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O presente trabalho tem como objetivo estudar os impactos do projeto FUNDESCOLA nas redes estadual e municipal do Estado de Goiás e faz parte de um projeto de pesquisa integrado sobre os novos modelos de gestão da educação básica, que está sendo desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE) para compreender e analisar algumas experiências de gestão escolar no ensino fundamental brasileiro, desenvolvidas na década de 90, no quadro de projetos financiados pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento –BIRD ou Banco Mundial. A intenção é conhecer o que acontece nas escolas quando acolhem projetos oriundos de instâncias burocráticas nacionais e internacionais, levando em conta que definem a priori diretrizes políticas e metodológicas que, certamente, podem interferir nos rumos da educação e no processo escolar. 
Na década de 70, o Banco já elaborava estudos visando definir fatores para melhorar a gestão dos sistemas educativos; a meta era aumentar a eficiência, medida pelo rendimento escolar (taxas de aprovação/reprovação, evasão/retenção) e também pela melhoria da qualidade do ensino (formação e salário do professor,  número de alunos por classe, uso de materiais didáticos, entre outros). 
O Banco para alcançar a eficiência ideal estimulava reformas profundas na organização escolar, além da adoção de novos modelos de gerência e planejamento, em nível nacional e local. Esperava-se que a experiência dos projetos se constituíssem em modelos de gestão a serem repassadas para o sistema educacional como um todo. Se na década de 70, este componente não era contemplado nos projetos, nos anos 80 passa a receber cerca de 12% do total dos recursos do Banco para a educação, sob a denominação de desenvolvimento institucional.
A distribuição de recursos do projeto FUNDESCOLA concebido pelo Banco, em fase de desenvolvimento (WORLD BANK, 1998), é também ilustrativa quanto à ênfase em aspectos físicos e materiais, aos quais são destinados cerca de 80% dos recursos. Apenas 2% são destinados à certificação de professores. 
O objetivo central do FUNDESCOLA é instalar um processo de desenvolvimento institucional, estabelecendo estratégias para que as escolas mais pobres possam funcionar, pelo menos, em mínimas condições. Utiliza-se um modelo mínimo de operação-padrão, consistindo na elaboração de uma listagem, especificando um pacote de insumos e serviços para que a escola possa funcionar no nível mínimo desejado, para a aprendizagem dos alunos. Por esta proposta, as escolas seriam examinadas por técnicos da Secretaria de Educação, que determinarão se os insumos — professores qualificados, móveis e equipamentos — estariam dentro ou fora do padrão definido a priori. 
A autonomia escolar  seria garantida por um fundo repassado à escola, com vistas a estimular o quadro administrativo  a tomar decisões que afetem materialmente a escola e a responsabilizar-se  pelos resultados de suas decisões. O fundo seria gerido pelo conselho escolar, o qual se encarregaria da compra e recebimento de mercadorias, além da contabilidade.
Numa etapa posterior, o projeto prevê a construção do próprio Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) fundamentado nos modelos de planejamento estratégico e  “qualidade total”. No último degrau estratégico do projeto, situa-se a implantação  de ações voltadas para a  formação do professor, partindo-se do pressuposto de que “mesmo que a escola tenha conseguido autonomia com respeito ao seu orçamento, que tenha atingido nível operacional padrão e que esteja implementando seu plano de desenvolvimento, o desempenho escolar pode ser prejudicado pela falta de conhecimentos pedagógicos e estratégias gerenciais”. (WORLD BANK, 1998:7)
O grupo de pesquisadores entende que a importância do presente estudo reside no anseio de compreender a essência das políticas que ancoram a cooperação do Banco Mundial ao Brasil, identificando os seus desdobramentos no âmbito da educação brasileira, por meio de modelos racionalistas de gestão de meios, qual seja o caso do Plano de Desenvolvimento da Escola ou  PDE, difundido por meio dos projetos sob financiamento da Banco, como o FUNDESCOLA. 
A reflexão reveste-se de particular importância no atual momento em que a  gestão educacional é ressignificada, sendo enfatizada como meio de promover a qualidade da educação e a autonomia da escola. Não se pode ignorar que existe uma pluralidade de propostas voltadas para a organização e  funcionamento da escola pública, as quais, muitas vezes sob a mesma denominação formal, apresentam bases ideológicas diferenciadas, o que aponta para a necessidade do seu desvelamento. 
A proposta do Banco enfatiza a “gestão democrática” centrada numa concepção gerencialista e eficientista de gestão, concretizada particularmente por meio do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). Numa outra perspectiva, situa-se o Projeto Político Pedagógico (PPP) centrado em uma concepção democrática da escola, uma vez que propõe uma construção coletiva, respeitando a identidade da escola, sua cultura e caráter autonômico. Além disso, busca superar a gestão dos meios e produtos, apelando para iniciativas inovadoras, orientadas por valores mais humanos e que levem em conta as vivências e sentimentos, condições de vida e de trabalho, à cultura e qualificação dos professores.   
Com essa preocupação, a pesquisa ora em desenvolvimento orienta-se pela busca de respostas circunstanciadas sobre os efeitos da cooperação internacional, concretizada por meio dos projetos financiados pelo Banco Mundial, voltados para o desenvolvimento de modelos de gestão escolar que se propõem “inovadores” e de novas maneiras de conceber a formação e desempenho dos professores. 
Para tanto, tem como objetivos: 
Ø	Refletir sobre o impacto do FUNDESCOLA no desenvolvimento institucional e na prática pedagógica das escolas envolvidas.
Ø	Identificar a gênese dos projetos, buscando captar o movimento de sua concepção e de sua estruturação como proposta negociada entre o Banco e as Secretarias de Educação estadual e municipais.
Ø	Verificar como os modelos de gestão concebidos pelo  Banco Mundial foram integrados aos projetos de financiamento e como se materializaram na escola.
Ø	Analisar o processo de implantação dos projetos nas escolas, identificando as diferentes formas de adesão pela comunidade escolar.
Ø	Analisar o processo de desenvolvimento dos projetos nas escolas, visando perceber o entendimento e a participação da comunidade escolar.
METODOLOGIA 
Os próprios objetivos da pesquisa induziram à opção metodológica que privilegia a interpretação qualitativa. Este enfoque se justifica pelo seu caracter interpretativo, dialógico e pela sua adequação ao estudo de casos singulares. Sua importância, segundo Rey (2001),  se explica por serem portadores da riqueza diferenciada da multiplicidade de formas em que aparece a constituição subjetiva dos processos estudados. Neste enfoque se valoriza o sujeito concreto, tanto em sua história, quanto em sua capacidade de reflexão e criação.
	A motivação maior é analisar como os atores compreendem o sentido de uma gestão inovadora e que conhecimentos são construídos no desenvolvimento de um projeto dessa natureza, assim como os seus efeitos no cotidiano escolar. Nesse sentido, estamos investigando a riqueza processual dos projetos em andamento; as suas visões mais utópicas ou a busca de caminhos mais realistas para a continuidade do processo. A intenção é participar da construção de conhecimentos que constituam uma base significativa para a reflexão dos atores escolares e dos pesquisadores, no sentido de perceber um futuro mais promissor para a escola pública. 
As informações que permitem conhecer a gênese dos programas em foco, assim como a sua magnitude com respeito ao sistema de ensino fundamental no Estado serão obtidas junto aos órgãos que denominaremos de “administração central do programa”, ou seja, as Secretarias municipais e estadual de Educação e suas superintendências regionais. 
Estão sendo levantadas informações gerais que permitam a caracterização do programa: 
- abrangência geográfica; 
- magnitude do público-alvo;
- tempo de duração do projeto;
- tempo de duração das diferentes ações específicas;
- recursos previstos para as diferentes ações.
Outras informações estão sendo levantadas com o objetivo de conhecer: a proposta de gestão institucional e pedagógica implícita no projeto, considerando: (a)  objetivos e finalidade do projeto, a qualidade do ensino, a formação de professores e o desenvolvimento institucional; (b) principais áreas de intervenção; (c) quem define os objetivos e como são formuladas as propostas específicas para as escolas; (d) quais os critérios de definição e de repasse de recursos financeiros para as escolas; (e) qual a estratégia para a inserção do programa nas escolas.
Tendo-se em vista que os projetos são voltados para a autonomia escolar, julgamos imprescindível conhecer:
- os critérios de quantificação e destinação de recursos para as escolas e para os diferentes itens do programa.
- os critérios de utilização dos recursos, verificando: (a) a sistemática de planejamento adotada para cada escola; (b) a participação dos diferentes segmentos na definição e aplicação da sistemática; (c) a sistemática de acompanhamento e controle órgãos regionais de ensino.
Os  textos técnicos e políticos do Banco Mundial, os textos de base do programa, os artigos, os relatórios técnicos das Secretarias de Educação  e das escolas, manuais de gerenciamento e outras publicações  relevantes sobre o programa, compõem a gama de documentos para obtenção de informações necessárias ao processo.
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