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REFORMA DO ESTADO E EDUCAÇÃO NO BRASIL: PERSPECTIVAS PRESENTES NA PRODUÇÃO ACADÊMICA
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No período que abrange as três últimas décadas do século XX, a crise do Estado, o questionamento de seu papel e sua reforma constituem elementos de grande relevância no contexto político brasileiro, uma vez que interferem profundamente nas diretrizes políticas, econômicas e sociais do país. Especificamente quanto à Educação, as políticas implementadas acabam por refletir este contexto de reforma. Neste texto serão apresentadas perspectivas sobre a relação Estado e Educação, no contexto acima referido, presentes na produção acadêmica brasileira de cinco áreas - Educação, História, Administração, Economia e Ciências Sociais -, do período de 1971 a 2000. Pretende-se, a partir destas perspectivas, identificar as relações e tendências nas áreas pesquisadas, referentes ao tema Estado e Educação, e estabelecer articulações entre elas.

O ESTADO BRASILEIRO: CRISE E REFORMA
Nas últimas três décadas do século XX ocorreram profundas transformações no mundo, nos planos econômico, político, cultural e social. Uma das principais mudanças refere-se ao papel do Estado-Nação, que, na sociedade global, não só é redefinido, mas perde algumas de suas prerrogativas econômicas, políticas, culturais e sociais, debilitando-se Conforme Ianni (1992).. No Brasil, em especial a partir da década de 80, ocorre uma situação comumente designada como  “crise do Estado”. Esta expressão é utilizada muitas vezes sob um falso consenso, por reunir sob o mesmo título diversas crises simultâneas: a) a fiscal, entendida como o excesso de gasto público social; b) a econômica, visando a um Estado regulador, indutor, coordenador e mobilizador dos agentes econômicos e sociais; c) a social, com a crise do Estado de Bem-Estar Social; d) a política, questionando-se a incapacidade de institucionalizar a democracia e prover uma cidadania adequada; e e) a crise do modelo burocrático de gestão pública, tendo em vista os elevados custos e a baixa qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Neste texto, a crise do Estado será entendida como uma crise estrutural, convergência de crises simultâneas que levam à discussão sobre o papel do Estado, sob diferentes aspectos.
Cada perspectiva da crise do Estado vem impregnada de um entendimento específico sobre quais são os principais problemas e sobre o que fazer para que ocorra uma redefinição do papel ideal do Estado, suficiente para superar os problemas indicados. O possível consenso seria quanto ao que se deveria esperar de uma reforma estatal: que ela permitisse ao Estado desenvolver a capacidade administrativa, no sentido de melhorar o desempenho público e a qualidade dos serviços dirigidos às necessidades públicas. 
Bresser Pereira (2001), analisando as concepções e perspectivas teóricas da reforma do Estado, presentes na literatura, destaca a heterogeneidade de respostas à questão de como reconstruir o Estado no sentido de melhor capacitá-lo a intervir e implementar as políticas econômicas, manter a ordem pública e oferecer serviços sociais com boa qualidade, e indica quatro principais abordagens teóricas da reforma do Estado: a neoliberal, a sociologia institucional, a escolha racional e o modelo principal-agente, caracterizando-as. 
Especificamente quanto ao caso brasileiro, Barreto (1999), a partir de análise do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, indica a conjugação de quatro processos interdependentes, a saber: a redefinição das funções do Estado, a redução de seu grau de interferência, o aumento da governança e da governabilidade. O aparelho de Estado é entendido como compreendendo quatro setores de atuação: 1) o núcleo estratégico, 2) as atividades exclusivas do Estado, 3) os serviços não-exclusivos do Estado e 4) a produção de bens para o mercado. A atuação direta do governo fica restrita aos dois primeiros. Nos dois últimos setores – entre os quais está a Educação-, o Estado tem uma atuação indireta na sua promoção e financiamento, parcial ou totalmente.
Pode-se inferir, pelas características que Pereira indica e pelas que Barreto descreve, que o processo de reforma do Estado que vem sendo desenvolvido no Brasil volta-se para as características do modelo neoliberal. Devido à prioridade que este modelo imprime à questão econômica, as principais críticas que lhe são feitas referem-se às suas conseqüências no campo social. Mais especificamente, as críticas voltam-se aos seus efeitos negativos sobre o Estado de Bem-Estar Social Ressalta-se porém, que se já havia críticas diversas quanto às conseqüências de exclusão social (ver Saviani (1992) e Sader (1998)), a discussão tem se tornado mais enfática neste aspecto do neoberalismo, principalmente a partir das declarações feitas por Joseph Stiglitz, vice-presidente sênior e economista-chefe do Banco Mundial, em janeiro 1998, que  levantou críticas às políticas do Consenso de Washington, procurando demonstrar que elas não conseguiram dar respostas a uma série de questões vitais para o desenvolvimento dos países em que tais diretrizes foram implantadas.. 
No Brasil, aquelas áreas tradicionalmente atendidas e consideradas como parte do Estado de Bem-Estar Social, entre as quais a Educação, são diretamente afetadas pela crise. Segundo Azevedo (2000:17), a Educação no Brasil "se constitui como um setor que se tornou alvo das políticas públicas, em estreita articulação com as características que moldaram o seu processo de modernização e desenvolvimento”. 
Na década de 80 a ênfase passa a ser a eficiência do funcionamento das instituições escolares e a qualidade de seus resultados. É importante ressaltar a influência de organizações internacionais no estabelecimento destas diretrizes, estabelecidas para o aparelho de Estado como um todo, em seu processo de reforma Conforme Peroni (2000).. Esta tendência permanece na década de 90, em que “... o Estado procurará imprimir maior racionalidade à gestão da educação pública, buscando cumprir seus objetivos, equacionar seus problemas e otimizar seus recursos, adotando em muitos casos o planejamento por objetivos e metas” Conforme Oliveira (2000:100).. A Educação passa por reformas em sua estrutura e orientações, destacando-se Conforme Draibe (1999). as seguintes: redistribuição de recursos; descentralização da execução do gasto; reforço da progressividade e redistributividade dos recursos; reequilíbrio regional da alocação; descentralização; desconcentração dos recursos e funções; participações dos pais; parcerias com a sociedade civil; modernização dos conteúdos; diversificação das carreiras; criação de sistemas nacionais de capacitação docente; e criação de um sistema nacional integrado de avaliações educacionais.
Um outro elemento que surge, no contexto desse processo de reorganização, racionalização e incentivos às reformas, por parte do Estado, é a avaliação, que consiste em pré-requisito para a criação de mecanismos de controle e responsabilização mais sofisticados Conforme Afonso (2000). Esta tendência se manifesta atualmente não só na Educação, mas nos diversos setores de atuação do Estado. A avaliação de políticas e programas sociais tem se constituído como um desafio, porém, não só para os governos mas também para a sociedade civil.. Pestana (2001) indica três razões principais para a eclosão de investimentos e propostas na área de avaliação: a ênfase na qualidade, as políticas de descentralização e a pressão sobre o Estado, cobrando-se insumos para a melhor compreensão dos problemas existentes, para o desenvolvimento de políticas mais adequadas, eficazes e eficientes, para a reorientação dos padrões de financiamento e de alocação de recursos, e ainda para permitir uma maior visibilidade, para a população, quanto ao desempenho dessas políticas, ou seja, sua prestação de contas.
Por meio desta breve caracterização do período abordado, da crise do Estado e seu processo de reforma, é possível identificar algumas de suas relações com a Educação, a partir de diretrizes estabelecidas e políticas implementadas. Todo esse processo e relações são fomentadores de questionamentos diversos, por parte da comunidade acadêmica, gerando farto material sobre o tema. Porém, conforme o prisma sob o qual ele estiver sendo observado, a perspectiva adotada para analisá-lo é diferente. Abre-se aqui a possibilidade de análise sobre quais são e como se relacionam (se isso ocorre) estas perspectivas.

ESTADO, EDUCAÇÃO E A PRODUÇÃO ACADÊMICA
Neste trabalho serão apresentados os resultados parciais de pesquisa em desenvolvimento, na qual está sendo realizada análise dos artigos publicados, no período de 1971 a 2000, sobre o tema Estado e Educação, em vinte periódicos acadêmicos das áreas de Educação, História, Administração, Economia e Ciências Sociais. A opção de abordagem multidisciplinar foi intencional, considerando-se  que análises de áreas distintas sobre um tema em comum poderão trazer perspectivas distintas e até mesmo complementares, que contribuirão para sua melhor compreensão. 
Para a seleção das fontes, tomou-se como critério “tipos”: revistas acadêmicas (três títulos por área) e os Anais das Associações Nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa das áreas. A opção pela análise destes “tipos” resultou do entendimento de que, em seu conteúdo básico, estejam presentes sínteses de opiniões de pesquisadores, ligados às diversas Universidades, Faculdades, Grupos e Centros de Pesquisa existentes no país. As fontes escolhidas parecem corresponder, efetivamente, a núcleos de discussão e apresentação de idéias que circulam nos meios acadêmicos.
Este corpus Corpus é entendido como um conjunto de documentos a ser submetidos aos procedimentos analíticos. contempla três características básicas, necessárias para uma análise de conteúdo comparativa: é contrastivo, para permitir comparações; é diacrônico, ou seja, estende-se no tempo para permitir recuperar continuidades e viradas; e é constituído, senão de textos de organizações que emanam de locutores coletivos, ao menos de textos significativos, referentes a um determinado tema. 
Os critérios utilizados para a seleção dos artigos a serem analisados foram os seguintes: exaustividade e não-seletividade, pertinência e homogeneidade. Nesta perspectiva, os artigos que contemplavam os seguintes aspectos foram escolhidos: a) os que se referiam, de maneira direta, à relação Estado e Educação; b) aqueles que abordavam o ensino básico; c) autores internacionais, apenas quando vinculados a alguma Instituição brasileira; d) trabalhos que tematizam o Estado como formulador e implementador de políticas, bem como as vicissitudes que têm caracterizado a concretização destas. A partir destes critérios, foram selecionados cerca de 300 artigos, que encontram-se em fase de organização e classificação de seus dados. Em especial, serão apresentados no pôster os resultados referentes aos itens “entendimento ou função do Estado” e “expectativas em relação ao Estado e à Educação”, além dos dados mais diretamente observáveis nos artigos – mas não menos relevantes – como instituição à qual o autor se vincula, data da publicação, revista ou Anais e referências bibliográficas mais utilizadas.
Pretende-se, a partir dos dados obtidos dos artigos, identificar relações, tendências, convergências e divergências entre a produção acadêmica analisada e traçar interlocuções entre as perspectivas das áreas, quanto à relação Estado e Educação. Neste sentido, serão apresentadas considerações a respeito destas tendências e interlocuções, a fim de avançar no esforço de apresentação e compreensão de diferentes perspectivas acadêmicas sobre um tema em comum. Esta apresentação e melhor compreensão são aqui consideradas uma necessidade fundamental para a discussão sobre os rumos do país, do Estado e da Educação.
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ESTRUTURA DO PÔSTER
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1) Crise e Reforma do Estado – quadros comparativos das abordagens à questão e das características dos modelos de reforma; 
2) Perspectivas das áreas analisadas: quadro comparativo, elaborado a partir dos dados obtidos na análise dos artigos selecionados, e comentários sobre estes dados; e
3) Considerações a respeito das perspectivas identificadas e suas possíveis articulações quanto ao tema Estado e a Educação. 


