próprio sentido da política social, podiam ser discutidos e
reivindicados. São processos como esses que nos permitem perceber as vias por
meio das quais a reorientação da política social atinge não apenas o escopo e a
forma de prestação dos serviços, mas também as definições jurídicas dos direitos
e o delineamento dos espaços e canais públicos destinados a sua disputa, reivindi-
cação e encaminhamento (Telles, 2001), influindo, evidentemente, na definição
dos sujeitos que efetivamente participam dos “contratos” acerca da vida social.

Caminhos possíveis: questões para a pesquisa e para a ação

A produção desse quadro de precarização do direito à educação está certamente
implicada com o processo de globalização. Porém, as condições de acesso e per-
manência na escola não estão mediadas apenas pelo atual modo de funcionamen-
to da globalização, mas também por processos sutis de resistência que disputam o
caráter público da escola, potencializando-a como espaço fundamental de
compartilhamento de experiências e de elaboração coletiva de modos de exercício
dos chamados direitos de cidadania. Isso indica o quanto é importante que a
pesquisa, no campo dos direitos sociais, atente para as ações e movimentações
populares, mesmo que difusas, de forma a melhor compreender e considerar suas
ressonâncias na ampliação do caráter público dos serviços relacionados a direitos
e dos próprios pactos que orientam a atuação do Estado.

Consideramos que mesmo as práticas sutis são dispositivos potentes na inter-
pelação das condições de acesso e de exercício de direitos e no enfrentamento da
invisibilização das movimentações a eles relacionadas, constituindo referências
importantes para a ação comprometida com a recomposição e ampliação do qua-
dro de direitos humanos e sociais que entrou em desmonte a partir dos anos
1990.

A perspectiva ampliada de investigação das políticas educacionais por nós ado-
tada tem possibilitado perceber que há movimentações que fabricam políticas de
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gestão da escola com potência para interferir na ampliação do seu caráter público
e, portanto, na produção de novos pactos acerca dos direitos sociais. Assim, apreender
os vestígios das lutas por escola é também um recurso que nos possibilita interpe-
lar as políticas de esquecimento que, tornando opacos os enfrentamentos e os em-
bates em torno de direitos (Heckert, 2004), limitam a presença dos sujeitos na
sua discussão.

A noção de resistência da qual partimos a compreende como re-existência, ou
seja, invenção de outros modos de existência que afirmam a inesgotável potência
de criação que constitui o vivo (Canguilhem, 2001). Conforme Foucault (1985),
as resistências não são ações de heróis ou personagens ilustres, mas efeitos nas
práticas anônimas que afrontam práticas instituídas e regimes de verdade. Apre-
ender esses embates requer atenção não apenas aos resultados ou êxitos advindos
dos afrontamentos, mas sobretudo às práticas forjadas nesses processos. Práticas
de resistência, assim, são aquelas que não atendem apenas ao prescrito, mas esbo-
çam outros modos de ação que se irradiam e se conectam a outras práticas desafi-
adoras das hierarquias e destinos selados como sina. É nesse sentido que os exer-
cícios de resistência esboçam políticas de gestão, capazes de interferir nos rumos
das políticas instituídas.

Há aqui uma compreensão de gestão que não a confunde com administração
e não se reduz aos mecanismos institucionalizados de participação. Sempre há
processos de gestão quando a atividade humana está em cena, uma vez que a
gestão não é tarefa de especialistas e se exerce onde há variabilidade e história,
engendrando modos de agir, de fazer o trabalho e de organizá-lo (Schwartz, 2000).
É possível afirmar que as políticas de gestão são um campo de forças em luta, em
que a submissão e o controle não são absolutos e onde se formulam conteúdos
essenciais às novas pactuações em torno dos direitos sociais.

Os processos de resistência permitem evidenciar que, nos embates pelo exercí-
cio de direitos, são fabricados outros sentidos acerca desses direitos, que interfe-
rem nos rumos das políticas governamentais a eles referidos. Porém, essa capaci-
dade normativa do vivo (Canguilhem, 2001), sua potência de criação de normas
que problematizam as já existentes, é pouco compreendida por muitos dos que
ocupam os espaços instituídos de gestão e por aqueles que, ao analisarem os pro-
cessos de formulação, implementação e gestão de políticas públicas e ao discuti-
rem o enfrentamento da sua precarização, consideram praticamente com exclusi-
vidade a ação de um Estado entendido em sentido restrito, e não na perspectiva
ampliada proposta por Gramsci (2000).

Em nossas pesquisas, observamos que a ação estatal tem encoberto e tornado
opacas as lutas da população por acesso e permanência na escola. Representando
o silenciamento de problematizações e de referências diversas das hegemônicas na
condução da ação do Estado, essa opacidade reduz a possibilidade de produção de
políticas públicas de sentido oposto ao do sucateamento de direitos. Daí a urgên-
cia em se enfatizar a compreensão das políticas públicas a partir das lutas a elas
referidas e de seus protagonistas, problematizando as concepções de que a organi-
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zação precede a luta e de que as lutas por direitos são exclusivamente as que têm
foco no Estado.

Não negamos a importância das políticas governamentais e da responsabilida-
de do Estado no asseguramento de direitos. Porém, afirmamos que as lutas a eles
referidas não são processos orientados apenas para cumprir o acesso e a garantia
de um direito já delineado, mas, principalmente, processos que evidenciam o
reconhecimento dos serviços públicos como espaço estratégico a ser ocupado e
disputado nos seus sentidos, processos que, portanto, também produzem as polí-
ticas.

Nossas pesquisas em escolas situadas em espaços de confinamento da pobreza
metropolitana, onde se configuram fronteiras de participação econômica, políti-
ca e social, têm nos permitido perceber que, nos embates pelo acesso pleno à
escola, as diversas formas de interpelação, pela população, dos procedimentos
clientelistas e autoritários, bem como das práticas de individualização e
culpabilização, são formas importantes de disputa dos sentidos do direito à edu-
cação. É preciso conhecer essas formas de disputa e lhes abrir espaço, por meio de
pesquisas que as divulguem, mas principalmente por meio da criação de canais
regulares para que elas se expressem por seus próprios termos e sejam reconheci-
das como formulação de direitos, impedindo-se a implantação de políticas que,
mesmo “bem intencionadas”, permanecem limitadas, porque surdas ao conjunto
complexo de sujeitos que produzem a escola e às referências que estes trazem para
o delineamento dos direitos sociais.

Um dos desafios que move as lutas com as quais nos deparamos é não só fazer
com que o poder público assuma suas responsabilidades, mas com que as políticas
governamentais sejam assumidas como públicas, ou seja, tecidas e realizadas com
referência nos acúmulos compartilhados pelos profissionais que nelas atuam e
pelos sujeitos de direitos. Quando a máquina de Estado opera por um viés
clientelista e autoritário, moldando os direitos conforme concepções particularistas,
não apenas controla o seu acesso e exercício, mas, sobretudo, privatiza sua elabo-
ração e delineamento, destituindo-os de seu sentido público e transformando-os
em dádiva ou favor.

O que está em jogo, quando se discute a possibilidade de pactos capazes de
enfrentar quadros de profundas desigualdades, é nossa capacidade de perceber
que o público não se reduz ou coincide com o estatal e o gratuito, e que o maior
desafio da publicização das políticas referidas a direitos não é a “correção” do seu
funcionamento, mas o desmonte das políticas de desistência, que se valem da
precarização de condições materiais dos serviços, do esfacelamento dos espaços e
condições de discussão e elaboração conjunta dos rumos das políticas públicas e
do empobrecimento de seus objetivos.

As histórias por nós cartografadas mostram que a potência criadora dos movi-
mentos instituintes depende de nossa capacidade de reconhecê-los (Valla, 1986;
Linhares, 2000). É nas margens das práticas políticas conservadoras que tais mo-
vimentos irrompem, provocando fissuras e torções na máquina de Estado. Inter-
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ferir nos modos de fazer dos serviços relacionados a direitos talvez seja um dos
maiores desafios atuais. Por isso, cabe percorrer os rastros e vestígios das lutas por
direitos, buscando perceber as fissuras que mostram potência para produzir movi-
mentações mais intensas no sentido da sua recriação.
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