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O presente estudo discute a questão do planejamento escolar no contexto das políticas educacionais dos anos 90 do século XX, tomando como foco de análise a experiência desenvolvida em Minas Gerais. Nesse período, tivemos um panorama educacional fortemente marcado pelo pelo avanço do ideário neoliberal no campo das políticas sociais e econômicas (DE TOMASSI, WARDE, HADDAD, 1996; KRAWCZYF, CAMPOS, HADDAD, 2000; AZEVEDO, 1997). Minas Gerais, seguindo as agendas do mundo globalizado adotou, entre outras medidas, um modelo de planejamento fundamentado na lógica empresarial. (OLIVEIRA, 2001)
Nessa perspectiva, o planejamento escolar e educacional assumiu, mais uma vez, lugar de destaque nas políticas educacionais implementadas, sendo orientado pelos princípios contidos no paradigma da racionalidade técnica e científica. Programas, planos e projetos foram implementados no campo da educação, tendo como pressupostos o Gerenciamento da Qualidade Total (GQT). (GENTILI, 1995)
O PROQUALIDADE -  Projeto de Qualidade na Educação Básica de Minas Gerais – foi produzido nesse contexto e passou a ter um caráter definidor das ações relativas ao desenvolvimento da Educação Básica nas Gerais. Um dos subprojetos dentro  do PROQUALIDADE, voltado para o fortalecimento da gestão do sistema educacional, propunha o desenvolvimento de ações direcionadas para o planejamento escolar, com ênfase na elaboração de normas e instruções no sentido de que cada escola elaborasse o seu plano de desenvolvimento (PDE). (OLIVERIA, 2001; GOULART , 1998)
Todavia, mesmo antes da definição do PROQUALIDADE, no período de 1991 à 1994, a SEE/MG emitiu vários seguintes documentos orientadores sobre o planejamento do trabalho escolar. O principais foram: O Projeto Pedagógico da Escola, O Plano de Desenvolvimento da Escola e um terceiro documento coom o título Projeto Pedagógico. Posteriormente, em 1997, um novo documento orientador foi divulgado junto às escolas da rede estadual de ensino: PDE – Manual de Gestão: elaborando e vivenciado o Plano de Desenvolvimento da Escola.
O primeiro documento – O projeto pedagógico da escola – divulgado no final de 1991 e início de 1992, em sua primeira parte, questiona o que vem a ser um projeto pedagógico, define a função da escola, destaca a importância de cada escola ter a sua própria identidade e esclarece que o objetivo comum de todas escolas deve ser o de assegurar uma educação de qualidade para todos. Afirma a necessidade de se resgatar a função do ensino no trabalho escolar, centrando a atenção na aprendizagem e apresenta um roteiro de elaboração de um projeto pedagógico, discriminando, de forma detalhada, os aspectos que ele deveria contemplar. A perspectiva do trabalho coletivo é colocada de forma clara nos seguintes termos
O Projeto Pedagógico da escola é fruto de um trabalho coletivo de seus profissionais a partir de sua realidade, identificando o que é necessário, para que exerça sua função e, maior autonomia e eficiência – através de um planejamento participativo, estaremos renovando a prática e garantindo a autonomia da escola. 

A análise desse documento indica a preocupação da SEE/MG em introduzir novos mecanismos de planejamento na busca de atendimento das necessidades básicas de aprendizagem para todos, focalizando o trabalho coletivo no interior das escolas. A discussão sobre o Regimento Escolar também é inserida nesse documento, no sentido de que esse Regimento se sobrepõe ao Projeto Pedagógico, sendo que o primeiro é que seria o documento definidor da filosofia da escola.
A partir de 1993, já com o horizonte de assinatura do convênio com o Banco Mundial traduzido no PROQUALIDADE, a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais determinou que as escolas teriam que elaborar o seu Plano de Desenvolvimento (PDE). No PDE seriam definidas as ações que deveriam ser desencadeadas num período de pelo menos cinco anos, objetivando assegurar educação de qualidade para todos os alunos. Além disso, como aparece no próprio texto:

O Plano de Desenvolvimento da Escola deve explicitar os ideais de uma comunidade com relação à sua escola. Pode-se dizer que este plano delineia uma VISÃO, isto é, a possibilidade de que as ações definidas sejam capazes de transformar o sonho em realidade.

Ao tratar do processo ensino aprendizagem, o documento se refere ao projeto pedagógico como parte do Plano de Desenvolvimento da Escola que estabelece as orientações relativas ao processo ensino aprendizagem e tem como componentes o currículo básico, o currículo pleno, bem como a organização das condições de ensino aprendizagem incluindo a metodologia a ser utilizada, o material didático, o calendário, o plano de capacitação dos recursos humanos da escola, as formas de enturmação, o planejamento da recuperação e avaliação da aprendizagem.
Segundo as orientações contidas nesse segundo documento, o Plano de Desenvolvimento da Escola teria um sentido mais amplo, enquanto que o Projeto Pedagógico englobaria as ações mais específicas do processo ensino aprendizagem.
Dando continuidade às ações da SEE/MG, em 1994, a Equipe da Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional elaborou um terceiro documento denominado Projeto Pedagógico, com o objetivo de, mais uma vez, orientar as escolas na elaboração de seu documento, definindo esse projeto da seguinte forma:

O Projeto Pedagógico é o componente do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), que estabelece as orientações relativas ao processo de ensino aprendizagem, com o intuito de conferir maior eficácia à atividade fim da escola. É construído, pois com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino, garantindo a aprendizagem efetiva dos alunos.

O documento ressaltava, também, que o Projeto Pedagógico deveria atender às necessidades básicas de aprendizagem dos alunos e as expectativas da família e que os objetivos da escola deveriam estar articulados com as orientações da Secretaria Estadual de Educação e as diretrizes nacionais, de acordo com os conteúdos básicos e carga horária estabelecidos. Acrescentava ainda que o Projeto Pedagógico, sendo parte integrante do PDE, deveria definir as ações pedagógicas a serem desencadeadas por um período de cinco anos e deveria ser avaliado continuamente, por toda equipe responsável pelo seu planejamento e execução. Ao final da cada ano os objetivos e as metas deveriam ser revistos para um possível replanejamento para o ano seguinte.
A partir da proposta delineada pela SEE/MG em 1993, percebe-se uma ruptura com as diretrizes que vigoraram no documento anteriormente analisado, principalmente no que diz respeito às tendências de planejamento. A presença das expressões como visão, clientes da escola, eficiência, eficácia, produtividade, relação custos resultados, entre outros, indicam a adequação da escola ao modelo empresarial, tendo como elemento norteador, os princípios da Qualidade Total.
Em 1997 essa perspectiva se aprofundou através de um novo documento elaborado pela SEE/MG, na forma de um manual sobre PDE, com o título: o PDE- Manual de Gestão : Elaborando e Vivenciando o Plano de Desenvolvimento da Escola. Aqui o PDE é assim definido:

Um instrumento de planejamento e gestão que contém a proposta de trabalho da escola da escola para um período determinado (cinco anos) e que dá sentido e identidade a toda instituição, unificando as atividades dos diversos segmentos (alunos, professores, pais e servidores) da comunidade escolar. Ele explicita a trajetória do desenvolvimento da escola e o marco que pretende alcançar ao final de seu período de vigência.

Em relação à participação, o documento sugeria reuniões por segmentos, envolvendo toda a comunidade escolar sob a liderança do Diretor, considerada “pessoa-chave” neste processo. Cabia a ele organizar os participantes, delegar competências, definir cronogramas e garantir o seu cumprimento.
A sensibilização das comunidades internas e externas deveria ser realizada de forma a “provocar o desejo” de participar da elaboração do PDE. Neste sentido, a sugestão era que se mostrasse a importância do planejamento na vida das pessoas, bem como a sua finalidade. Esclarecia que esta sensibilização, poderia ser feita pelo Diretor ou outro participante, ou ainda por técnicos dos órgãos centrais ou regionais de ensino. Na organização da participação são destacados os seguintes aspectos:
- formação de pequenos grupos por segmentos (professores, especialistas, alunos maiores de dezesseis anos, pais de alunos, etc.);
- escolha de um coordenador para cada pequeno grupo;
- organização das reuniões do pequeno grupo e registro em ata das discussões, sugestões e decisões;
- acompanhamento do trabalho dos pequenos grupos, auxiliando as discussões, incentivando a troca de informações entre os grupos e definindo prazos;
- reunião dos coordenadores dos pequenos grupos, auxiliando as discussões, incentivando a troca de informações entre os grupos e definindo prazos;
- reunião dos coordenadores dos pequenos grupos, para unificar o trabalho de todos;
- definição, pelo grupo de coordenadores, de um responsável pela redação do PDE.

Para a elaboração do PDE, foi estabelecido um roteiro específico que descrevia passo a passo, as etapas do processo: definição da missão, diagnóstico, prioridades ou problemas prioritários, objetivos gerais e específicos, metas e ações. O registro seria feito em formulário próprio, de acordo com cada etapa realizada.
Aqui, mais uma vez, se depreende o caráter prescritivo que essas orientações assumiam. Além disso, apesar do documento enfatizar a qualidade do processo ensino – aprendizagem, percebia-se um reducionismo da proposta pedagógica que aparecia, apenas, como um item do diagnóstico, diluído entre os demais. Neste sentido, não havia diretrizes específicas para a sua elaboração. Este item ficou restrito a uma série de perguntas formuladas pelos seus elaboradores, que induzia a uma resposta positiva ou negativa. De forma mais geral, este documento traduzia também, uma tendência de planejamento vinculada ao modelo empresarial. Os termos missão, qualidade, prioridades, metas, ações, monitoramento e avaliação evidenciavam a presença de pressupostos do Planejamento Estratégico.  
Esse rápido debruçar sobre as diretrizes referentes ao planejamento do trabalho escolar nos evidencia alguns aspectos profundamente contraditórios. Por um lado, é possível depreender a ausência de um coerência interna entre os documentos divulgados pela Secretaria de Estado da Educação, no que se refere a esse planejamento. A relação entre Projeto Pedagógico, PDE e Regimento Escolar, por exemplo, é bastante dúbia, principalmente se considerarmos a literatura na área, que define o primeiro como um nível de planejamento mais amplo e complexo que os dois últimos. (GANDIN, GANDIN, 2000; VEIGA, 1996; VIEIRA & ALBUQUERQUE, 2001)
Por outro lado, ainda que os documentos se refiram à participação da comunidade no processo de planejamento, o grau de detalhamento e as contradições presentes nos documentos orientadores colocavam essa participação no âmbito de uma participação operacional, restrita à execução de etapas previamente definidas. 
Com efeito, a organização do trabalho escolar e de seu planejamento, quando desenvolvidos com essas características, acaba por assimilar os mesmos princípios que definem a organização dos processos de trabalho no contexto dos modelos contemporâneos de administração, dentre eles o Gerenciamento da Qualidade Total, inspirado no toyotismo ou modelo japonês de organização da força de trabalho. (GENTILI, 1995).
Por fim, esse quadro é determinante para que se aprofunde, nas práticas educativas escolares e nas políticas educacionais, o paradigma produtivista e utilitário que o ideário neoliberal procura disseminar não apenas  no campo econômico, mas também no campo social, político, cultural e educacional. (LESBAUPIN, 2001; OLIVEIRA JR; 2001; MORAES, 1994; GENTILI, 1996).
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