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É papel do Estado institucionalizar as regras do jogo. O planejamento é uma das
estratégias utilizada pelos governos para imprimir uma racionalidade e constituir
culturas. É afirmação constante e generalizada, durante quase todo o século XX, que
existe uma estreita conexão entre o planejamento estatal e a institucionalização do
princípio da centralização. Nesse postulado, Estado e planejamento são sinônimos de
autocracia. Contudo, o planejamento também pode ser o instrumento por meio do qual
se estabelecem políticas descentralizadas, dando uma idéia do Estado como a entidade
na qual a sociedade inteira se representa. Interpretações podem advir dessa relação,
estabelecendo conexão entre descentralização e democracia. É sabido que o Estado
brasileiro oscilou entre diferentes direções políticas: em certas fases, privilegiou o
conservadorismo econômico; em outras, aderiu ao liberal-desenvolvimentismo.
Políticas centralizadas e descentralizadas; conservadorismo e liberalismo não são
termos mutuamente exclusivos. Wallerstein (1995) afirma, por exemplo, que o
liberalismo nunca foi fundamentalmente antiestatista, uma vez que sua prioridade real
era o reformismo racional. No entanto, mostrou-se antidemocrático, ao pregar o
domínio dos melhores, não necessariamente pelo “berço”, mas pela educação.
O sistema educacional é planejado para atender às necessidades de cada sociedade.
Fonseca (2009) descreve como o planejamento educacional no Brasil oscilou (e oscila)
entre o utilitarismo econômico e a responsabilidade social. Na década de 1990, o
planejamento estatal acentuou o desenvolvimento de políticas descentralizadas, sob a
credencial democrática. Na verdade, estabeleciam-se as novas regras para a
institucionalização de um reformismo racional, consubstanciado na legislação
educacional, com profundas repercussões na gestão do sistema educacional,
notadamente nas escolas.
Objetivo:
O minicurso objetiva discutir o perfil indutor das políticas implantadas pelo Estado
brasileiro a partir da década de 1990. Nesse processo, planos e programas educacionais
buscaram adequar-se à nova regulação imposta pelo Estado. A avaliação representa o
grau maior de institucionalização das regras do jogo, por meio dos critérios de eficiência
e eficácia. A educação básica é instada a participar dos programas como o PAR e o
PDE-Escola para atender ao reformismo racional em andamento. O minicurso buscará,
a partir de estudos e pesquisas científicas, problematizar as concepções e práticas de
planejamento educacional vigentes no sistema educacional brasileiro sob a égide do
racionalismo hegemônico. Ao mesmo tempo, ensejará uma reflexão sobre o novo
cenário que se descortina na atual fase do capitalismo.
Metodologia: exposição dialogada.
1º dia = Estado e planejamento educacional no governo Lula
2º dia = Políticas educacionais e a realidade da escola: PAR, PDE-Escola
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