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Eixo 1: Educação e Políticas públicas

RESUMO

Este artigo, para fins de reflexão, reflete as diversas conceituações de Estado, das limitações estruturais
provenientes da globalização econômica e da influência do ideário neoliberal, discutindo as consequências
destas limitações na promoção das políticas educacionais e na ampliação dos espaços de exercício da
democracia, particularmente mencionando o contexto brasileiro. As argumentações são feitas a partir das
reflexões de Thomas Hobbes, Jean - Jacques Rousseau, John Locke, Antonio Gramsci, Boaventura Santos,
dentre outros. O artigo conclui pela necessidade de repensar formas contemporâneas de democratização do
Estado enquanto promotor de políticas públicas, de distribuição de renda e de fortalecimento da sociedade
civil.
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ABSTRACT

This article, by way of reflection, reflects the different conceptualizations of state, structural limitations arising
from economic globalization and the influence of neoliberal ideas, discussing the consequences of these
limitations in the promotion of educational policies and increase opportunities for the exercise of democracy,
particularly mentioning the Brazilian context. The arguments are made from the reflections as Thomas
Hobbes, Jean - Jacques Rousseau, John Locke, Antonio Gramsci, Boaventura Santos, among others. The
article concludes by the necessity of rethinking contemporary forms of democratization of the state as
promoter of public policy, distribution of income and strengthening civil society.
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INTRODUÇÃO

A capacidade de ação dos Estados nacionais sofreu várias restrições desde a emergência da crise do
capitalismo da década de 1970, que foi responsável pelo fim da experiência do Welfare state e implicou em
consequências que modificaram desde então a esfera de atuação dessas instituições enquanto promotores de
políticas públicas, atores empresariais e principalmente, reguladores macroeconômicos.
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Mas de que Estado estamos falando?
O Estado enquanto instituição responsável pela relação de equilíbrio entre os segmentos sociais firmado a
partir de um consenso instável entre os indivíduos seguindo a ótica dos contratualistas ou o Estado
compreendido enquanto instrumento de dominação de classe, como afirma a vertente original marxista?
Ou será que o modelo de análise ideal para os fins desse artigo seria o Estado enquanto resultado
hegemônico da correlação de forças analisado pelo marxismo gramsciano?

Antes então da análise a respeito das limitações estruturais da movimentação estatal na atualidade, é
primordial definirmos qual tipo de instituição estamos tomando como referência, haja vista que a definição
conceitual desta instituição, por sua vez, estabelece os aportes teóricos analíticos pertinentes à discussão
pretendida, considerando: a) existirem diversas teorias e/ou interpretações do Estado ao longo da história e
b) das eventuais variações políticas da instituição Estado, dependendo da sua localização, circunstância
histórica, demandas éticas, sociais, políticas etc.

Este artigo sugere delinear o perfil político deste Estado, suas implicações no desdobramento das políticas
públicas, especificamente a educacional, orientando-se por reflexões acerca desta relação entre Estado-
sistema econômico-sociedade civil, sugerindo possibilidades para a efetivação de um sistema educacional
mais humanitário e que desenvolva as potencialidades criativas dos sujeitos, amparado em outra ética
societária.

CARACTERIZAÇÃO TEÓRICA DO ESTADO

O Estado não é uma instituição permanente verificada durante toda história humana, havendo assim
sociedades que não conheceram esta forma de organização política. Do mesmo modo, não podemos falar de
um único tipo de Estado, modificável e modificado conforme as etapas históricas tomadas como parâmetro e
sob o qual foram feitas interpretações diferentes vinculadas ao contexto político em que foram realizadas.

Uma das interpretações mais vigorosas a respeito do Estado foi feita por Thomas Hobbes (1588-1679),
defensor da existência de um Estado forte, que em sua concepção evitaria que a sociedade continuasse no
que designou como estado de natureza. Segundo Hobbes, o estado de natureza é uma situação em que as
pessoas, entregues as suas próprias vontades, não encontrariam limites para a realização dos seus desejos.
Como os direitos individuais são direitos naturais de cada um, cada indivíduo sentiria-se na condição de
desrespeitar os direitos dos demais indivíduos na concretização das suas vontades.

Para Hobbes, este estado de natureza seria um verdadeiro estado de guerra, em que todos seriam inimigos
em potencial, uma vez que não encontrariam limitações as suas expansões particulares. Desse modo, o
teórico desenvolveu uma visão pessimista do gênero humano, sob o qual deveriam ser criados limites a sua
liberdade.

Por isso de acordo com Hobbes, a sociedade em dado momento de sua trajetória histórica, teria concordado
em aceitar a formalização de um contrato, transferindo seus direitos individuais a um único indivíduo ou
conjunto de indivíduos, para que estes fossem responsáveis pela delimitação dos direitos de todos
individualmente, garantindo assim a convivência comum. De acordo com esta teoria, não caberia a
contestação isolada deste tipo de Estado, pois isso significaria uma agressão aos direitos coletivos quando da
concordância em relação ao Estado autoritário.

De acordo com Hobbes

Porque as leis da natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou,
em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam) por sí mesmas, na
ausência do temor de algum poder capaz de lavá-las a ser respeitadas, são
contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade,
o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. E os pactos sem espada não passam de
palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Portanto, apesar das
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leis de natureza (que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e
quando pode fazê-lo com segurança), se não for instituído um poder suficientemente
grande para nossa segurança, cada um confiará, e poderá legitimamente confiar,
apenas em sua própria força e capacidade, como proteção contra todos os outros.
(HOBBES apud WEFFORT, 2002, p.61)

A visão contratualista formulada por Hobbes é aceita em parte por John Locke (1632-1704), que se opõe a
visão pessimista de Hobbes em relação ao gênero humano, formulando uma perspectiva analítica no sentido
de construção política pelo conjunto da sociedade, inferindo assim que a criação dos governos não significou
uma concordância geral com o objetivo de evitar a dissolução coletiva pelas disputas inconciliáveis, mas como
uma evolução histórica fundamental com vista ao aperfeiçoamento das condições próprias de sociabilidade
existentes antes mesmo da constituição dos governos.

Em relação a Hobbes, Locke considerou que o estado de natureza não era uma situação de barbárie, mas de
harmonia e tolerância, havendo a possibilidade de ocorrerem excessos. E é por conta desses excessos que o
teórico admite a existência concreta de um governo, instituído para regulamentação das relações sociais.

Além disso, Locke também acreditava que os direitos à liberdade, à vida e à propriedade eram direitos
anteriores à composição do Estado, cabendo a este o respeito e a garantia permanente destes direitos. Outra
diferença evidente em relação às formulações hobbesianas refere-se ao tipo de concordância quanto à
construção do Estado: para Locke, os homens convencionaram remeter seus poderes individuais a um
governante ou conjunto de pessoas - e a responsabilidade governamental deveria obedecer aos direitos dos
indivíduos que consentiram - e não, como admitia Hobbes, que os governos deveriam submeter os indivíduos
à vontade dos dirigentes. Locke considerava que a fonte do poder dos soberanos estaria centrada nos
indivíduos enquanto coletividade, enquanto Hobbes defendeu a tese de que este poder estaria concentrado na
figura do governante, legitimado a partir da instauração do pacto social.

Conforme Locke

O objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidades,
colocando-se eles sob governo, é a preservação da propriedade [...].

Em segundo lugar, no estado de natureza falta um juiz conhecido e indiferente com
autoridade para resolver quaisquer dissensões, de acordo com a lei estabelecida
[...].

Em terceiro lugar, no estado de natureza frequentemente falta poder que apoie e
sustente a sentença quando justa, dando-lhe a devida execução. (LOCKE apud
WEFFORT, 2002, p.100)

Mas as distinções entre as concepções de Estado de Locke e Hobbes não acabam aí: na concepção de Hobbes,
não caberiam aos indivíduos qualquer tipo de discordância ou oposição às ações dos governantes, sob pena
de serem punidos por isto, considerando que estas ações não poderiam mais ser contestadas individualmente,
uma vez que estavam amparadas no contrato original, legítima fonte de poder dos governos; para Locke, isso
não fazia sentido, uma vez que os governos foram construídos por um consenso da maioria e, caso estes
governos não agissem no sentido da garantia dos direitos naturais, seria plenamente legítimo a destituição
destes governos. Seus principais textos foram O Ensaio sobre o entendimento humano, O Primeiro Tratado
sobre o governo civil e O Segundo Tratado sobre o governo civil.

Outro importante teórico que empreendeu análises acerca das questões do Estado foi Montesquieu
(1869-1755), retomando em certa medida as preocupações de Maquiavel sobre como garantir a estabilidade
dos governos, mas sob outro ângulo, o de estabelecer limitações sobre o poder governamental, evitando os
extremos da anarquia e do despotismo. Oriundo da nobreza, ainda que simpático à permanência das
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monarquias hereditárias europeias, este teórico buscava nos mecanismos que tornaram possível a
estabilidade monárquica os meios de garantia da governabilidade para outras experiências de governo.

Apesar de atribuir-se a Montesquieu a defesa clássica de separação dos poderes, na visão de Althusser, as
funções governamentais estavam diretamente interligadas; por isso, nesta visão, a garantia da estabilidade
governamental situava-se no equilíbrio de forças das classes historicamente existentes, ou seja, em uma
correlação de forças que impedissem excessos e estabelecessem uma relação adequada entre a sociedade
política e a sociedade civil.

Por isso, Montesquieu avaliava a importância de restauração de um poder moderador que tivesse condições
de efetivar limites institucionais aos eventuais excessos do Estado, encontrando nas novas classes burguesas
uma função equivalente ao papel desempenhado pela nobreza nos séculos precedentes. Também apresentou
alguns princípios abstratos como a honra, a virtude e o medo como fontes originais de composição das formas
de governos típicas da Monarquia, da Republica e do despotismo, avaliando de que forma estas características
justificam, estruturam e consolidam (ou colaboram para a decomposição) de cada uma destas experiências de
governo. Suas principais ideias foram indicadas no texto O espirito das leis de 1748.

Rousseau (1712-1778) é outro importante pensador a ser lembrado nesta retrospectiva, embora adote uma
postura bastante diferente dos pensadores anteriores. Crítico dos privilégios dos ricos em detrimento da
pobreza da população, localizou na propriedade privada concentrada nas mãos de poucos as origens da
desigualdade. Também fez severas críticas ao Contrato Social refletido por pensadores anteriores, apontando
nessa conformação social de edificação do Estado um modo de acabar com a liberdade das pessoas, na
medida em que a representação política conferida aos governos retira os direitos de exercício da liberdade da
sociedade civil. Defendeu assim, a configuração de um Contrato Social legítimo que servisse para restaurar a
liberdade natural perdida pela liberdade civil decorrente.

No Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Entre Os Homens Rousseau argumentou que
o Contrato Social elaborado anteriormente não serviu para proteção dos direitos individuais através de um
governo legítimo, mas justificou tão somente a apropriação dos direitos individuais por uma classe
minoritária, que criou um Estado com a única função de zelar pelos seus privilégios.

Por fim, vale a pena referir-se aos textos produzidos por estadistas e juristas norte-americanos por ocasião da
promulgação constitucional, designados de Federalistas, em que defendiam a formação de uma democracia
liberal, de cunho federativo e dotado de mecanismos institucionais de delimitação clara das funções do
Estado, resguardando-se, contudo a unidade política, jurídica e territorial dos Estados Unidos da América
(EUA).

Mesmo levando em conta as formulações teóricas anteriores, desde já é importante levantarmos uma
indagação central a fim de esclarecermos nossa hipótese inicial: o Estado, enquanto instituição reguladora das
relações sociais e econômicas surgiu a partir da necessidade de normatização da convivência social ou nasceu
como instrumento de opressão de uma classe minoritária sobre outras?
Embora sejamos inclinados a optar pela segunda hipótese, reconhecemos que a primeira alternativa comporta
elementos teóricos bastante consistentes que não podem ser menosprezados, admitindo que esta
concordância também influencia e serve como um dos fios condutores das nossas investigações. Por isso,
cremos que adotar uma hipótese mais equilibrada a respeito desta questão seja a mais adequada.

Nesse sentido, as reflexões de Antonio Gramsci certamente são bastante satisfatórias na medida em que
supõe um Estado que contém características destas duas possibilidades descritas anteriormente: ao mesmo
tempo em que atua como instrumento coercitivo dominado por uma classe específica, não adota a ideia de
que esta dominação seja um aspecto absoluto, muito menos permanente, aceitando a precariedade e
transitoriedade deste controle; por outro lado, também não recusa a premissa da importância dessa entidade
como necessária para a regulação das relações em sociedade, decorrente da divisão desta sociedade em
classes sociais antagônicas e inconciliáveis.
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Fundamental nas formulações de Gramsci é o conceito de hegemonia. O teórico italiano busca mostrar “a
centralidade das superestruturas na análise das sociedades avançadas” (ALVES, 2010; p.71). Sob esta ótica,
a sociedade civil assume papel central nas relações com o Estado, com um protagonismo até então
desconsiderado pela tradição marxista e, o que não é menos importante, admite a possibilidade do conflito
entre as classes desenvolver-se não apenas pela revolução violenta, mas também pela competição eleitoral e
pela conquista gradual dos espaços de poder.

Entretanto, não existe nas formulações teóricas de Gramsci uma recusa aos meios de tomada do poder
através de revoluções armadas, mas considerações sobre a conquista desse poder político pela ampliação dos
espaços democráticos, tanto na esfera estatal quanto nos espaços não estatais. O pensador italiano distingue
a sociedade em sociedade política e sociedade civil, esclarecendo que esta última é mais representativa nos
países de configurações ocidentais em oposição aos orientais; no primeiro caso, referia-se às sociedades mais
industrializadas e urbanizadas do século XX (como as existentes na Itália, Alemanha, França e Estados
Unidos) e, no último, às sociedades que existiam na Rússia durante o período da Revolução de 1917.

Gramsci esclarece que nos exemplos de países ocidentais, a sociedade é mais organizada e adquire uma
independência maior em relação à sociedade política, ou seja, à burocracia estatal. É importante destacar que
Gramsci desenvolveu um conceito de Estado denominado de Estado ampliado, dividido entre os dois tipos de
sociedade. Desse modo, é importante em suas reflexões definir-se teoricamente quanto ao tipo de sociedade
em questão para em seguida ser possível uma ação estratégica específica e adequada ao tipo de sociedade
que se pretende transformar; esta ação tanto pode ser uma ação de cunho revolucionário ou enquadrada nas
regras do jogo democrático, principalmente o parlamentar.

A conquista desta hegemonia política é precedida de uma hegemonia ideológica, sendo importante o papel da
cultura. Tão importante quanto a tomada do poder, é essencial buscar a liderança ideológica da sociedade,
sem a qual a conquista do poder político ou é inviabilizada ou tornar-se extremamente fragilizada, sujeita à
derrotas em vista do equilíbrio precário entre as forças em disputa. E esta disputa hegemônica se dá por
muitos modos, a exemplo das ações partidárias (o moderno príncipe, segundo Gramsci), sindicais,
associativas, empresariais, etc. É preciso criar uma política de alianças operada pela classe que pretende
liderar a fim de garantir a adesão das demais classes sociais (ou fração destas classes) para que esta
liderança seja consistente

A ampliação da base social da classe fundamental, através de um sistema de
alianças e a conquista de outros grupos pelo consenso, constitui aspectos
fundamentais para o estabelecimento de um aparato hegemônico. Desse modo,
Gramsci aponta que a questão da hegemonia não deve ser entendida como uma
questão de subordinação ao grupo hegemônico pelo contrário, ela pressupõe que se
leve em conta os interesses dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida,
que estabeleça uma relação de compromisso e que faça sacrifícios de ordem
econômico-corporativa (ALVES, 2010; p. 07 e 08).

Mesmo circunscritas a um período histórico especifico, como é natural em qualquer análise histórica,
consideramos as reflexões gramscianas o ponto de partida principal nas considerações acerca das relações
entre Estado e sociedade civil adotada analiticamente neste artigo. No entanto, é necessário manter uma
postura reflexiva e de permanente pluralidade analítica, sem que isto signifique um abandono das premissas
epistemológicas norteadoras originais.

A GLOBALIZAÇÃO E O NEOLIBERALISMO

Um dos pontos mais importantes destacados por Santos (2005) diz respeito às considerações sobre a não
linearidade do processo de globalização e seu caráter não consensual. Destaca também que a principal ideia,
o que denomina de ideia-força, que assegura os pressupostos lógicos dos diferentes consensos criados para
garantir legitimidade a este conjunto de princípios, é a ideia do desaparecimento das clivagens políticas mais
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profundas, referindo-se especificamente as disputas imperialistas e as ideologias de transformação social que
vigoravam e disputavam entre sí os destinos das sociedades durante o século XX representado pelos países
industrializados. Nesta avaliação, assumiu papel preponderante a ideia de fim da história (como
representação deste meta-consenso), a partir da derrocada da experiência socialista soviética e dos novos
conflitos religiosos e étnicos, entendidos como choques de civilização.

Apresentando as novas configurações das classes surgidas neste tipo de reordenamento econômico, citando
expressamente as elites empresariais e as burocracias estatais vinculadas ao ramo internacional, o autor
salienta a supremacia das empresas multinacionais nas definições dos modelos econômicos, sendo estas as
representantes institucionais das classes capitalistas ligadas ao sistema financeiro.

As imensas desigualdades sociais criadas com este novo padrão de acumulação são analisadas pelo autor,
discutindo também as pressões externas sobre os Estados nacionais, particularmente àqueles mais frágeis,
ampliando as diferenças entre o norte/sul e sujeitando-os aos programas de ajuste estrutural e estabilização
macroeconômica. Sousa menciona expressamente como um exemplo de autonomização destes grandes
conglomerados internacionais o setor das telecomunicações.

Mas as análises de Boaventura Sousa Santos desvendam outros aspectos essenciais ao fenômeno da
globalização, questionando o que considera falácias do discurso neoliberal, objetivamente o determinismo
econômico e o desaparecimento das diferenças entre o Norte industrializado e o Sul fornecedor de matéria-
prima, vez que os efeitos globais libertaram-se das limitações geográficas. Para isso, o autor aponta três
contradições importantes deste discurso: a primeira refere-se à relação entre globalização e localização; a
segunda, entre o Estado-nação e o não-Estado transnacional; e a terceira é entre a globalização como triunfo
definitivo do sistema capitalista ou como oportunidade de ampliação dos embates alternativos a este sistema.

Na concepção de Peroni (2012), são estas estratégias de superação da crise como o neoliberalismo, a
globalização, a reestruturação produtiva e a Terceira Via que estão redefinindo o papel do Estado, muito mais
do que as contradições ou limitações internas ao funcionamento deste, como postulam os críticos do Welfare
state (segundo o qual o excesso de atribuições estatais, a pressão sindical amparada nas legislações
trabalhistas e a burocracia são as razões da sua crise de gestão).

Sob este prisma, as deficiências da ação estatal acabam servindo como argumento para a redução das suas
funções em proveito da livre atuação do mercado, inclusive na oferta e regulação dos direitos sociais. Estes
postulados foram hegemônicos durante toda a década de 1990 no Brasil, embora os efeitos da globalização
não sejam uniformes em todas as regiões do mundo, mesmo que as propostas dos organismos internacionais
tivessem um sentido generalizado, independente das especificidades de cada País, como demonstra Santos
(2005).

O ESTADO E A EDUCAÇÃO BÁSICA

O Estado brasileiro, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB/96) consolidou instrumentos jurídicos de garantia da educação
como direito público e subjetivo, ordenando as responsabilidades e atribuições de cada ente federado em suas
etapas e modalidades, assim como definindo os mecanismos de financiamento, seja por meio da vinculação
constitucional ou da subvinculação das receitas através dos fundos de financiamento.

Ao longo dos anos, como forma de aperfeiçoamento e objetivação dos preceitos constitucionais, a área
educacional foi objeto de legislações complementares ou até mesmo de alterações constitucionais no tocante
a carreira dos profissionais (criação da 21ª área profissional, do Piso Salarial Nacional do Magistério) e no
quesito avaliação do sistema como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (representado pela
Avaliação Nacional da Educação Básica, Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, Avaliação Nacional de
Alfabetização e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Também não faltam ajustes legais em matéria de consolidação de receitas (Fundo de Manutenção e
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Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF e o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB).
Complementando estes dispositivos, é importante mencionar ainda o Plano de Desenvolvimento da Educação
e o Plano Nacional de Educação, estes abrangendo todas as modalidades e etapas da educação brasileira.
Alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional ainda pretendem definir mais claramente as
responsabilidade e aumentar a pressão sobre estes agentes (XIMENES, 2012).

Mesmo com tantos tipos de intervenção estatal, não são poucos os autores que indicam uma ação pública
ainda limitada na área educacional, dado os condicionamentos externos ao qual estão submetidos os Estados
a exemplo das crises iniciadas a partir de meados da década de 1970, como mencionamos anteriormente.
Estes condicionamentos reorientam as ações destinadas à promoção das políticas educacionais à medida que
retiram recursos destas para a produção do superávit primário e dos serviços da dívida ou quando influenciam
o contingenciamento de recursos, visando tão somente assegurar a manutenção da estabilidade monetária.

Tratando especificamente do discurso político, considera-se que este é o que mais pretende se impor aos
demais tipos de discurso, sempre ameaçado pelos demais em uma permanente construção e desconstrução
no jogo das significações. É por esta razão que Pinto (2006) analisa que este tipo de discurso, o discurso
político, incorpora elementos variados, agrega sujeitos visando tornar-se o mais amplo e verossímil possível
na tentativa de obtenção de legitimidade, articulando-se com outros discursos.

Embora reconheça a existência de discursos políticos oriundo de instituições tradicionais como os partidos
políticos e os governos, por exemplo, a autora salienta que a consolidação das democracias ocidentais
permitiu a ampliação destes espaços de enunciação do político, considerando como positiva esta ampliação.
Pinto considera que o discurso democrático tem mais fixidade do que antes, tendendo haver uma
democratização dos espaços, onde o discurso político é enunciado.

Em um artigo denominado Redefinições no papel do estado: parcerias público/privadas e a gestão da
educação Vidal Peroni (2010) apontou diferenças importantes entre os segmentos defensores do
neoliberalismo e os defensores da nova social – democracia ou da chamada Terceira Via. Segundo a autora,
enquanto os neoliberais apostaram na redução do Estado por meio de privatizações e desregulamentações, os
novos sociais democratas sugeriram como alternativa a reconstrução do Estado (também diminuindo seu
tamanho e raio de ação), mas também transferindo as atividades antes estatais para a sociedade civil através
de parcerias público-estatais; dito de outro modo, articulando ações entre o Estado e as entidades privadas.

Para isso, os recursos públicos seriam transferidos para estes segmentos e, embora coubesse ao Estado a
regulação e fiscalização, na prática, verificou-se que tal papel não foi cumprido; por isso, as entidades
privadas, especialmente as Organizações Sociais (OS) gozaram de ampla autonomia administrativa e
financeira na execução dos seus projetos. A autora esclarece que para os teóricos da Terceira Via “a crise está
no Estado [...] só que a estratégia de superação da crise [...] para a Terceira Via é o Terceiro Setor” (PERONI,
2010; p. 04).

Segundo a autora, os mecanismos orientadores da execução das ações não são os dispositivos legais que
definem a educação como direito, mas as regras determinadas pelo mercado, que trata a todos os usuários
do sistema educacional como consumidores, violando os princípios constitucionais brasileiros tanto em termos
da obrigatoriedade da gestão democrática da educação – que precisa ser regulamentada em cada sistema de
ensino- como em termos de direito fundamental.

CONCLUSÃO

É forçoso reconhecer que estas ações têm limitações bastante evidentes por estarem situadas na esfera da
gestão administrativa e da manutenção do modus operandi do capital. Tais ações e medidas precisam ser
vistas como parte de uma estratégia global e gradual de exploração das oportunidades de ampliação das
concepções de mundo e um de modelo educacional alternativo às opções em voga, orientadas pelo
individualismo, pela busca do lucro, pela acumulação da riqueza por uma minoria em detrimento da maioria e
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pela negação dos direitos mais elementares.

É imprescindível não abandonarmos a defesa de um Estado democrático, plural, que redistribua renda e
oferte políticas públicas que objetivem a redução das desigualdades sociais, na contramão dos postulados
neoliberais que lutam pelo seu enfraquecimento e pela predominância das regras do mercado. Neste esforço,
é vital a criação de mecanismos eficientes de inclusão das diversas representações dos segmentos da
sociedade que ainda não dispõem de condições efetivas de incorporação das suas demandas ao Estado,
mesmo admitindo-se que a crescente complexidade da vida gerada pela globalização econômica e pela
impressionante circulação de pessoas, serviços e informações dela decorrentes tenha modificado
substancialmente as funções do Estado, relegando-o muitas vezes a um papel subalterno em relação às
forças do mercado (SANTOS, 2005), como já foi referido anteriormente.

Por estas razões, a democracia precisa ser exercida de modo mais radical, reconhecendo a legitimidade dos
sujeitos históricos envolvidos, não buscando um consenso imposto ou forçado, mas aceitando a confrontação
como componente necessário e inerente à democracia. Com fundamento nesta concepção de prática
democrática, a noção de antagonismo desempenha um papel essencial. Segundo Pasquarelli “o antagonismo
é a impossibilidade da constituição objetiva e necessária de uma totalidade discursiva, pois existe a presença
de um discurso antagônico que impede essa constituição plena” (PASQUARELLI, 2011; p.281).

E é justamente esta sociedade mais ampliada, com maior capilaridade e independência estatal, que nos
permite vislumbrar as possibilidades mais amplas de resolução das grandes questões econômicas, sociais e
ambientais verificadas atualmente, porque forçam alternativas a partir do fortalecimento da sociedade civil
(com todas as suas diferenciações intrínsecas e específicas de cada segmento) e da maior democratização dos
entes estatais, retirando o controle da máquina burocrática das tradicionais classes políticas e agentes da
burocracia pública.
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