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A presente reflexão foi produzida com a intenção de compartilhar, com profissionais que atuam no âmbito da política de
educação, reflexões iniciais sobre o processo de descentralização
das políticas públicas no Brasil, interrogando as contradições
desta tendência. Tomamos como ponto de partida a discussão
acerca da relação das políticas públicas com a cidade compreendendo-a como resultante de uma combinação que articula a
realidade local à dinâmica de mundialização do capital na contemporaneidade. Sinalizamos que a perspectiva de construção
de territorialidades políticas e culturais numa direção diferen-
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te daquela que se coloca como hegemônica nesses tempos de
subordinação ampliada da vida social à lógica da produção da
mercadoria requer uma vivência democrática na qual se inscreve
a luta por uma educação efetivamente pública, assim como pela
universalização das demais políticas sociais.
Ao nos ocuparmos da relação da educação com a cidade,
temos procurado reforçar com os nossos estudos, particularmente ao longo dos processos de formação empreendidos na
área de educação nos últimos anos, uma preocupação teórica e
política que consolida um tipo de abordagem da política educacional a partir da articulação tanto entre os diferentes entes
governamentais, quanto de sua relação com as demais políticas
públicas. Partimos da premissa de que esse diálogo ao mesmo
tempo que se submete ao rigor de lógicas estranhas ao campo
dos direitos humanos e sociais também fecunda significados
potentes de uma educação humanizadora. Não se trata apenas
de conhecer a estrutura da política de educação na cidade, mas
como ela se constrói com a vida política e cultural da cidade. Na
cidade, entrelaçam-se, ética e esteticamente, as ambiências de
descrenças e esperanças (Linhares, 2011), sem as quais se torna
impossível pensar uma educação efetivamente pública.
A cidade é um território que se forja também a partir de práticas educativas contraditórias que expressam, nas diferentes
instâncias da vida cotidiana, tanto formas de sociabilidade que
conformam os viventes à lógica do capital, submetendo os valores, as referências morais e as habilidades a serem adquiridas
à incessante necessidade de acumulação, como também aquelas
que fazem pulsar forças capazes de instaurar outras possibilidades pedagógicas e civilizatórias, sobretudo numa perspectiva
voltada para a emancipação humana. Possui, portanto, a cidade
uma dimensão educativa que forja em cada um de seus diferentes territórios as formas como os indivíduos singulares se
organizam para produzirem e socializarem seus modos de vida.

Miolo_Desafios_contemporaneos_da_educacao_(GRAFICA).indd 34

23/02/2015 14:37:26

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA EDUCAÇÃO

35

Parte desse amplo processo se gesta nos estabelecimentos educacionais tradicionais como as escolas e as universidades, mas
outra parcela dele ocorre no cotidiano das demais instituições
sociais. Embora constituam dimensões distintas da vida social,
de forma alguma podem ser compreendidos como processos
estanques, visto que se entrelaçam no amplo e complexo campo
que denominamos de educação humana.
A educação formal, organizada sob a forma de política pública, é, portanto, uma das maneiras instituídas de internalização
dos valores hegemônicos na sociedade capitalista e que, a partir das lutas sociais – em especial da classe trabalhadora pelo
reconhecimento de seus direitos sociais –, tornou-se também
condição importante para os processos de produção de uma
consciência própria, autônoma, dessa própria classe e de suas
frações. Trata-se de um território disputado pelas classes sociais
fundamentais, cujas lutas se expressam em diferentes contornos e direções que a política educacional assume ao longo da
história. Não uma história marcada por legislações e mudanças
institucionais intestinas, mas uma história em que a política
educacional se relaciona dialeticamente com a dinâmica e as
crises da sociedade do capital, a partir de sua singular inscrição
nos processos de estabelecimento de consensos e de reprodução
da força de trabalho na realidade brasileira.
Inegavelmente, os horizontes postos para a educação brasileira têm sido desenhados a partir do papel desempenhado
pelos organismos multilaterais na formulação de diagnósticos
da realidade social e educacional e das diretrizes para as políticas
públicas dos países periféricos. Muito embora o papel do Banco
Mundial, por exemplo, já se desenvolva desde os anos 1950, a
partir das ações de financiamento ao desenvolvimento de projetos de educação no Brasil, sua atuação mais estratégica se afirma
nas últimas duas décadas do século passado em função do avanço do ideário neoliberal (Soares, 1996).
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As diretrizes apontadas pelo Banco Mundial condensam um
conjunto de interesses oriundos de diferentes frações da burguesia internacional que, sob a hegemonia do capital financeiro,
atuam na ampliação de seus negócios e que, por esta razão, necessitam de aparatos institucionais que diminuam a interferência dos Estados nacionais. Concorre para o novo papel assumido
pelo banco a combinação de um conjunto bem amplo de processos e interesses econômicos globais, dentre os quais destacamos:
a forte expansão do setor privado de serviços, a demanda por
mão de obra cada vez mais qualificada, a consolidação de novos
paradigmas de gestão da qualidade dos produtos e serviços, a
flexibilização das relações e processos de trabalho, a desterritorialização das unidades produtivas e a disseminação de uma
cultura de valorização do consumo e, contraditoriamente, a valorização dos processos de gestão da realidade local.
Pensar a política educacional no âmbito desse processo de
mundialização do capital não é uma tarefa nova, nem está isenta
de desafios teóricos. Especialmente porque o foco dessa reflexão se materializa no espaço/tempo de cidades em constante
e rápida transformação, promovida a partir de um conjunto de
políticas e programas emanados de uma ação do governo federal. Esse rol de iniciativas interfere decisivamente na dinâmica
e no modo de vida daqueles que, no cotidiano das cidades, estão
inseridos em uma rotina forjada pelos entrelaces institucionais
das políticas públicas. Pensar os diferentes sentidos e significados da educação pública nesse processo implica interrogar
sempre e continuamente sobre as possibilidades da educação na
cidade, mas também sobre como a vida na cidade nos educa. A
luta pela educação pública já não conteria uma perspectiva de
viver a cidade construindo possibilidades de territorialidades
democráticas? Não imprimiria essa luta ao cotidiano institucionalizado das políticas públicas formas de ressignificação
da política?
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Consideramos importante caminhar nessa reflexão problematizando a adoção de um determinado padrão de descentralização da ação do Estado na condução das políticas públicas. Esse
modelo está fortemente apoiado na questão do financiamento,
conforme podemos verificar nas tendências das legislações que
orientam a política educacional nos últimos anos que ancoram
a expansão das redes municipais aos programas desenhados no
âmbito do governo federal. Contudo, a tendência de descentralização das políticas públicas é expressão também do processo
de democratização e de ampliação das formas de participação
e de controle sociais que a sociedade civil conquistou junto à
sociedade política.
Desse modo, ainda que seja inconteste a direção dada pela
lógica do financiamento, o processo de descentralização no âmbito da política de educação representa também um espaço de
conquistas, disputas e contradições. Uma das principais decorrências desse processo de descentralização, para além do
emaranhado institucional e político que a constituição dos fundos trouxe para a esfera local, em especial o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb), foi a sua valorização
como locus de discussão e debates sobre a questão educacional,
posto que a organização de um sistema educacional municipal
passou a tratar de questões como as normas e os princípios da
gestão democrática, a autonomia pedagógica e administrativa,
a valorização dos profissionais da educação, a participação da
comunidade (pais, lideranças comunitárias e estudantes) nos
órgãos colegiados e nos processos decisórios do sistema escolar
(Valle, 2008).
Considerando os efeitos do processo de descentralização e
suas contradições, observamos que as tendências que se desenham na esfera local apontam para direções que não apenas
aquelas que saíram das agendas dos organismos internacionais.
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Há um potencial que pode ser dinamizado ou não no âmbito das
cidades se os espaços públicos de controle social e os sujeitos políticos romperem com a fragmentação dos programas, dos níveis
de ensino e, sobretudo, a lógica de setorialização das políticas
públicas. Não se trata de reconhecer um “lado bom” do processo
de descentralização, mas de apreender as experiências instituintes no campo educacional, aquelas que vitalizam a dimensão
política da educação não como um apêndice, mas como condição de exercício da democracia, de produção de sensibilidades
políticas, de uma cultura que se apoie no sujeito que se constrói
coletivamente e que, desse modo, se educa ressignificando as
tramas institucionais das políticas públicas na cidade.
Muitas dessas formas de resistência, mas, sobretudo, de criação, têm nos processos de articulação do global ao local não sua
razão de ser, mas uma estratégia de mobilização e disseminação
de suas práticas e saberes. Em parte, o esforço produzido pelos
movimentos de articulação entre aqueles que vivem realidades
distantes, mas não necessariamente diferentes do ponto de vista
das dificuldades que demarcam a vida urbana na contemporaneidade, revela a necessidade do estabelecimento de espaços em que a discussão e a troca de experiências os aproximam,
constituindo territórios que tenham uma dimensão educadora
no próprio esforço de articulação da realidade local à dinâmica
global sobre princípios que ultrapassem a lógica desumanizante
de nosso tempo. Não seria esta uma boa provocação intelectual e
política aos intelectuais que se interessam pela educação pública
no Brasil hoje?
O processo de descentralização no Brasil se encontra diante
de desafios que não o invalidam enquanto estratégia de organização em nível local das políticas públicas, seja no âmbito
municipal, seja no estadual. Contudo, alguns desses desafios se
colocam em função de uma concepção de proteção social que se
forjou a partir da tipicidade de como o Estado se organizou no
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Brasil e, sobretudo, das suas formas de intervenção nos conflitos
de classes. Desse modo, o curso dos processos de descentralização se situa em um período histórico em que os diferentes entes
governamentais passaram a assumir um conjunto mais amplo
e diversificado de funções na condução dos programas sociais
enquanto passavam a lidar não só com as pressões exercidas por
forças sociais de diferentes espectros políticos como também
com novos canais institucionais de participação social e processos de ajustes fiscais. Por essa razão, seria imprudente tomar o
processo de descentralização como homogêneo e espontâneo,
imune aos avanços e recuos que as correlações de forças de cada
conjuntura determinam.
A importância da cultura política local, ou seja, da forma
como Estado e sociedade civil se articulam em nível local, constitui um fator que reforça ainda mais a centralidade da cidade
como uma mediação fundamental para a análise das experiências intersetoriais no campo das políticas públicas. Esse destaque se justifica em larga medida em função de que é na cidade
que os sujeitos produzem relações concretas entre si e com as
instituições sociais públicas e privadas que ofertam a gama de
serviços sociais que parcela significativa da população utiliza
como componente de suas estratégias de enfrentamento das
múltiplas expressões da questão social. A proximidade que se
experimenta na cidade das dificuldades de operacionalização
das políticas públicas, das suas carências administrativas, materiais e financeiras, assim como das condições de participação
dos espaços de discussão e de gestão dessas mesmas políticas
potencializam a cidade como território privilegiado dos processos de descentralização e das práticas de intersetorialidade.
Conforme afirma Junqueira (1997, p.39), “a descentralização e a
intersetorialidade na gestão da cidade trazem implícito a ideia do
território. O espaço que as pessoas ocupam e onde manifestam
seus problemas e necessidades”.
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A cidade expressa como as relações sociais são forjadas espacial e socialmente em cada momento histórico e a partir de condições preexistentes, revelando que o espaço não é um vazio a ser
ocupado, mas sobretudo um “espaço político, lugar e objeto das
estratégias, uma projeção do tempo, reagindo sobre ele e permitindo dominá-lo, e, por conseguinte, atualmente, explorá-lo até
a morte” (Lefebvre, 2004, p.50). Ao passo que implica formas
concretas de ocupação e uso do espaço, constituindo-se desse
modo como um território com suas dimensões geopolíticas, a
cidade é também constituída por vários territórios, visto que não
se habita e se vive nela de modo único e homogêneo.
Nossa inquietação intelectual e política com o tema da educação e da cidade só se justifica na medida em que a produção de outras territorialidades políticas e culturais se apresenta
como uma possibilidade inscrita no movimento real, como desejo partilhado por diferentes sujeitos políticos que – embora
submetidos aos mesmos constrangimentos sociais e econômicos que a expansão da lógica da mercadoria impõe às distintas
dimensões que compõem a vida social – encerram na carne e na
alma a emancipação humana como um sentido de vida. Em outras palavras, essa produção se afirma como uma possibilidade
de vida com um sentido forjado na experiência coletiva, e não
na alienação da produção e do consumo da sociedade do capital.
As classes sociais, suas frações, os movimentos sociais urbanos, os segmentos populacionais compostos de crianças, jovens,
mulheres, negros e idosos enquanto sujeitos coletivos produzem
estratégias e ações políticas que têm impactos diferentes sobre o
espaço. Do mesmo modo que em relação a eles são também produzidas respostas diferentes, seja por parte de outros segmentos
sociais, dos gestores públicos ou dos aparatos repressores e legisladores. As práticas de segregação socioespacial têm se caracterizado, neste sentido, uma constante na história das cidades,
assim como a constituição de modos de vida que se particula-
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rizam de acordo com os bairros, nos centros comerciais ou de
poder, nas favelas e nas periferias. É a partir da centralidade que
têm os modos próprios de relacionamento dos sujeitos sociais
com o espaço que Milton Santos concebe o território.
O território não é apenas o resultado da superposição de um
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas
criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é,
uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos
pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas
materiais e espirituais e da vida, sobre as quais ele influi. Quando
se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está
falando em território usado, utilizado por uma dada população.
(Santos, 2007, p.96-7)

A cidade ao se constituir, a partir de determinadas relações
sociais, como espaço da produção e da reprodução social manifesta seu dinamismo e historicidade através de uma articulação
complexa de diferentes territórios que se organizam mediante
a combinação de diferentes níveis da divisão do trabalho, não
respondendo a uma lógica linear.
A cada momento, cada lugar recebe determinados vetores e
deixa de acolher muitos outros. É assim que se forma e mantém
a sua individualidade. O movimento do espaço é resultante deste
movimento dos lugares. Visto pela ótica do espaço como um todo,
esse movimento dos lugares é discreto, heterogêneo e conjunto,
“desigual e combinado”. Não é um movimento unidirecional. Pois
os lugares assim constituídos passam a condicionar a própria divisão do trabalho, sendo-lhe, ao mesmo tempo, um resultado e uma
condição, senão um fator. Mas é a divisão do trabalho que tem a
precedência causal, na medida em que é ela a portadora das forças
de transformação, conduzidas por ações novas ou renovadas, e
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encaixadas em objetos recentes ou antigos, que as tornam possíveis.
(Santos, 2002, p.133)

Contemporaneamente, as políticas públicas respondem a um
desenho arquitetônico determinado por um novo patamar de
relacionamento do Estado com a sociedade civil. Neste se combinam contraditoriamente elementos de uma lógica globalizante
das relações econômicas e políticas com a perspectiva de valorização da gestão pública e privada na esfera local. A mediação dos
chamados Estados nacionais em relação aos processos de pressão
externos e internos aponta para uma diversidade conceitual e
política dos processos de descentralização política e participação social, tornando as políticas públicas campos que, além de
condensarem uma intensa disputa ideológica, expressam enormes dificuldades em relação à concretização e universalização
dos direitos sociais.
Assim, a compreensão das formas territoriais assumidas
pelas políticas públicas na atualidade depende de como determinados fenômenos se articulam na realidade social. Já ressaltamos
anteriormente que a dinâmica da realidade local não deve ser
examinada de forma descolada dos processos mais globais que
caracterizam hoje a sociedade regida pela lógica do capital. A
própria preocupação com a realidade local e a sua centralidade
no debate sobre o papel dos governos locais, por seu turno, expressa uma tendência mundial, visto que para a própria expansão globalizada do capital assim como a redefinição, ou, melhor,
a destituição das fronteiras econômicas, jurídicas e políticas é
uma condição fundamental.
Paradoxalmente, as correntes que têm acentuado a importância inexorável de redefinição e de diminuição do papel do Estado
nacional vêm revalorizando o papel do governo local como aquele
capaz de dar respostas a esse novo cenário econômico e social. Para
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tanto, seria necessário operar algumas mudanças na gestão das
cidades, essenciais à sua maior eficiência e competitividades econômicas, de forma atrair investimentos e inseri-las na dinâmica
da globalização. É nesse contexto que se assiste ao surgimento de
novas representações teóricas sobre a gestão das cidades, entre as
quais se evidenciam as ancoradas na ideia de cidades estratégicas e
na reinvenção do governo, que tentam dar respostas ao diagnóstico
elaborado por essas correntes, de crise de sustentação estarem fortemente comprometidas pelas transformações econômicas e sociais
em andamento. (Santos Júnior, 2001, p.30)

O destaque que vem sendo dado ao governo local faz parte de
uma agenda política, econômica e intelectual, amplamente socializada, e que coloca em xeque a capacidade de governabilidade
das cidades em termos de suas efetivas condições de aproveitamento e adaptação às oportunidades e exigências criadas a partir
do processo de mundialização do capital. Trata-se, portanto, da
produção de um conjunto de paradigmas, valores e diagnósticos
que integram o esforço de estabelecimento de um consenso em
relação às condições necessárias de ampliação da lógica da acumulação capitalista que, a partir do avanço do ideário neoliberal
esteve diretamente associada aos demais embates e estratégias
que tendem a reduzir a esfera política, nesse caso, em particular,
a uma questão político-administrativa, ao âmbito das condições
de governabilidade (Santos Júnior; Azevedo; Ribeiro, 2004).
A complexificação da vida social a partir da expansão de uma
lógica industrial, cujo alcance não se limita às cidades industrializadas, consolida um modo de vida tipicamente urbano, conforme aponta Henri Lefebvre. Destarte, a consequente emergência
de novos sujeitos sociais, decorrentes das contradições e lutas
desencadeadas a partir da progressiva especialização da divisão social e técnica do trabalho peculiar a essa nova realidade
das cidades, favorece, em confronto com as condições objeti-
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vas de acesso ou restrição aos bens e serviços necessários à sua
reprodução, a transformação de muitos desses sujeitos sociais
em sujeitos políticos. Essa mudança se amplia e se diversifica de
forma mais intensa nas grandes cidades e se traduz na proposição de formas de participação que alteram profundamente o significado do processo de redemocratização em curso, na medida
em que favorecem a ocupação de novos espaços institucionais,
alargando as relações entre o Estado e a sociedade civil.
A principal característica desse tipo de participação é a tendência à institucionalização, entendida como inclusão no arcabouço
jurídico institucional, a partir da criação de estruturas de representação novas, em termos de objetivos, finalidades, práticas e
composição social. Essas estruturas são compostas pela sociedade
civil e por representantes do poder público. Os conselhos gestores, conselhos da cidade ou conselhos de representantes distritais,
os fóruns metropolitanos ou interestaduais, as câmaras distritais
regionais etc. são exemplos das novas formas de participação. Elas
pressupõem a existência de uma nova cultura política que fundamente as relações Estado/sociedade civil; relações democráticas em
que o debate via argumentação e confronto da ideia entre ideologia
se projetos sociais, estejam sempre presentes. Todas as demandas
são, em princípio, tidas como legítimas. O espaço de interação
entre os diversos atores pode alterar as posições e opiniões desses
atores e novos sujeitos políticos se constroem por meio de interpelações recíprocas. (Gohn, 2004, p.59)

As mudanças decorrentes desse processo de redemocratização se traduzem numa nova arquitetura institucional das políticas públicas que passa a incorporar uma dinâmica de maior
articulação entre os entes federativos, bem como ter na realidade
local o foco de sua implantação efetiva. Embora o governo federal ainda mantenha um peso maior no exercício das funções ge-
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renciais, visto que lida com duas dimensões desse processo que
são decisivas: o planejamento e a captação dos recursos. Desse
modo, o processo de descentralização das políticas públicas que
se desenhou no âmbito dessa redemocratização dos espaços públicos – particularmente em função das novas feições assumidas
pela relação entre a sociedade política e a sociedade civil, na
ampliação do Estado no Brasil –, apoiado nessa característica e
na sua vinculação aos processos de valorização do governo local
em escala mundial, acabou se configurando num híbrido entre
descentralização e municipalização. Se o primeiro termo expressa uma arquitetura institucional mais democrática, o segundo
acaba reatualizando um centralismo, mesmo que disfarçadamente, na medida em que a autonomia do poder local é bastante
relativizada em função de que o processo de descentralização
tem se efetivado mais na órbita da execução das políticas públicas do que em relação aos mecanismos de captação e definição
das formas de uso dos recursos.
Podemos afirmar que a descentralização constitui uma das
expressões e das possibilidades a serem exploradas no que concerne ao exercício da democracia na vida da cidade, uma mediação das vias institucionalizadas de participação política no
âmbito da experiência urbana, visto que se estende para todos
os tipos de cidade, ainda que em ritmos diferentes, delimitados
pelo perfil que o Estado e a sociedade civil adquirem em cada
realidade local. A força do argumento em favor de uma vivência
democrática mais radical, contudo, não se separa do econômico
do ponto de vista teórico e real.
É inegável que a educação tem ocupado um lugar de destaque
ao longo do processo de expansão da sociedade capitalista, sobretudo se consideramos as rápidas transformações tecnológicas
e científicas ocorridas durante o século passado. Contudo, de
forma alguma, podemos reduzir sua importância ao particular peso que teve no desenvolvimento das forças produtivas.
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Salientamos, em especial, sua dimensão estratégica no âmbito
das disputas ideológicas e da esfera política. Destarte, a dinâmica histórica da educação como instância da vida social ocupa
um lugar de destaque no largo espectro do pensamento e da
ação política, demarcando uma arena de disputas intensamente
polarizadas.
Compreender o papel que a educação tem na construção da
democracia a partir da relação entre Estado e sociedade civil requer situar suas diferentes nuances, conceitual e historicamente.
Os contornos assumidos por essa relação ao longo de todo o
século XX estão longe de emprestar qualquer noção de progresso e continuidade linear às interpretações sobre os rumos da
democracia, assim como das funções da educação nesta direção.
Losurdo, por exemplo, expõe de forma contundente as fissuras
nas argumentações que sustentam as teses que tendem a afirmar
o “desenvolvimento espontâneo do liberalismo em direção à
democracia”. Confrontando-as a uma penetrante e consistente
investigação histórica, ele procura destituir de sentido o mito da
associação da democracia ao liberalismo, resgatando suas vinculações históricas aos movimentos de crítica e luta pela superação
da dominação burguesa. Para o autor, a tradição liberal forjou
processos bastante restritivos no tocante à democracia, provocando um enquadramento formalista e atomizado da participação política.
Nos nossos dias, assiste-se a um paradoxo: os que agitam a
palavra de ordem da “democracia direta”, naturalmente não a que
intervém nas fábricas e nos postos de trabalho, mas a que prescinde da mediação dos partidos, são precisamente os adeptos do
bonapartismo soft, segundo os quais quem designa o líder da nação
(no âmbito do regime presidencial) ou o líder de um determinado
colégio eleitoral (no âmbito do sistema uninominal) deve ser diretamente o povo atomizado, privado dos seus meios mais modestos
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de autônoma produção espiritual e política e entregue, inerme, ao
poder totalitário dos mass media monopolizados pela grande burguesia. (Losurdo, 2004, p.329)

Se a função educativa do Estado se alarga e se sedimenta com
a intensa e contraditória dinâmica das instituições privadas da
sociedade civil, este processo de forma alguma pode ser tomado
como uma correspondente histórica do Estado moderno construído a partir da tradição liberal. Ao contrário, trata-se de uma
possibilidade histórica alicerçada nas lutas sociais que sempre
avançaram numa direção revolucionária. Temos aqui duas questões centrais para a compreensão da educação como instância da
vida social na construção da democracia tomando a relação entre
Estado e sociedade civil como referência teórica e histórica. Em
primeiro lugar, a democracia, num sentido contrário à tradição
liberal, se constitui em um processo amplo de lutas e conquistas
que, no limite, impõe a superação de uma ordem social totalitária como a capitalista, ou seja, coloca como componente importante da construção de uma educação voltada para a construção
de uma contra-hegemonia o tema da revolução. Em segundo
lugar, a tradição liberal não constitui a base da ampliação da democracia e tampouco tal conquista se deu de forma progressiva
e passiva.
As experiências de aproximação da política de educação às
demais políticas públicas na dinâmica das cidades expressam
hoje movimentos importantes para a compreensão de como a
educação em sentido amplo se forja a partir de processos concretos, nos quais a educação escolarizada se articula e se consolida
com outras instituições, políticas e sujeitos sociais. Esse processo se constrói no confronto entre perspectivas muito distintas
de se pensar e viver na cidade, a partir de concepções e práticas
contraditórias de produção e reprodução da própria vida social
nos territórios da cidade. Assim como dos modos concretos de
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aproximação das políticas públicas das possibilidades de construção coletivas, e não apenas da reprodução das formas de gestão que fragmentam os indivíduos sociais e tomam as políticas
em seu sentido estrito, privado, como de domínio do “prefeito”,
dos “representantes eleitos” e daqueles que usufruem de sua
burocracia.
Compreender a cidade como território de uma democracia
que se constrói mobilizando política e culturalmente sujeitos coletivos, e não como uma democracia restrita ao plano discursivo
e funcional à reprodução das desigualdades e invisibilidades,
não é uma mera opção ideológica, mas um empenho vital que
implica rasgar no cotidiano das cidades as trilhas de construção incessante de uma educação pública. Não como condição
essencial, mas como momento necessário. Um processo que não
ignore a capilaridade da hegemonia do capital que mercantiliza
em âmbito mundial as relações sociais, mas que de suas penetrantes marcas no cotidiano das cidades desvele as experiências
que, ainda que localmente instituídas pela descentralização das
políticas e programas sociais, também forje territorialidades
políticas e culturais constitutivas de uma educação pública, não
divorciada da vida da cidade, como movimento instituinte de
uma vida com sentido, coletivamente construída.
A luta pela educação não se dissocia de forma alguma da luta
pela universalização dos direitos sociais, visto que as condições
materiais necessárias a uma efetiva educação pública, aquela que
se estende ao conjunto da sociedade e não apenas aos segmentos mais empobrecidos da classe trabalhadora, não se forjam a
despeito de um amplo processo de reconstituição da vida social
enquanto uma totalidade social, histórica e contraditória. A segmentação das políticas sociais responde funcionalmente a uma
lógica de negação da condição de sujeito político da classe trabalhadora, fracionada em suas necessidades sociais e formas de
reivindicação. Nesse sentido, a implementação de medidas desar-
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ticuladas política e territorialmente tem se constituído num importante componente da sociabilidade burguesa que empresta às
lutas sociais focos dispersos e distantes da matriz desumanizante
que particulariza o modo de vida próprio à sociedade do capital.
Ainda que a superação desta ordem não se efetive na esfera
local, ela não prescinde dos processos locais nos quais as práticas
políticas ganham concretude na vida dos indivíduos sociais. É
no território, nas experiências cotidianas, que a educação numa
dimensão emancipadora se constrói em consonância com os
processos de luta de cunho societário. A ideologia dominante
se sustenta exatamente nessa dinâmica entre o local e o global
como forma de subsunção dos modos de vida em suas expressões concretas e cotidianas materializando práticas e valores que
reproduzem a sociabilidade típica desses tempos de mercantilização das necessidades sociais e de privatização de suas formas
de enfrentamento.
As políticas públicas, de um modo geral, são hoje organizadas em seus planos, programas e projetos e serviços de forma a
reproduzir e assegurar a reprodução deste modo de vida. Por
essa razão, as experiências locais ganham um significado estratégico neste esforço, pois representam inserções reais, mais
próximas à identificação das necessidades sociais da classe trabalhadora sob um prisma que sugere sua “participação”, sua
“inclusão”, sua “responsabilização” e práticas de “solidariedade” que conformam pedagogicamente a dinâmica das políticas
públicas numa experiência despolitizadora. Afirmar a dimensão
instituinte nesse campo é fortalecer os processos que afirmem a
condição de sujeito político daqueles que dependem das políticas públicas como parte das estratégias de sobrevivência, visando alçar outro patamar de compreensão das políticas públicas,
como formas de acesso universalizado aos direitos sociais. Para
tanto, as práticas políticas dos movimentos sociais e a ação dos
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sujeitos profissionais não podem ficar confinadas a uma única
política social, devendo sim, antes de tudo, compreender que a
mobilização nessa direção, no âmbito da cidade, dos territórios
onde vivem e se constituem como sujeitos sociais é ao mesmo
tempo objetivo e processo no qual se educam politicamente
como cidadãos.
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