
CAPÍTULO 3

POLÍTICAS NO GUICHÊ, POLÍTICAS DO GUICHÊ1,2

Vincent Dubois3

Não é mais a barricada que discerne, que separa em dois 
o bom povo da França das populações do reino. É um 
dispositivo muito menor, mas infinitamente mais difundido, 
especialmente hoje em dia, chamado de guichê. Algumas 
molduras de madeira mais ou menos móveis, telas de arame, 
mais ou menos fixas, compõem o tal guichê. É com ele que 
se governa muito bem a França. (…) Nós não temos hoje a 
barricada discriminadora. Nós temos o guichê discriminante. 
É uma pessoa atrás do guichê e outra à sua frente. Aquele que 
está sentado atrás e aqueles que estão de pé a sua frente como 
em uma marcha ou desfile de servidão livremente consentida.

Charles Péguy4 

1 INTRODUÇÃO

Materialização das relações diretas com a administração por meio de seus agentes 
subordinados, o guichê consiste, há muito tempo, em um símbolo – muitas 
vezes negativo – das relações entre instituições públicas e as pessoas sujeitas a sua 
administração. Isso é o que revela Péguy (1907), quando foca nesse “pequeno 
dispositivo” a sua amargura sarcástica para denunciar o declínio, a partir do 
início do século XX, da “verdadeira” política em favor de um sistema em que 
o oportunismo demagógico dos líderes e o materialismo do povo se reforçam 
mutuamente. O guichê é um marco de separação e ao mesmo tempo um ponto 
de encontro (Chevalier, 1983). É por intermédio dele que os indivíduos percebem 
as autoridades públicas e sua ação, tanto para estabelecer limites ou restrições 
como também para alcançar sua utilidade social – visto que, por exemplo, existem 
mobilizações contra o fechamento de serviços públicos locais.

1. Texto originalmente publicado em francês como Politiques au guichet, politiques du guichet. In: Borraz, O. ; Guiraudon, 
V. (Org.). Politiques publiques: changer la société. Paris: Presses de Sciences-Po, 2010. p. 265-285. Tradução de Isabella 
Araujo Goellner e Isabela Borges Smolii, que apoiaram o Ipea por meio do serviço de voluntariado online das Nações 
Unidas (www.onlinevolunteering.org). Revisão da tradução feita por Iara Flor Richwin Ferreira e Roberto Pires.
2. Agradecimentos a Olivier Borraz, Virginie Guiraudon e Yasmine Siblot por seus comentários sobre uma versão anterior 
deste texto. 
3. Professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Estrasburgo, na França.
4. Péguy (1907, p. 27-28).
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Com essa crítica contra o “partido do guichê”, Péguy também nos convida 
a apreender a dimensão política dessa relação, comumente percebida somente 
em seu aspecto funcional. É isso que nos propomos a fazer nesta contribuição. 
Mais do que um aparato físico, o guichê é um dispositivo do governo. “É com 
isso que se governa a França” de forma mais eficaz, por meio de indivíduos que 
se colocam sob sua tutela, em um “desfile de servidão livremente consentida” 
(Péguy, 1907). Tal como em uma cabine de votação, que contribui para 
“produzir” um eleitor conforme uma certa definição de sufrágio universal e um 
tipo de laço político que ele promove (Garrigou, 1988), o guichê simboliza a 
relação do estado e das instituições públicas com os indivíduos (administrado, 
usuários, cidadãos, beneficiários ou clientes) ao mesmo tempo em que organiza 
e contribui para a regulação prática dos comportamentos que o constituem. Por 
isso, a atenção às relações de guichê pode conduzir a boas análises dos modos 
de governo a elas associados. 

Como qualquer dispositivo cujo significado social muda de acordo com seus 
usos, o guichê também pode ser um indicador das mudanças que afetam 
seus usuários. Péguy viu isso como um signo do sistema republicano minado 
por um clientelismo perigosamente eficaz, uma vez que atendia aos interesses 
de curto prazo dos governados, bem como dos governantes. Em representações 
comuns, tradicionalmente, o guichê se refere a uma burocracia anônima que aplica 
critérios padronizados. Quando olhamos para guichês das prefeituras, das agências 
de previdência social, dos órgãos de justiça e segurança, isto é, para as interações 
cotidianas com os “pequenos burocratas”,5 será que o que vemos revela algo sobre as 
formas de administrar, conduzir políticas públicas e governar populações na França 
atualmente? É isso que gostaria de discutir neste capítulo. Veremos, primeiramente, 
como a evolução da organização dos serviços públicos e das burocracias de nível 
de rua (Lipsky, 1980), envolve transformações do seu lugar e funções no espaço 
social, além de mudanças internas. Essa mudança é articulada a uma transformação 
de outra natureza, observável em muitas áreas, a qual abordaremos em uma 
segunda fase. Trata-se de uma inflexão que consiste em conferir um crescente 
papel aos escalões mais baixos das hierarquias burocráticas, depositando neles as 
contradições das políticas governamentais e, ao fazê-lo, atribui-lhes uma função 
que pode ser importante na produção cotidiana dessas políticas e nos seus efeitos 
sobre as populações envolvidas. 

5. O autor utiliza o termo petits fonctionnaires para se referir aos funcionários que atuam nas linhas de frente do 
serviço público. 
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2 SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIÇO AO PÚBLICO: REFORMAS E 
TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS

Os escalões inferiores e as relações diretas que eles têm com os usuários obviamente não 
escaparam da reforma sacrossanta que vem ocorrendo há várias décadas, quase como 
um sinônimo do governo das administrações (Bezès, 2009). Embora as mudanças 
que os afetam provenham também das suas próprias ações, elas não se limitam à mera 
implementação dos programas de “modernização”, realizados principalmente em nome 
da “simplificação administrativa” ou da “melhoria da qualidade do serviço”: elas remetem 
às transformações mais gerais que atingem a organização das administrações públicas.

2.1 A relação administrativa sob o risco da modernização

O discurso sobre o necessário aprimoramento das relações com os usuários não 
é muito mais recente que o da reforma do Estado: encontram-se traços a partir 
dos anos 1880 (Warin, 2002a) ou dos anos 1940 (Dubois, 2010, p. 8). Isso 
não deve ofuscar, contudo, a intensificação desse discurso e das iniciativas que o 
acompanham e, tampouco, a inflexão de sua orientação, a partir de meados da 
década de 1980. Para simplificar, trata-se de uma passagem do serviço público – 
fundado na afirmação de prerrogativas e responsabilidades públicas constitutivas dos 
direitos do usuário – para o serviço ao público, que visa à satisfação dos usuários, 
considerados principalmente como clientes (Chambat, 1990).

A Carta Marianne6 (Charte Marianne) de boas práticas no acolhimento do 
serviço público constitui um bom exemplo recente dessa mudança. Lançada em 
2005 sob os auspícios do ministro do Serviço Público e do secretário de Estado 
da reforma do Estado, essa carta estabelece cinco princípios que são também 
compromissos com os usuários: “Facilitar o acesso dos usuários aos serviços; atender 
de maneira atenta e cortês; responder de maneira compreensível e em um prazo 
determinado; processar sistematicamente a reclamação; receber as propostas de 
usuários para melhorar a qualidade do serviço público”. Nesse sentido, a Carta 
Marianne é exemplar do “cliente-centrismo” (Muller, 2006) que marca uma parte 
das políticas e das administrações públicas contemporâneas. Sua denominação 
tem a intenção de republicanizar e afrancesar um modelo de importação  
(Carta Mark,7 selo de qualidade lançado em 1992) proveniente da Grã-Bretanha, 
inspirado na Nova Gestão Pública (Bezès, 2009). A Carta Marianne destina-se a 
ser utilizada em serviços descentralizados e em instituições estatais que acolhem 

6. Trata-se de um ato normativo que compreende cinco categorias de compromissos: acesso mais fácil; recepção atenta e cortês; 
uma resposta compreensível; uma resposta sistemática às reclamações; e escuta do usuário. Disponível em: <https://www.
fonction-publique.gouv.fr/archives/home20051107/communications/dossiers-presse/archives/CharteMarianne_20050103.pdf>.
7. Charter Mark é o esquema de melhoria de qualidade do governo britânico para atendimento ao cliente. É uma 
ferramenta de aprimoramento de qualidade e padrão para auxiliar na prestação de serviços ao cliente. O novo padrão Carta 
Mark foi testado em 2003 e tornou-se totalmente operacional a partir do início de 2004. A partir de 2008 foi renovado 
e renomeado como Customer Service Excellence. Disponível em: <http://www.customerserviceexcellence.uk.com/>.
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o público, como hospitais ou universidades. Centrada no acolhimento físico, ela 
ganha espaço em um vasto conjunto de reformas, procedimentos e inovações que 
supostamente devem “evitar as complicações administrativas” e “facilitar a vida 
cotidiana” dos usuários, tais como a simplificação da linguagem administrativa, a 
formação “relacional” dos agentes que mantém contato com o público ou, ainda, 
a expansão de governo eletrônico.

Por estar vinculada à reforma do Estado, essa política multiforme de 
modernização das relações com os usuários não é, contudo, o apanágio do Estado 
central. De modo mais geral, ela concerne ao conjunto das organizações públicas 
ou paraestatais, nacionais ou locais (Warin, 1997), desde os fundos de seguridade 
social (Weller, 1999) até os correios ou as prefeituras (Siblot, 2006).

O desenvolvimento do governo eletrônico constitui, sem dúvida, uma das 
principais características desses processos de reforma. Essa evolução, além do 
aspecto prático, que é o mais frequentemente evidenciado e que permite ao 
usuário obter um documento, preencher um formulário ou sua declaração de 
rendimentos por meio da internet, ou evitar deslocamentos e telefonemas, apresenta 
muitos desafios. Tal medida, ao confiar ao usuário-cliente tarefas anteriormente 
desempenhadas por funcionários públicos, consiste em uma terceirização de parte do 
trabalho que, evidentemente, está relacionada com uma política de contração 
dos efetivos do serviço público. Essa transferência também transforma a relação 
das instituições com o usuário, do qual se espera, a partir de então, que seja mais 
“autônomo” em suas iniciativas e procedimentos e que participe mais ativamente 
em sua própria administração. Esse movimento segue uma tendência geral de 
responsabilização individual, em direção à qual muitas políticas são orientadas – 
como a ativação na busca por emprego, os contratos de integração para os imigrantes 
e as despesas de saúde. À redução dos gastos orçamentários com empregos públicos, 
combina-se, portanto, uma economia moral, fundada na responsabilização dos 
usuários pela produção das informações que lhes concernem e/ou pela resolução de 
seus problemas. Por fim, embora o uso do governo eletrônico esteja aumentando e 
se difundindo rapidamente, ele ainda atinge apenas uma minoria da população.8 
Faltam dados precisos sobre esse ponto, mas não há razões para pensar que a 
distribuição social do uso do governo eletrônico seja fundamentalmente diferente 
daquela do acesso à internet de modo geral, que resta intensamente desigual 
tanto em termos geracionais quanto sociais (Donnat, 2009, p. 45). Dessa forma, 
o governo eletrônico, juntamente com outros fatores, pode estar contribuindo 
indiretamente com a tendência à especialização involuntária do acolhimento físico 
no tratamento às categorias menos dotadas de recursos financeiros e culturais 
(Dubois, 2010, p. 31-32; Siblot, 2006).

8. Quarenta por cento, percentual equivalente ao e-commerce em 2009, segundo Bigot e Croutte (2009).
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Portanto, as mudanças não são apenas técnicas. A evolução comercial ligada 
a essas relações é uma tendência bem conhecida; embora não sistemática, ela é 
amplamente compartilhada.9 É fácil imaginar que ela seja observada primeiramente 
e de forma mais intensa nos serviços públicos comerciais – ou que envolvem 
transações, como em um mercado. Não se limita, no entanto, à venda, mas 
corresponde mais amplamente à importação de técnicas comerciais, como o 
atesta o conteúdo de certos treinamentos para profissões relacionais nos serviços 
públicos não comerciais ou, ainda, o uso corrente de pesquisas de satisfação, 
tomadas de empréstimo do campo do marketing. Outro desenvolvimento – 
sem dúvida menos conhecido e, a priori, contraditório com essa tendência 
comercial – consiste em orientar, voluntariamente ou não, os serviços públicos 
que estão diretamente em contato com os usuários em direção ao tratamento 
das populações desfavorecidas. Percebe-se isso, por exemplo, em emergências 
hospitalares, cujo trabalho é, no mínimo, tão social quanto estritamente médico 
(Peneff, 1992; Camus e Dodier, 1997). Trata-se, principalmente, de um efeito da 
precarização de um segmento crescente da população, que procura uma resposta 
para suas dificuldades nos lugares mais facilmente acessíveis, ainda que não sejam 
os mais adequados (Dubois, 2010; Jeannot, 1996), o que conduz ao que Warin 
(2002) chama de “transbordamento do social”. A reforma gerencial ou comercial 
e a “adaptação” aos “públicos difíceis” não são necessariamente contraditórias. 
Ao contrário, elas podem complementar-se mutuamente em 

um empreendimento de redefinição dos serviços públicos que tende ao seu 
desdobramento, de um lado, em serviços geridos segundo as normas de eficiência 
administrativa e até mesmo de rentabilidade, voltados para toda a população, 
e, de outro lado, em serviços específicos que visam à garantia de funções sociais 
(Siblot, 2005, p. 71).

Embora esses dois desenvolvimentos possam ser estruturalmente complementares, 
sua combinação conduz a contradições no funcionamento dos serviços e nas 
relações com o público. O caso da La Poste10 fornece uma ilustração exemplar 
(Siblot, 2006). Os funcionários de linha de frente devem dar prioridade aos 
“produtos rentáveis”, oferecer pacotes prontos para postar ou aplicações financeiras 
do banco postal. Eles estão submetidos a injunções comportamentais que imitam 
de forma caricatural as práticas prescritas nas relações comerciais privadas (sorrir, 
personalizar trocas etc.), cujo cumprimento é controlado pela gestão (por meio 
da técnica conhecida como “cliente oculto”). Ao mesmo tempo, os clientes 
bancários da instituição postal que mais frequentam o guichê estão entre os mais 

9. Mesmo a ponto de constituir o enredo de um romance, num contexto de “modernização” da Associação para o Emprego 
na Indústria e no Comércio (Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce – Assedic): Heidsieck (2005).
10. La Poste corresponderia a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) brasileira, contudo, com uma gama maior de 
serviços e responsabilidades legais no contexto francês. 
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desprovidos e, nos bairros de baixa renda, os clientes requerem uma escuta e uma 
atenção que são contrárias aos imperativos da lucratividade. Essa função “social”, 
que é avaliada de diferentes formas pelos funcionários de linha de frente (Siblot, 
2006), não é valorizada pela hierarquia, que a vê como possibilidade de custos 
adicionais e de congestionamento do serviço ou como um risco de dissuasão da 
clientela “interessante”.

Além disso, a modernização das administrações não tem apenas efeitos 
positivos no atendimento aos usuários. O governo eletrônico também envolve o uso 
massivo de informações digitalmente arquivadas, cruzadas e interconectadas para fins 
de controle (Dubois et. al., 2003). A racionalização gerencial e o estabelecimento de 
concorrência entre os agentes também constituem uma pressão que repercute nos 
usuários, que devem ser tratados, se não de modo mais eficaz, pelo menos de forma 
mais rápida (o critério de produtividade, em algumas situações, envolve inclusive 
um controle de tempo dos atendimentos), em detrimento da qualidade de serviço 
que, no entanto, está no cerne dos discursos reformistas.

2.2 As classes populares, o emprego público e a condução das políticas

Complementando os trabalhos clássicos inspirados na sociologia das organizações 
ou aqueles inspirados na sociologia interacionista das relações de serviço, 
diversas pesquisas recentes estabeleceram uma relação entre o funcionamento da 
administração pública e as características sociais de seus agentes, indo além de uma 
visão interna das organizações burocráticas (Langumier et. al., 2005). Ao mostrar, 
por exemplo, como as reformas afetam o recrutamento social dos funcionários 
públicos de linha de frente, compreende-se melhor não apenas a resistência que 
pode surgir em relação a elas (Schwartz, 1997), mas também as transformações 
sociais mais amplas das quais elas participam. Nesse caso, “o serviço público de base 
parece ser marcado atualmente pela exclusão progressiva das categorias populares e 
de seus valores, com exceção dos filhos de trabalhadores e empregados com maior 
nível educacional” (Avril, Cartier e Siblot, 2005, p. 11). Embora não se trate de 
glorificar uma idade de ouro perdida, e tampouco de concluir muito rapidamente 
sobre o fim de qualquer possibilidade, é necessário, contudo, constatar que o acesso 
à função pública é cada vez menos uma via de promoção social para as jovens das 
classes populares (Gollac, 2005), em decorrência da diminuição das possibilidades 
de contratação e também das dificuldades de progressão nas carreiras enfrentadas 
pelos funcionários com baixa qualificação.

Essas mudanças atingem todas as categorias de agentes, particularmente os 
“pequenos burocratas” (petits fonctionnaires) que estão em contato com o público 
e formam um grande efetivo, frequentemente encurralado entre o martelo da 
redução dos quadros e do gerencialismo e a bigorna das situações e demandas 
sociais cada vez mais difíceis de serem atendidas (Warin, 2002b). Nesse sentido, os 
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agentes operacionais das diretorias de infraestrutura da rede rodoviária (na esfera 
governamental dos departamentos) – muitas vezes trabalhadores do setor privado 
que se tornaram funcionários públicos – valorizavam um serviço fundado em 
convivência e intercâmbios estreitos com a população local, garantidos por uma 
ancoragem territorial típica das classes populares. As reformas de modernização 
puseram em questão os fundamentos sociais desse tipo de serviço público, tornando 
mais difícil o recrutamento de agentes originários das classes populares e a presença 
territorial do Estado a serviço do público (Langumier, 2005). De forma semelhante, 
a evolução comercial da La Poste é indissociável das transformações ocorridas 
no recrutamento social e nas identidades e práticas profissionais dos carteiros 
(Cartier, 2003). A modernização gerencial apoia-se, portanto, sobre uma nova 
geração de carteiros, com maior nível de escolarização e investidos de maneira muito 
diferente no trabalho relacional, sustentando a ideia de que o modelo “clássico” de 
serviço público adotado pelos “velhos” carteiros de origem popular seria obsoleto 
e fadado a desaparecer.

Em certa medida, as transformações no emprego das classes populares no setor 
público apenas seguem uma mudança mais geral, que já foi bem pesquisada, por 
exemplo, no caso dos trabalhadores da indústria (Beaud e Pialoux, 1999). O recurso 
ao emprego precarizado contribui para reduzir as diferenças entre os setores privado 
e público. Ainda que de modo específico, no setor público também se observa o 
declínio da identificação e do pertencimento coletivo, relacionado, entre outros 
fatores, com a diversificação das formas de contratação (trabalhadores temporários, 
contratos subsidiados etc.) e com a correspondente diminuição da sindicalização. 
Embora essas transformações sejam comparáveis, as suas implicações não são 
idênticas nos setores privado e público. Ao mesmo tempo, também se transformam 
as formas de adesão aos valores constitutivos da função pública. Nem a abstração 
jurídica, nem a cultura profissional unificada ou a mitificação corporativista; sem 
dúvida, o que agora corresponde mais precisamente às condições objetivas dos 
agentes relacionais do setor público é a forma de um “sentido prático do serviço 
público” (Siblot, 2006, p. 306). Esse sentido prático não mais consiste na aplicação 
de um discurso oficial, em relação ao qual ele pode inclusive se diferenciar ou se 
opor. Assim, a clássica palavra de ordem da “defesa do serviço público” pode ser 
ouvida também como uma expressão da “miséria de posição” da “mão esquerda do 
Estado” (Bourdieu, 1993) que, diretamente confrontada com problemas sociais 
que lhe impõem cada vez mais dificuldades de resolução, faz o que pode com meios 
muitas vezes insuficientes e em um quadro normativo incerto. 

Assim, esse sentido prático do serviço público reencontra o serviço ao público ao 
qual nos referimos. Para além das diferenças estatutárias e apesar da insistente difusão 
de um modelo referido ao setor privado, esses agentes relacionais não perderam 
completamente aquilo que diferencia e singulariza sua atividade com relação às 
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exigências de uma atividade privada estritamente comercial. Paradoxalmente, é 
possível que a manutenção da especificidade da função pública seja decorrente da 
confrontação direta com os problemas e as necessidades da população que, embora 
gere sofrimento no trabalho, também funda o sentimento de uma utilidade social, 
própria ao setor público.11

As transformações sociais das administrações públicas também afetam 
as atividades dos funcionários públicos de linha de frente que, além de darem 
visibilidade à ação pública, traduzem-na em prática e conferem-lhe seu conteúdo 
concreto (Lipsky, 1980). Nesse sentido, Alexis Spire mostra como o endurecimento 
e a rigorosidade das políticas de imigração, embora impulsionados pelas cúpulas 
dos Estados europeus (Guiraudon, 2008), repousam, também, sobre as práticas 
daqueles que as implementam. Os funcionários das agências locais do serviço 
de imigração (préfectures de police),12 oriundos das frações superiores das classes 
populares ou dos segmentos inferiores da classe média, podem sentir que estão 
defendendo seus próprios interesses em termos de salário e proteção social quando 
agem no sentido de limitar os “abusos” dos estrangeiros. Assim, o endurecimento das 
políticas migratórias seria sustentado também pelas práticas dos agentes subalternos 
do Estado, cujas posições são ameaçadas ou, no mínimo, sentidas como tal  
(Spire, 2008). Nesse contexto, percebe-se, portanto, uma distância significativa 
em relação a uma busca pela “satisfação do usuário”.

Nesse ponto, encontra-se a expressão aguda de uma tendência cada vez mais 
difundida. Uma propensão crescente de recrutamento dos funcionários públicos 
da linha de frente oriundos de segmentos sociais e educacionais mais elevados 
combina-se, muitas vezes, com a recorrente deterioração da situação do público 
que eles acolhem, aprofundando o fosso social entre um lado e outro do guichê. 
Somando-se aos efeitos das sucessivas reorganizações, da individualização do trabalho 
ou mesmo das reduções no quadro de pessoal, essa ampliação da distância social entre 
funcionários e usuários é, sem dúvida, um dos principais fundamentos sociais dos 
problemas contemporâneos identificados no exercício de ocupações relacionais, 
muitas vezes tematizados em termos psicológicos (mal-estar, estresse) ou atribuídos 
aos comportamentos dos usuários (incivilidade, violência).13 Certamente, esse 
também é um elemento de explicação para as atitudes de retraimento, desimplicação 

11. Indicações nesse sentido podem ser encontradas no fato de que os servidores públicos declaram mais facilmente 
terem “orgulho de seu papel” (Baudelot e Gollac, 2003).
12. Préfectures de police são autoridades ligadas ao Ministério do Interior, responsáveis pelo sistema interno de 
segurança no território e pela ordem pública. Asseguram, no território pelo qual são responsáveis, a gestão de todo o 
sistema interno de segurança, em particular a ação dos diversos serviços e forças disponíveis para o Estado em matéria 
de segurança interna.
13. Por exemplo, pense fora do guichê, para o setor da educação. Ver Buisson-Fenet (2008); Millet e Thin (2005).
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ou excessivo rigor dos agentes sem predisposição nem preparo para a realização de 
um trabalho “social” com públicos “difíceis”.14

Não obstante, os efeitos das mudanças das posições sociais dos agentes sobre 
as suas próprias práticas não são, de forma alguma, inequívocos. Por exemplo, a 
superqualificação pode levar a um desinvestimento dos carteiros nessa ocupação, 
mas também pode conduzi-los a um investimento dotado de um sentido político. 
A elevação do perfil social dos agentes, derivada das formas contemporâneas de 
contratação, pode, por um lado, traduzir-se em um distanciamento deles em relação 
às populações desfavorecidas, mas pode também resultar na valorização do exercício 
de um papel social por parte desses agentes (Cartier, 2003). Da mesma forma, 
o declínio de status dos agentes que monitoram a concessão de benefícios sociais 
(contrôleurs des aides sociales) pode vir acompanhada de uma severidade estendida 
aos “assistidos”, pois essa relação não apenas os remetem ao seu próprio declínio 
estatutário, mas também à necessidade de se distinguirem dos mais pobres. Por outro 
lado, essa busca de uma superioridade social, combinada com suas competências 
e perspectivas de mobilidade profissional podem, ao contrário, promover atitudes 
mais compreensivas (Dubois, 2009). É precisamente por conta dessa diversidade de 
reações que vamos agora tentar entender os fundamentos dessas dinâmicas sociais.

3 A CASUÍSTICA BUROCRÁTICA COMO MODO DE GOVERNO

O trabalho daqueles que se chamam agentes de execução raramente se reduz a 
uma simples e estrita aplicação de regras e instruções, as quais jamais serão claras o 
bastante para evitar a possibilidade de reinterpretações, nem mesmo suficientemente 
completas para dispensar adaptações em casos singulares. A possibilidade de jogar 
com as regras (Bourdieu, 1990) constitui-se, sem dúvida, em uma manifestação das 
“dinâmicas da burocracia” (Blau, 1955), tal como foi amplamente demonstrado pelas 
pesquisas da sociologia das organizações sobre a administração pública francesa (Dupuy 
e Thoening, 1985). Mesmo nos sistemas tomados como os mais hierarquicamente 
controlados, “os jogos burocráticos” permitem o desenvolvimento e o uso de margens 
de manobra nas decisões e ações cotidianas (Dubois, Lozac’h e Rowell, 2005).

A sua importância, no entanto, é variável. Geralmente, essas margens de 
manobra se ampliam de maneira proporcional à distância existente entre os 
agentes que “aplicam” as normas e aqueles que as formulam (Barros, 2008). 
De forma semelhante, em contextos de baixa prioridade política ou de concorrência 
entre instituições com diferentes orientações, os “pequenos funcionários” (petits 
fonctionnaires) tendem a desempenhar um papel decisivo no direcionamento de uma 
política pública, como demostrou Spire (2005) em seu estudo sobre a política de 
imigração dos anos 1945-1975. A burla ou a criação de exceções, a reinterpretação, 

14. Em comparação, veja, sobre assistentes sociais, Serre (2009).
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a adaptação ou o excessivo zelo burocrático intervêm especialmente nas relações 
diretas entre usuários e agentes, que engajam seu corpo físico e seu habitus  
(Dubois, 2010), assim como sua “identidade de papel” (Dardy, 1990), e 
onde a influência da lógica situacional (distância versus empatia, tensão versus 
cooperação etc.) compete com a conformação das normas institucionais. Embora 
muitas vezes haja uma tendência a colocar a ideia de flexibilidade no topo da 
hierarquia e a de rigidez na parte inferior,15 os agentes de base também praticam a 
acomodação e, além disso, podem se engajar ativamente na organização e definição 
do conteúdo concreto das políticas públicas (Lipsky, 1980). Nessa perspectiva, 
podemos apresentar a hipótese de que as políticas públicas contemporâneas, em 
muitos casos, permitem uma crescente reponsabilidade aos escalões subalternos 
para julgar as condições e modalidades de seus atos de implementação, o que se 
reflete, particularmente, na importância das relações ao guichê e dos julgamentos 
nelas operados.

3.1 Poder discricionário e truques da implementação 

O poder discricionário designa, no direito, o poder reconhecido da administração 
pública de agir com base em sua própria avaliação da situação, para além de uma 
simples aplicação de regras, mas ainda assim permanecendo dentro da estrutura 
legal. Baseando-se na sociologia weberiana do direito, a qual afirma que as atividades 
são orientadas por regras legais mais do que sistematicamente determinadas 
por elas (Weber, 1995, p. 11-23), podemos ampliar e “sociologizar” essa noção 
para analisar a maneira como agentes administrativos, mesmo quando ocupam 
posições subordinadas, tomam decisões e não apenas as executam (Spire, 2005; 
2008, p. 63-88). A premissa de um poder discricionário – considerado ainda 
mais difícil de se limitar, tendo em vista que o gerenciamento hierárquico tem 
pouco controle sobre um trabalho que consiste em interações locais ou por detrás 
de portas fechadas – é o núcleo da teoria da burocracia do nível de rua, a qual 
pretende demonstrar o papel dos funcionários da linha de frente na reorientação 
das políticas públicas (Lipsky, 1980). As contribuições dessa teoria já foram 
amplamente debatidas (Evans e Harris, 2004). Para abordar seriamente essas 
questões, porém, faz-se necessário nos desvincularmos dos implícitos normativos 
de tal debate e considerar, simultaneamente, a discricionariedade como uma 
garantia de flexibilidade e adaptação às “realidades do terreno” ou como o risco 
da arbitrariedade burocrática contrária à igualdade de tratamento dos usuários, 
colocando inclusive em perigo a liberdade deles. O uso das margens de manobra 
pelos petits functionnaires não é em si bom ou ruim, mas constitui uma realidade 

15. Em seu estudo, Dupuy e Thoenig (1985, p. 49) observaram a coexistência de “duas culturas contraditórias” dentro 
das administrações de governos locais, nas quais “o prefeito geria uma lógica de acomodação e os prestadores de 
serviços uma lógica do igualitarismo perante a lei”.
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a ser descrita e analisada por meio da observação empírica. Da mesma forma, 
devemos ter cuidado para não dar a essa questão um enfoque muito genérico e 
teórico, que oporia militantes e detratores de uma tese “discricionária”, considerada 
aplicável em todos os casos ou inaplicável em nenhuma situação. É melhor fazermos 
interrogações que levantem outras questões de pesquisa, como: em que momentos, 
em que áreas da política pública e sobre quais populações um poder discricionário 
é exercido ou não? Caso seja exercido, como ele é e quais efeitos promove?

Parece razoável, nessa perspectiva, levantarmos a hipótese de um desenvolvimento 
desse poder discricionário na condução da ação pública, o qual, mesmo não 
sendo generalizável a qualquer caso, mostra-se bastante significativo na França 
contemporânea. Entre outros, dois fatores característicos da evolução recente de 
políticas públicas podem ser identificados como fontes desse desenvolvimento. 
Primeiramente, a intensificação das mudanças institucionais, da descentralização 
à reforma de escalões desconcentrados, passando por reorganizações internas, 
confunde a distribuição de competências e as relações hierárquicas, o que pode 
conduzir agentes intermediários a poder (ou dever) tomar decisões as quais já 
não sabemos claramente a quem competem. As incertezas que resultam das 
mudanças organizacionais são adicionadas às incertezas associadas ao conteúdo 
das reformas e das políticas a serem implementadas, cuja multiplicação e, por vezes, 
imprecisão tornam opacas as diretrizes oficiais que deveriam orientar as decisões 
dos funcionários de base. Seria muito simples limitar nossa percepção, acerca desses 
últimos elementos, a um defeito temporário de organização, passível de correção 
durante um período de adaptação. Poderíamos visualizar, então, se não a aplicação 
de um plano concebido de forma abrangente, um modo de governo que tenha 
elementos de coerência e lógica.

As analises clássicas colocam em evidência as discrepâncias que separam os 
objetivos oficiais de uma política de sua aplicação concreta, acusando um “deficit de 
implementação”, associado à incapacidade dos dirigentes de monitorar a execução 
das decisões (Pressman e Wildawky, 1984). Para o caso em questão, podemos 
formular uma nova hipótese. Nela, a questão central deixa de ser a discrepância 
entre os objetivos e sua aplicação e passa a ser a proclamação de objetivos cuja 
realização é conhecidamente improvável, ou a realização de objetivos outros 
que não aqueles anunciados. Em ambos os casos, as insuficiências poderiam ser 
atribuídas aos “implementadores” do nível administrativos e aos aspectos associados 
aos políticos “tomadores de decisões”. Mais do que uma oposição entre o topo 
(que decide) e a base (que aplica), é, portanto, a metáfora teatral que melhor 
convém para caracterizar as relações entre a cena – local dos anúncios públicos e 
afirmação de princípios – e os bastidores – lugar da organização prática, onde se faz 
o que é possível, mas sempre fora de vista (Spire, 2008, p. 8). Para retomar outra 
metáfora, a “mão direita” do Estado (líderes políticos centrais, altos funcionários 
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da administração financeira) não ignora, necessariamente, o que é feito pela “mão 
esquerda” (os funcionários de base, particularmente da área social em seu sentido 
amplo) (Bourdieu, 1993, p. 222). A primeira submete a segunda a uma situação 
em que ela seja conduzida, para além da administração das contradições da política 
oficial, a assumir as consequências de realizar, ainda que sem querer, as políticas que 
a mão direita deseja sem necessariamente dizer. Para resumir em uma fórmula, seria 
menos o caso de um deficit de implementação (implementation gap) do que o de um 
truque de implementação (implementation trick).

Muitos exemplos recentes têm mostrado que “o diabo mora na implementação” 
e chamado a atenção para a importância dos detalhes, não como obstáculos 
que se opõem à realização de objetivos planejados, mas no sentido de que é 
nesse nível de análise que se revelam as contradições estruturais e suas intenções 
denegadas. Casos ilustrativos envolvem a “flexibilização do mapa escolar”, visando 
promover uma “nova diversificação social”, a partir de critérios desconhecidos, e 
uma “liberdade de escolha”, impossível de ser realizada na prática por todos (Oberti, 
2007); ou a transferência do rendimento mínimo de inserção/renda solidária ativa 
(Revenu minimum d’insertion/Revenu de solidarité active – RMI/RSA)16 para a gestão 
dos conselhos gerais,17 em busca de um atendimento e de concessões mais eficazes, 
mas sem provisão dos recursos necessários para tal (Avenel, 2005); ou ainda a 
reforma hospitalar que depositou sobre os funcionários a responsabilidade pela 
sua própria reorganização (Belorgey, 2009). Em cada caso, seguindo modalidades 
específicas, os funcionários do “chão de fábrica” são colocados na situação de ter que 
arbitrar e responder aos dilemas impostos pelas reformas sem que elas lhes tenham 
fornecido respostas, ou de ter que decidir sobre situações que essas reformas não 
previram explicitamente, mas que não hesitaram em criar e impor (por exemplo, 
a limitação do número de beneficiários do RMI). Em resumo, trata-se de abordar 
tecnicamente o que não foi decidido politicamente e, portanto, de fabricar, ainda 
que sob forte restrição, as políticas públicas.

No guichê, e mais amplamente no tratamento burocrático de casos individuais, 
revela-se uma aparente contradição entre políticas formuladas a partir de todo um 
rigor regulamentar, mas que cuja realização repousa, pelo menos parcialmente, sobre 
uma atividade de bricolagem, quase que caso a caso. Se há poder discricionário dos 
agentes de base nas políticas de combate a fraudes, por exemplo, este é exercido 
em um sistema relacional que o orienta: preferivelmente para a leniência em 
relação aos “descuidos” dos grandes contribuintes nas fraudes tributárias e fiscais  

16. RMI e RSA são benefícios sociais oferecidos pelo governo francês, voltados à garantia de uma renda mínima para 
famílias em situação de vulnerabilidade.
17. Na França, os conselhos gerais constituem uma assembleia eletiva que administra a coletividade territorial associada 
à esfera de governo dos departamentos. 
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(Spire, 2009), e não a severidade em relação aos “trapaceiros”, nos casos de fraude 
junto aos benefícios sociais (Dubois, 2009).

Retomemos o exemplo dos “guichês de imigração” (Spire, 2008), que ilustra 
perfeitamente a nossa hipótese de um truque de implementação. O contínuo 
endurecimento nas análises de concessão de status migratório na França, 
especialmente a partir de 2003, fez com que as políticas de imigração entrassem 
em contradição com as normas internacionais referentes ao asilo humanitário 
e ao respeito aos direitos humanos. Essas contradições foram resolvidas por 
meio de uma política de fachada (a “política de guichê”): “De um lado, adotam 
leis repressivas, mas que aparentemente respeitam os direitos fundamentais; de 
outro, delegam aos escalões administrativos inferiores a tarefa de tornar esses 
direitos inoperantes” (Spire, 2008, p. 8). Para isso, os agentes subalternos dos 
órgãos locais de segurança (prefectures de police), dos departamentos de trabalho 
ou dos consulados são dotados de um alto grau de autonomia em suas atividades 
profissionais. Eles colocam essa autonomia a serviço de uma missão de manutenção 
da ordem nacional, de forma tal que o caráter repressivo não seja identificado 
como originário de uma predisposição autoritária ou racista da política oficial. 
Pode-se dizer que o caráter repressivo derive mais da organização do trabalho e 
da socialização profissional dos agentes de implementação. Mais do que seguirem 
as regras formais, esses agentes apreendem rotinas burocráticas que estimulam 
o endurecimento de suas posturas e decisões em relação aos estrangeiros. Lado 
a lado a esse tipo de postura, existem também um grande número de agentes 
que poderiam ser definidos como pragmáticos: eles favorecem um tratamento 
rápido dos casos, sem envolvimento moral ou sentimental e movidos por uma 
orientação de eficiência e produtividade.

Finalmente, há também uma minoria de agentes que se define por uma 
postura refratária ao tratamento repressivo. Buscando resistir simultaneamente 
às inclinações de seus colegas e ao ambiente social ao seu redor, eles não resistem 
por muito tempo e acabam abandonando o trabalho ou endossando a orientação 
dominante, a qual compreende um grupo de agentes que podem ser definidos 
como “empreendedores morais”, em geral, envolvendo os funcionários mais antigos, 
convencidos de sua missão e alinhados ao objetivo de lutar contra os “clandestinos”.  
Eles desempenham o papel de pedagogos em relação a outros agentes, devido à sua 
senioridade e competência técnica. De maneira geral, o poder discricionário dos 
agentes de base orienta a política de imigração em um sentido mais repressivo 
do que o previsto nos textos oficiais, não por desvios descontrolados, mas porque as 
práticas administrativas passam a concretizar aquilo que não pode ser oficialmente 
prescrito. Assim, revela-se algo que se associa menos a um deficit do que a um 
“truque” de implementação.
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3.2 De Estado social à regulação dos pobres

A valorização da “proximidade” (Weller, 2003), a tendência a compreender os 
indivíduos como unidade da ação pública (Cantelli e Genard, 2007) ou ainda 
a “responsabilização” dos agentes administrativos (sendo a Lei Orgânica relativa 
às Leis de Finanças – LOLF – exemplar) como também dos usuários constituem 
diferentes vetores que têm reforçado a importância potencial das relações de guichê. 
O desenvolvimento do poder de apreciação dos agentes de base não é, entretanto, 
contraditório à manutenção ou ao reforço de uma forte restrição hierárquica, via uso 
de indicadores de desempenho e das avaliações individuais. O crescimento conjunto 
da autonomia individual e do controle constitui uma marca das transformações 
contemporâneas do trabalho. Diferenças importantes, no entanto, separam as 
instituições e os setores de ação pública: se é possível observar, em maior ou menor 
grau, todas as políticas a partir das relações que se estabelecem “no guichê”, isso 
não significa dizer que todas sejam “políticas de guichê”, no sentido de serem 
transformadas e reconstituídas a partir das relações de guichê, tal como observado 
no exemplo da implementação da política de imigração. Focalizaremos aqui um 
espectro maior da ação pública, as políticas sociais e de emprego, nas quais essa 
lógica e o papel das relações de guichê são particularmente presentes. 

Faz-se necessário, primeiramente, recordar a importância da evolução dos 
direitos sociais e seus modos de atribuição, particularmente a partir da década 
de 1980, no processo de questionamento e desmantelamento do chamado 
modelo “clássico” de Estado de bem-estar social (Dubois, 2005). Para simplificar, 
esse modelo refere-se à constituição de um regramento que estabelece direitos. 
A relação com a administração pode se limitar a uma troca formal, cujo desenrolar 
não deveria ter impacto direto na concessão do serviço ou benefício. O trabalho do 
funcionário no guichê consiste na verificação dos documentos requeridos para o 
processamento da solicitação e no fornecimento de informações adicionais sobre 
o cálculo dos benefícios legais ou o prazo para seu pagamento. O usuário do serviço 
deve fornecer as certificações e atestados solicitados, se possível acompanhados 
de explicações em casos de situação mais complexa. A situação muda bastante 
quando passamos da noção de direitos sociais para um modelo baseado na noção 
de benefícios e ajudas em espécie, concedidos a partir de avaliações caso a caso, 
aproximando-se de uma ideia de caridade pública. A confrontação às instituições é 
uma das formas mais complexas e constitui-se em um verdadeiro problema, uma vez 
que os agentes analisam as situações dos requerentes e apreciam as características que 
julgam ter que ser consideradas para a tomada de decisão. É o que alguns autores 
chamam de “magistratura social”, que prevalece em uma “política de situações” 
(Astier, 2000). O requerente deve expor sua situação e sua pessoa de maneira a 
fundamentar bem a validade do seu pedido. Algumas dinâmicas cruciais passam 
a estruturar essa troca: o estabelecimento da veracidade da história para decidir 
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sobre a adequação da ajuda, da forma e da sua quantidade. Nessa lógica, a relação 
administrativa é uma situação tensa, complexa e decisiva, na medida em que, nessa 
ocasião, é definida a obtenção ou não do apoio público.

Seria muito simples e prematuro dizer que as políticas sociais na França 
teriam passado do primeiro para o segundo modelo, mesmo diante da constatação 
da crescente importância das políticas que se baseiam na avaliação de demandas 
individuais. Os critérios de fato (sujeitos à apreciação) competem com os 
critérios legais (vinculados a um estatuo ou regramento), tornando o trabalho de 
qualificação de situações individuais mais decisivo (Choquet e Sayn, 2000). Essa 
casuística fundamentada nas histórias individuais, produzidas pelos representantes 
institucionais e sujeitos à sua apreciação, atua a serviço da atribuição de mínimos 
sociais, como o RMI (Astier, 2000) ou na cobertura universal de serviços de saúde 
(Leduc, 2008). Ela prevalece também para a ajuda de emergência (Fassin, 2000) 
e, em grande medida, para os subsídios de desemprego, nos quais a concessão tem 
implicado a avaliação dos esforços de procura ativa de emprego e, por conseguinte, 
uma apreciação da “força de vontade” individual dos solicitantes. Em todos os 
casos, a complexidade das situações combinada com a imprecisão dos critérios de 
avaliação confere ao encontro direto com a administração uma importância inédita.

Essa confrontação direta, contudo, não se limita a uma função procedimental, 
mas pode, ela mesma, constituir-se em um modo de ação pública ou, como sugerido 
no início, em um modo de governo. De fato, pode tratar-se de “governar pela escuta” 
(Fassin, 2006) ou, em outras palavras, de um tratamento dos problemas sociais a 
partir da atenção prestada às dificuldades individuais, tendencialmente apreendidas 
sob um ângulo psicológico. Esse não é um papel exclusivo de médicos, psicólogos e, 
tampouco, assistentes sociais: simples agentes administrativos são igualmente levados 
a desempenhá-lo, em razão das transformações sociais mencionadas anteriormente. 
Pode tratar-se também de intervir sobre as disposições pessoais dos indivíduos a 
serem tratados. Nesse sentido, as ações dos agentes que auxiliam os jovens na busca 
de emprego estão menos relacionadas com a função de encontrar um trabalho 
do que com a função de consolidar com os jovens desempregados um “senso de 
colocação”, levando-os a formular um projeto “realista” ao longo das interações, 
que também tendem a normalizar seu comportamento (roupas, linguagem) e sua 
relação com o tempo (pontualidade, previsão) (Zunigo, 2008). As entrevistas com 
os conselheiros de emprego na Agência Nacional de Emprego (Agence Nationale 
pour l’Emploi – ANPE) e, mais recentemente, no Pôle Emploi18 – que se tornaram 
mensais desde 2005 –, não se limitam mais a uma função de (re)colocação no 
mercado de trabalho (Benarrosh, 2006). Quando as ofertas de emprego são raras, 

18. Trata-se de uma instituição pública responsável pela promoção e intermediação de emprego na França, criada em 
dezembro de 2008, resultante da fusão entre a ANPE e a Assedic, como uma agência do trabalhador. 



Implementando Desigualdades: reprodução de desigualdades 
na implementação de políticas públicas

120 | 

essas entrevistas consistem, antes de mais nada, em uma forma de relembrar e 
reforçar as expectativas institucionais com relação aos desempregados, os quais 
devem, acima de tudo, esforçar-se para mostrar que as atendem e respeitam. 
O guichê, portanto, não é apenas o ponto de contato necessário entre as políticas 
e as populações por elas visadas (as políticas no guichê). Ele constitui, também, o 
lugar em que repousa o modo de operação de uma intervenção pública que tem 
o objetivo de regular essas populações (as políticas do guichê).

4 CONCLUSÃO

O que vemos quando olhamos para as políticas contemporâneas “no nível do guichê” 
que possa nos ajudar a melhor compreendê-las? Observamos, primeiramente, como 
se combinam os efeitos das reformas neogerenciais das administrações públicas, 
as transformações do recrutamento de seus agentes de base e a intensificação das 
demandas da população relacionadas às dificuldades socioeconômicas – a partir 
das práticas, trajetórias e relações sociais – na formação daquilo que se convencionou 
chamar de “crise” do serviço público “à francesa”. Tal crise não é apenas intelectual 
ou jurídica, nem pode ser somente associada a uma consequência direta da integração 
europeia ou da globalização econômica – o que não significa dizer que essas questões 
não sejam importantes. Além de se apresentar como produto das interações entre 
diferentes campos (político, administrativo, econômico, jornalístico etc.) que, em 
nível nacional, orientam de forma mais ampla a condução das políticas, essa crise 
também está ligada às tensões bem concretas que nascem quando um “sistema 
acabado” é gradualmente revisto a partir de baixo enquanto a “demanda infinita”, 
a qual ele deveria enfrentar, mantém-se ou segue em crescimento.19 

A observação das relações ao guichê revela, também, maneiras de condução 
da ação pública que, por não serem totalmente inéditas, desenham um modo de 
governo parcialmente novo. A multiplicação das reformas de todas as ordens, assim 
como os conteúdos das novas políticas (nos setores sociais, de emprego, imigração 
ou educação, por exemplo), ampliaram o número de casos nos quais os escalões 
inferiores se encontram obrigados a decidir sobre bases incertas e ter participação 
mais ativa na definição das políticas que eles deveriam implementar. Justificado pela 
busca por flexibilidade e possibilidades de adaptação local, esse reforço a um poder 
discricionário, acompanhado de uma cobrança por resultados (avaliação, “política 
de números”), leva à responsabilização de agentes em todos os níveis, no sentido de 
lhes confiar mais responsabilidades, mas, também, de torná-los responsáveis pelas 
ações realizadas. Essa é uma das manifestações dos “truques de implementação”, aqui 
hipotetizado. Essa responsabilização afeta tanto, ou mais, os destinatários das políticas 
públicas – dos pais de estudantes convocados a ingressar na “comunidade educacional” 

19. Para retomar a formulação a respeito da previdência social, ver Foucault (2001).
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aos beneficiários dos serviços sociais – que passam a ser exigidos a contribuir para 
uma melhor gestão dos gastos públicos em saúde, a satisfazer expectativas em termos 
de “esforços de integração”, nos caso dos imigrantes, ou a se engajar ativamente nas 
“atividades de busca de emprego” que passam a fazer parte da própria definição 
de desemprego, para além da condição econômica vivida. Isso sugere que a ação 
pública, cada vez mais, vem buscando se relacionar não apenas com as situações das 
populações envolvidas, mas, também, com os comportamentos individuais de seus 
membros. Esse governo individualizado das condutas opera no curso de interações 
diretas com os “burocratas de nível de rua”, engrenagens essenciais dessa máquina de 
administração. É também nesse sentido que podemos falar de políticas do guichê.
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