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Nos tempos atuais, as políticas implementadas têm sido impostas como “acordo fabricado”. É exatamente esse tipo de “fabricação” que nos dificulta desmitificar programas de capacitação em que a valorização dos professores passam por conteúdos que parecem não ser os mais adequados a esse fim. Há, muitas vezes, passagens automáticas de conceitos e teorias, da administração para a educação. Esta, reduzida a mero fator de produção – “capital humano” – e abstraída das relações sociais, passa a definir-se como uma técnica de preparar “recursos humanos” para o processo de produção. Nesse contexto, a compreensão da realidade é fragmentada: abandona-se a categoria de totalidade das relações sociais em favor da compreensão das relações individuais, em que o “locus” da realização desses indivíduos é o mercado. As relações educativas transformam-se em orientações técnicas. 
A verdadeira intenção, nessa forma de ver a “profissão” docente, só pode ser desvelada analisando-se o sentido dado pelos representantes dos organismos internacionais Fundo Monetário Internacional (FMI); Banco Mundial (BIRD). e regionais Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL); United Nations Educational Scientific and Culture Organization (UNESCO)., e pelos governantes nacionais. Esta ordem de questões pode não ser instrumental e técnica, mas um instrumento político-ideológico. Os governos assumem, em suas falas, a educação como estratégia de Estado; a busca pela excelência, que pretendem, entendida como ausência de defeitos, dá a estas uma aparência de neutralidade. Com isso mascaram a necessidade de o capital conservar a natureza excludente das relações sociais. Pelo discurso mitificador, os dilemas e as contradições de que os “homens de negócios” se têm historicamente utilizado para a formação do novo ambiente favorável à recomposição capitalista, são empacotados em fórmulas “novidadeiras” como qualidade, sensibilidade, motivação, entre outras. 
Para adequar a educação aos interesses desses organismos, também contribuíram as “indústrias” produtoras de consciência. Esses “homens” emprestam vozes, fazem parcerias, redescobrem filosofias ou velhas práticas, na expectativa de estimular os professores a assumirem uma nova postura ou uma nova atitude, na vida e nas escolas. Por que a proposta do Programa de Capacitação dos Professores do Paraná em Faxinal do Céu se “apropriou” do Estado e motivou, pela sensibilização, os profissionais do sistema educacional?
A intenção desta discussão é desenvolver uma reflexão sistematizada, sobre a problemática da proposta de capacitação dos professores da rede pública do Paraná, a qual buscou, através dos Seminários de Educação Avançada, Atualização e Motivação, a excelência na educação, pela sensibilização dos professores.
Objetivando “mapear as deficiências” do ensino público, o governo do Paraná começaria o ano de 1997, conforme Oliveira Filho (1996), com 22 mil sugestões de professores que haviam passado pelos Seminários (um quarto do efetivo da rede pública). É uma avaliação ampla, ambiciosa e sem precedentes no país, continua o coordenador.

Em três anos, quando 90 mil professores terão passado por aqui, vamos saber exatamente quais os professores mais capacitados para ocupar os postos de direção da rede pública de ensino [...] Entre esses 90 mil, vamos conseguir identificar de 2 a 3 mil muito bem preparados e, realmente, capazes de realizar uma revolução educacional no Estado, acrescenta. (CASADO, 1996, A8)

A concentração de recursos em um programa amplo para valorizar a rede pública de ensino conseguiu implantar esse grande centro de capacitação (Universidade do Professor) que, dentre outros fatores, “premiasse” os professores. Garantiu também o Secretário da Educação, à época, Ramiro Wahrhaftig, que em Faxinal do Céu (como ficou conhecida a Universidade do Professor) os professores não teriam aulas convencionais, mas seminários mediante os quais fariam uma revisão atualizada do conhecimento e da cultura, das artes, da música e da Filosofia. Por que um programa de sensibilização, do tipo de imersão total, nos moldes dos seminários oferecidos a altos executivos empresariais e empresários, poderia se configurar como um elemento que pudesse se constituir em um retorno ao sacerdócio profissional, incorporado à prática educativa, interferindo na ação docente desses professores?
Os Seminários de Educação Avançada na Universidade do Professor, em Faxinal do Céu, tinham por objetivos Dossiê – SEED, 1996, p.34.:

- aguçar a percepção para o lado subjetivo da vida;
- sensibilizar para o desenvolvimento de uma visão global, onde pessoa e profissional são discutidos como uma unidade indivisível;
- desenvolver uma postura mental estratégica;
- compreender os novos paradigmas que passam a reger a sociedade;
- estimular para a importância da educação permanente;
- ver a qualidade como um ato interno à pessoa.

De outubro de 1995 a outubro de 1998, 55 mil dos 80 mil professores do Paraná participaram dos seminários de Faxinal do Céu. Numa parceria entre o estado do Paraná, governo Jaime Lerner, e a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL – transformou-se o que restou de um canteiro de obras da Usina Hidroelétrica de Foz do Areia, na pequena Faxinal do Céu, distrito de Pinhão, sudoeste do Paraná, na Universidade do Professor. Esta, popularmente conhecida por Faxinal do Céu, foi um projeto financiado com recursos do Programa de Qualidade da Educação (PQE), provenientes do Banco Mundial e do Tesouro do Estado; lá, foram ministrados seminários de formação e capacitação destinados ao pessoal docente e técnico-administrativo das escolas públicas do Paraná. Este é um dado que, no mínimo pela quantidade, já despertaria atenção.
Embora as avaliações em relação aos seminários de motivações fossem quantitativas, em função dos efeitos do programa o governo achava que estava no caminho certo.
O programa foi criticado porque buscava adequar a educação aos interesses do Estado. Foi criticado também pela sua superficialidade, transparecendo a falta de atenção aos conteúdos pedagógicos. Muitos o consideram mais um prêmio ou uma forma de lazer para os professores do que um programa de formação continuada.
Em abril de 1996, os Seminários de Educação Avançada foram contestados e desaprovados pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná. Levantaram-se questionamentos e desacordos em relação aos conteúdos trabalhados pelos seminários e ainda sobre os gastos excessivos. Essa preocupação fica explícita quando este conselho se posicionou, deixando claro ao governador e ao secretário da Educação o seguinte:

[...] não consideramos bem definido o papel e o conteúdo pedagógico filosófico do projeto, originalmente idealizado para uma clientela empresarial e, em seguida, adaptado para os professores. O seminário proporciona, de maneira redutiva elementos e aspectos da atual conjuntura cultural (pós-modernidade), dando ênfase à emoção coletiva, à afetividade e à cultura oriental, com excessivo privilegiamento da subjetividade, sem maior vinculação social. Além do ‘encantamento’ do subjetivo, entende este conselho ser necessário proporcionar aos novos docentes uma clara visão crítica do momento cultural e político atual, das condições de classe e da exclusão social típica das orientações neoliberais que permeiam a economia de mercado, em tempos de globalização, com sua incidência nas políticas educacionais desenvolvidas em nosso país. (CONSELHO, 1996)

O novo clima gerencial, buscado para dar suporte e criar um mundo habitável para as emoções humanas e, conseqüentemente, para o campo educacional, foi ganhando consistência e, aliado a outros fatos, a notícias e a boatos, acabou por me instigar a não só buscar explicações, mas também a proceder à busca, do desvelamento dessa opção por parte do governo de capacitar os professores, “desobstruindo a pobreza mental e a falta do entendimento, resgatando o ser humano e, com ele, o professor.” (OLIVEIRA FILHO, 1996, p.4) E mais: a não discussão de disciplinas nestes seminários, segundo seus criadores, seria proposital. “Queremos resgatar a educação por meio do resgate do professor, do seu desenvolvimento como pessoa.” (OLIVEIRA FILHO, 1996, p.4) A valorização do professor pela mudança da sua imagem ou pelo resgate de sua auto-estima é que levaria à concretização do modelo de excelência buscado no Plano de Ação da Secretaria do Estado (1995-1998).
O desenvolvimento do conhecimento e o investimento em “recursos humanos” fazem parte do rol de orientações políticas para a educação na América Latina, propostas pela CEPAL (1990). Esse organismo vê na educação e no conhecimento seus eixos de transformação produtiva, com eqüidade. Suas indicações são precisas e neste âmbito desempenha um papel estratégico o investimento na formação de recursos humanos. Para que se concretizem tais políticas, propõe o estabelecimento de uma gestão institucional que, de acordo com Aguiar (1997, p.131-132), busque ações dirigidas à profissionalização e ao papel dos educadores. Traça caminhos que diminuam ou superem o isolamento do sistema de educação, assegurando, pela capacitação e pela aquisição de conhecimentos, o acesso universal ao código da modernidade.
O terreno vai assim sendo preparado, e os seguidores dos mapas vão aderindo às propostas reformistas para a superação da crise. Novas soluções para velhos problemas: alteram-se os currículos, instituem-se avaliações institucionais, novas legislações, novos planos de carreira para o professor, novas formas de “reciclagem” ou, na nova terminologia, a (re)qualificação profissional. Costurando o Brasil como um “negócio”, e a educação como “estratégia de Estado”, vão expondo  para quem têm olhos para ver  as contradições no bojo das propostas reformistas.
Há algum tempo o Ministério da Educação e dos Desportos – MEC – vinha criticando a formação e a capacitação dos professores, delegadas às instituições públicas de educação, por estas ensinarem algo distante daquilo de que o sistema educacional precisa. Os planos dos governos estaduais na área de capacitação dos professores, baseando-se nas categorias de sociedade do conhecimento, qualidade total e educação para a competitividade, têm declarado a intenção de, além de recuperar o atraso, lançar o país na vanguarda da educação mundial.
Torres (1996, p.161), ao discutir as relações entre a formação dos professores e o Banco Mundial, observa que este mantém posições ambíguas, inconsistentes e inclusive contraditórias. A autora enfatiza que o Banco costuma ver os professores principalmente como “um sindicato, e sindicato magisterial lembra automaticamente reinvidicação salarial, corporativismo, intransigência, greve [...].”
Jozimar Paes de Almeida, no dia 13 de março de 1996, escreveu um artigo na Folha de Londrina com o título “Dinheiro para o beleléu”. Entre outras questões, expõe que é “necessário acabar com a hipocrisia barata de que se está valorizando o professor com a realização deste Seminário em Faxinal do Céu”. 

[...] ao ouvir a palestra de abertura do dono da empresa, fiquei indignado com o seu objetivo de ‘nos dar um beliscão na alma’ através de um curso de auto-ajuda tipo: faça sucesso sem fazer força, relegando a questão salarial e a autodeterminação dos professores a um segundo plano [...] É meu direito repudiar a defesa de interesses privados em detrimento dos interesses públicos. (ALMEIDA, 1996, p.3)

Desta forma, os professores, bem como seus sindicatos, são tidos como “um problema antes que um recurso”, “insumo educativo necessário, porém caro, complexo e difícil de lidar. Os professores e não somente sua formação são vistos como um ‘beco sem saída’.” (TORRES, 1996, p.161)
Por outro lado, o presidente do Sindicato dos Professores do Paraná (1996), Romeu Gomes de Miranda, tecendo críticas à postura do governador, desabafa ao jornalista:

 [...] com a Universidade do Professor, o governo Lerner, ‘num toque de mídia’, parte para a glamourização da educação [...] Isso acontece porque o Estado não tem como foco principal o aprendizado [...] A Universidade do Professor tem o ‘toque da imponência do governo Lerner’. (MASCHIO, 1996, p.3)

O presidente do sindicato disse ainda que por uma semana o Estado “supre as necessidades culturais do professor, e que esse foi levado a um grau tamanho de privações, até mesmo devido a dificuldades alimentares, perdendo todo o acesso à cultura. Ele é levado para lá e, é claro, fica encantado”. Depreende-se dessa argumentação a não aceitação dessa forma de “inovação” ou “valorização” do professor. Haveria aí um espaço de contradição, dentro do qual seria possível ouvir outras vozes, que parecem apontar outros rumos que não aquele oferecido pelos Seminários. Esse movimento, se assim podemos chamar, valoriza teorias que buscam naturalizar e conservar a ordem regular excludente das relações sociais. Apontando essa exclusão como um defeito individual, desnudam-se, contudo, os dilemas e as contradições do capital e dos “homens ilustres ou de negócios”, que historicamente encontram motivos para adequar a educação aos seus interesses, conforme o que lembra Frigotto (1993).
Acompanhando a análise de Torres (1996, p.163) sobre tal problemática, verifica-se que o Banco Mundial, em relação à formação docente, “em vez de empreender uma análise e propor superação para a mesma, limita-se a criticar e a desconsiderá-la em si mesma”. Evidentemente não existe avanço ignorando-se as reais condições do magistério e vendo os professores unicamente no papel passivo de receptores e capacitandos, porém é necessário que se revejam tais posições.
A preocupação é que em nome de uma suposta qualidade estejam sendo criados, no MEC e em secretarias estaduais de educação, mecanismos de avaliações e distribuição de poder, ocorrendo, muitas vezes, uma contradição entre o discurso que se diz flexível e a prática, que se revela centralizadora.
É bom lembrar as argumentações de Lima (1994), Assmann (1996, 1998) e Silva (1996), ao discutirem a qualidade como proposta “modernizadora” da coisa pública. Veríssimo (1997, p.61) fala que

[...] a contradição está na inversão dos diagnósticos e das respectivas propostas reformistas, de modo que o que se apresenta como processo racional-modernizador é, na verdade, um mecanismo irracional de desmonte da coisa pública. Assim, a qualificação é sinônimo de desqualificação; a ‘pseudo-crise’ é justificativa de uma ‘pseudo-modernização’, a qualidade pretendida é, de fato, ausência de qualidade.

Nessa linha de pensamento, o inverso pode ser o necessariamente verdadeiro, mas se tornou muito difícil reconhecer as contradições nas ações e nos discursos daqueles que orientam as propostas de reforma educacional na América Latina.
As reformas do ensino, ou educativas, são direcionadas de forma que produzam um ordenamento no campo educacional, necessário para adequar e subjugar os estudos, diagnósticos e projetos educacionais à lógica do campo econômico. Em função das crises cíclicas do capital é que se faz reforma escolar. O novo estágio de desenvolvimento do capitalismo exige a reorganização do ensino nos marcos do mercado, devendo aproximar-se sobremaneira do setor produtivo. As relações ou parcerias entre Estado e empresas conferem legitimidade especial às empresas e às escolas. Assim declara Popkewitz (1997, p.158) a respeito: 

[...] parte das propostas de reforma contém estratégias encontradas nas demandas de trabalho fora da escola, onde padrões de trabalho são considerados flexíveis, mas exigem maior disciplina interna [...] A força de trabalho não deve ser somente treinada mas também motivada.

E mais “as reformas contemporâneas são parte de importantes transformações e rupturas que ocorrem a nível nacional e internacional. O realinhamento econômico é um motivo, mas ele está inter-relacionado com aspectos culturais e políticos.” (POPKEWITZ, 1997, p.144)
Tais reformas se dão na medida em que se alteram as relações sociais, resultantes do avanço das forças produtivas; necessariamente alteram-se as formas de distribuição, as formas políticas, as relações entre as classes e, conseqüentemente, o discurso e o vir a ser da educação. Se antes a competência política do profissional da educação era avaliada a partir de sua capacidade de alfabetizar, para a cidadania, por exemplo, é agora verificada em relação ao aumento de produtividade, com excelência ou total qualidade.
Com o intuito de recobrar algumas pistas, passo a enfocar o conteúdo veiculado pelo painel “A Educação como Estratégia de Estado”, que fez parte do programa de sensibilização dos professores em Faxinal do Céu, objeto desta pesquisa. O desafio, segundo Arthur Filho, coordenador do painel, é: “aprender a aprender”. A atividade educacional é o encontro com o nosso talento, talento para encontrar as pessoas”, ou seja, “a celebração das pessoas que estão dentro de nós”. E mais, a procura de alternativas individuais: “nós, indivíduos, nos empreendemos em alternativas para resgatar 120.000.000 à margem da sociedade”. 
Conforme anunciado, o tema mais “candente”, em Faxinal do Céu ficou a cargo do coordenador do Seminário de Educação Avançada, Arthur Pereira e Oliveira Filho.
É neste espírito que ele consagra a educação como o único caminho para o desenvolvimento do cidadão. Explica que o termo educação, no nome da entidade Centro de Educação Gerencial Avançada – Educação como Estratégia de Estado., não é acidente, mas a chave de sua proposta. Ele afirma: “o que define a modernidade do homem, a sua postura diante de um mundo em processo acelerado de transformação, é a capacidade de adequação aos movimentos das conquistas tecnológicas e científicas” Palestra de abertura proferida por Arthur Pereira e Oliveira Filho, diretor-presidente do Centro de Educação Gerencial Avançada na Universidade do Professor, no dia 1º de dezembro de 1996.. Prosseguindo, esclarece que o Seminário de Educação Avançada vai ao encontro desse desafio. A organização que coordena tais seminários sabe mais sobre educação do que entidades do governo, pois “nós ouvimos a alma e a realidade dos professores”. São estes que, estrategicamente mobilizados, salvarão o sistema educacional paranaense e, por que não, brasileiro. Segundo o coordenador, foi pedido do governador do Paraná, Jaime Lerner Conforme informações do próprio coordenador do Centro de Educação Avançada, desde 1990 o governador Jaime Lerner proferiu a palestras no referido centro., à organização “resgatar a educação e o professor através dessa modalidade: o trabalho com a sensibilização”. Que fosse realizado o processo de (re)construir as pessoas, ou seja, os professores da rede pública do Paraná, através da reflexão. A proposta era interagir. “Em Faxinal do Céu, o ambiente é gostoso, para que desabrochem, conheçam o seu eu. Seu papel é que você descubra o seu caminho e renove a educação no Paraná”. Essa seria a saída estratégica para a mobilização do país, no intuito de tirar a educação da sua população do nível da Guiné. Portanto, o único caminho seria a modificação das massas através das pessoas (960 por semana) declarava Oliveira Filho, nesta palestra.
Como se tudo passasse pela “mão de Alice”, feitos os ajustes a nação retomaria o caminho da igualdade com justiça social. A busca da excelência pela qualidade da escola, do aluno, dos professores podem estar (também) no consenso entre os participantes da conferência mundial de “Educação para Todos”. O Brasil foi um dos países participantes dessa conferência, na qual se firmaram posições consensuais, entre estas as de Bangladesh, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria, Paquistão, as quais deram origem à Declaração Mundial de Educação para Todos. Esta declaração serviu de base para o Plano Decenal de Educação (1993-2003), especialmente dos países mais populosos (dentre esses o Brasil), que abrigam por volta de 62% das crianças analfabetas do mundo. Realizada bem distante dos nossos olhos, a Conferência de Joimtein, na Tailândia, foi palco entre 5 e 9 de março de 1990, de um acordo “mundial”, convocado pela UNESCO, pelo UNICEF, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o pelo Banco Mundial. Um dos pontos de consenso a que se chegou:
a educação passa a ocupar, junto com as políticas de ciência e tecnologia, lugar central e articulado na ponta das macropolíticas do Estado, como fator importante para a qualificação dos recursos humanos requeridos pelo novo padrão de desenvolvimento, no qual a produtividade e a qualidade dos bens e produtos são decisivos para a competitividade internacional. Plano Decenal de Educação Para Todos. República Federativa do Brasil. Ministério da Educação e do Desporto, Brasília, 1993.

Este conjunto de orientações políticas reflete a pluralidade de concepções e anseios nacionais e compromissos internacionais por qualidade, eqüidade e eficiência na educação.
Diante disso, a escola produz um paralelo, ou seja, provavelmente um processo de alquimia, de articulação entre os organismos internacionais, o Estado, as políticas públicas e suas reformas. O Estado, então, vai empreendendo os ajustes necessários, “revendo e simplificando” o arcabouço legal, estimulando a ação dos agentes públicos e privados. A escola, por assim dizer, vai transformando e adequando-se, parecendo ser natural esse processo.
Lima e Afonso (1993, p.34), embora reconheçam a relevância da abordagem da escola como uma organização, consideram-na como inserida em um contexto sócio-político e cultural. Sem tal análise corre-se o risco de se ter uma visão atomizada do sistema educativo.
Para melhor compreensão, é oportuno ouvir o que Lima (1997) Licínio C. Lima, professor do Instituto de Educação da Universidade do Minho – Portugal. Anotações de aula no curso: Democracia, participação e autonomia nas organizações educativas. UNIMEP – Piracicaba, agosto e setembro de 1997. tem a dizer sobre as teorias organizacionais que servem de modelo para a construção de perspectivas gerenciais adotadas pelas políticas sociais, entre as quais destaca-se a educação. Sustentadas por políticas públicas de inspiração neoliberal, as perspectivas organizacionais, têm sido pautadas em formas normativas ou prescritivas. Os “manuais” parecem prescrever fórmulas capazes de transformar a realidade de maneira mais eficiente e eficaz. Construções como essas parecem pôr fim ao movimento da História, congelando o que no início do século XX se buscava, ou seja, o que o taylorismo, ou “a caricatura do taylorismo” Essa expressão aparece em Lima (1994). desejava: a procura da eficácia e da eficiência em escala mundial. Porém, alguns cuidados são necessários:

a obsessão pela eficácia, pela eficiência e pela qualidade, ainda que recente no universo educativo, é uma obsessão tipicamente tayloriana, presente por diversas formas na teoria da burocracia, na escola das relações humanas, nas perspectivas sistemáticas e contingências [...] a novidade residirá, apenas, na insistência com que é referida no setor educativo, ganhando foros de inovação. (LIMA, 1994, p.127)

A todo momento somos bombardeados pela idéia de que estamos assistindo a uma transição de paradigmas decorrente das mudanças no panorama social, político, econômico e cultural, fazendo com que o legado liberal seja negado ou reconceituado. A sociedade vai sendo despolitizada. Essas novas perspectivas fazem com que os sujeitos sejam orientados para pequenos objetivos pragmáticos, escondidos em pequenos espaços do cotidiano: ecologia, direitos do consumidor, organizações de defesa dos animais, apenas para lembrar alguns.
A educação pensada por tais saberes exige de suas políticas um ajustamento e uma prescrição (ou orientação conceptual) para este novo desenho de sociedade. Esse pode ter sido o contexto cultural em que os Seminários de Faxinal do Céu foram desenvolvidos. Tudo indica que o ajuste da política educacional do Governo Lerner (1995-1998) se destinou a fazê-la caber no novo modelo de funcionamento da sociedade. Os Seminários de Motivação e Sensibilização serviram, em grande parte, para que os professores assimilassem, mediante uma programação “encomendada”, uma forma de pensar essa nova “cultura”: formar trabalhadores com aceitação tranqüila do que seja a pós-modernidade, na qual o neoliberalismo imprime sua marca. Diante desse quadro, há a crença de que a capacidade humana seja restrita e finita em relação à capacidade de um ser infinito e sem limites.
Reportando à noção de espaço e tempo condicionada à acumulação flexível do capitalismo, Harvey (1992) observa que, embora o espaço por onde circula o capital tenha sido mundializado, há uma relação contraditória que necessita de certos cuidados em sua análise. O local e o nacional, por um lado, revelam a relação estabelecida entre interesses internacionais dos grandes grupos financeiros e o poder dominante local. Por outro lado, a imposição da acumulação flexível pela “reforma” no local objetiva criar condições favoráveis ao capital; passa pela necessidade de o capital aprofundar a exploração do trabalho, para que ele se mantenha. Os efeitos dessas “reformas” se globalizam. Isto quer dizer que, em todos os lugares, encontram-se: desemprego estrutural, redução salarial, qualificação e desqualificação do trabalho, intensificação do tempo de trabalho, redução ou privatização dos gastos sociais, medidas punitivas ou antidemocráticas objetivando bloquear a resistência que, segundo Harvey (1992, p.272-273), se dá no local.
Pode-se depreender da análise feita por Harvey (1992), que se percebe ser preciso repensar as prescrições de reformas econômicas e sociais sugeridas, por exemplo, por organismos internacionais, pois o capital assim se configura, porém os governos locais é que as colocam em prática. Dessa prática depende a participação na “nova ordem” mundial.
As orientações conhecidas como “Consenso de Washington” Paulo Nogueira Batista Jr. O Consenso de Washington: a visão neoliberal dos problemas da América Latina. Caderno da Dívida Externa nº 6. São Paulo: PEDEX, setembro de 1994, p.5 a 51. Em novembro de 1989, reuniram em Washington funcionários do governo norte-americano e dos organismos internacionais ali sediados – FMI, Banco Mundial e BID, especializados em assuntos latino-americanos objetivando avaliar as reformas econômicas empreendidas nos países da região. , no Brasil, pode-se afirmar, foram iniciadas por Collor (1990-1992), contemporizadas, suavizadas, atenuadas, no governo de Itamar Franco (1992-1994) e firmadas a partir de 1995, com Fernando Henrique Cardoso. Acreditava-se que o Plano Real, medida econômica tomada por FHC, fosse o efetivador do ajuste brasileiro à economia mundializada. Não há consenso sobre tal questão. Ao contrário do que a mídia anunciava, um movimento, tendo os organismos multilaterais (FMI, BIRD) como organizadores, indicaram, em 60 países, técnicos com capacidade político/cultural, para se ter uma espécie de “homogeneização das idéias de reformas no Estado em todas as instituições.” Conferência de João dos Reis Silva Jr. O ensino superior em transformação. Maringá-PR, nov. 2000. Isto ocorreu em 1994. No Brasil, para que se garantissem tais reformas, criou-se, em 1995, o Ministério da Administração Federal e de Reforma do Estado (MARE), ficando com Bresser Pereira a “batuta” de todo o repertório repassado pelo FMI e pelo BM.
As políticas públicas, em geral, sofreram mudanças na sua racionalidade para se conformarem à modernização do país. As políticas formuladas por tais mudanças “não são políticas sociais, são políticas econômicas Essa afirmação foi elaborada por Francisco de Oliveira (1998) In: SILVA JÚNIOR, João dos Reis e Sguissardi. Novas faces da educação superior no Brasil: reforma do estado e mudança na produção. Bragança Paulista: EDUSF, 1999, p.258-259 e comentada na Conferência de João dos Reis Silva Jr., Maringá-PR, nov. 2000., em geral sugeridas por conhecidos organismos multilaterais”. Isto posto, recordemos que as políticas no Brasil sofrem mudanças na sua estrutura de demanda social para demanda de oferta econômica, como assinala Silva Júnior (2000). Houve novos tipos de contratos sociais; novo ordenamento jurídico, mudança de traços culturais, conformação de novos sujeitos.
A educação formal, único espaço institucionalizado, orientado pela ideologia da modernização, justificada e legitimada pelos instrumentos de reforma, serve como lugar adequado (pelas “mãos visíveis” do mercado) para se efetivar esta conformação, atendendo ao cidadão gerencialista. A proposta atualizada de melhorar a educação deve ocorrer através da freqüência dos professores, produzindo, assim, excelência vinculada ao mercado. Essa é a grande racionalidade na qual são erigidas as atuais políticas educacionais. No Paraná, a Educação foi eleita a estratégia de Estado, como afirmou o governador, e isto foi confirmado em vários momentos pelo coordenador dos Seminários de Faxinal do Céu.
Dentro desta ótica, os servidores públicos, dentre os quais os professores, precisam ser “valorizados” e motivados também na sua subjetividade, para que os fins possam justificar os meios. No discurso político, há o apelo à valorização da educação como arma para a mudança econômica e social, ou seja, a reprodução do capital.
A Revista Exame (1996) NETZ, Clayton et al. Investimento sem risco. Revista Exame, São Paulo, 17 jul. 1996, p.40-54., em sua reportagem de capa, traz a manchete: “Investimento sem risco: a qualidade da educação é decisiva para o sucesso de um país. Como a Coréia, o Brasil pode chegar lá.” Nesta matéria, além de dados sobre a educação pública brasileira, seu fracasso, seu insucesso, os autores vão delineando contornos de um desenho da “nova escola” que está surgindo. Dentre outros fatores, a capacitação dos professores é incluída na agenda para melhorar a educação.
A Universidade do Professor ganhou, aí, um grande destaque. “No Paraná: concertos e teatro ao ar livre para abrir horizontes e aumentar a motivação.” (NETZ, 1996, p.51) Foi apontada como exemplo para mudar a situação caótica da educação pública brasileira. Alguns destaques:

[...] a Universidade do Professor, um exemplo pioneiro de programa de motivação e capacitação de docentes. Palestras sobre história da arte, concertos musicais e sessões de ginástica aeróbica fazem parte do currículo [...] Ao voltarem às suas escolas, a disposição de dedicar-se ao trabalho certamente será maior. (NETZ, 1996, p.54)

“A Universidade do Professor foi, assim, uma das boas notícias sobre a educação: o investimento sem risco.”
Em que medidas esse objetivo ficou expresso, na forma de contratar as empresas para capacitar os professores da rede pública do Paraná?
Se se está considerando que o governo Lerner elegeu uma forma de capacitação reservada a altos executivos, sendo a sensibilização/motivação buscada para que se alcance a excelência da escola para mudar os rumos da educação, deve-se apostar na boa vontade dos professores, em sua capacidade de adaptação a essas qualificações. Dos professores, “gestores” da educação, foram reivindicadas “confiança”, “boa vontade”, como retratado no decorrer da pesquisa. Aproximando do que Linhart (2000) sinaliza sobre as novas relações postas no trabalho, tem-se algo muito próximo do que foi visto em Gramsci (1978, p.396): “[...] as gestões modernas que apostam na mobilização da subjetividade dos trabalhadores buscam criar as condições de sua viabilidade.”
Considerando o que Linhart (2000, p.27) expôs e o que o mercado exige do professor e da escola, tem-se no professor um “gestor de empresa”. Daí, estas novas 
habilidades a serem assimiladas repousam, por assim dizer, “sobre um discurso de valorização da pessoa, que insiste sobre a importância, para a empresa [escola], das competências, das qualidades de adaptação [...]”. São destinadas a obter a adesão dos professores numa base pessoal, como quiseram os idealizadores dos Seminários de Motivação.
Outro aspecto levantado por Frigotto (1997, p.19) diz respeito à forma com que o governo do Paraná tem utilizado “politicamente” os Seminários de Faxinal do Céu. “[...] Faz política com o fantasma de Faxinal do Céu, que é um tipo de vitrine para impressionar e dar conferência no mundo, que não muda nada na realidade escolar e na vida do aluno e do professor.” Faxinal do Céu se apresenta como um “sofisma, ou seja, toma o exemplo e diz ser possível generalizar, o que não é verdade.” Isso são jargões, ou “demonstrações que falseiam a realidade”. 
Como pode ser percebido, o marketing foi construído. E os novos sofistas parecem ressuscitar sua arte, agora como simulacro.
A experiência de Faxinal do Céu parecia agradar a todos. As avaliações anônimas, que foram feitas ao fim de cada semana de Seminário, registram um índice de 90% de aprovação. Porém, lê-se na reportagem “Os críticos só se abrem com seus pares”: “Há quem ache que o curso é uma espécie de lavagem cerebral para nos convencer de que basta trabalhar por amor que tudo vai melhorar”, conta uma professora de Corbélia. (NOVA ESCOLA, set. 1996, p.47)
Surpresos com a originalidade da experiência, contudo não perdem de vista o futuro do processo. “A gente fica muito motivada, mas a realidade nas escolas é dura demais [...] Sem continuidade, essa será mais uma daquelas iniciativas superficiais, algo como varrer a casa sem limpar embaixo dos móveis” (NOVA ESCOLA, set. 1996, p.50), diz uma professora de Rancho Alegre do Oeste.
É bom recordar uma outra participante dos Seminários de Faxinal do Céu Conforme pesquisa feita pela Secretaria de Educação do Paraná, reproduzida pela Folha Popular Especial. Professores denunciam lavagem cerebral. Curitiba, 15-21 jul. 1996, p.7., que preferiu não se identificar por ocupar cargo de direção de escola. Ela considera que o efeito dos seminários pode não ser o esperado:

Os organizadores garantem que devemos mudar nosso comportamento para melhorar a qualidade das aulas. E nos oferecem, durante os dias de curso, uma porção de atividades culturais interessantes. Depois passaremos cinco anos sem ver uma peça teatral ou uma orquestra porque não temos dinheiro para o ingresso. Talvez a frustração por esta situação possa até piorar a qualidade do ensino. (FOLHA POPULAR ESPECIAL, jul. 1996, p.7)

Nestes termos, vê-se no funcionamento das escolas, além de sua “modernização”, o elemento fundamental para sua competitividade: a prontidão e a participação dos professores no jogo da concorrência. O governador lhes reivindica confiança. Para tanto, os Seminários “apostam na mobilização da subjetividade, professores buscando criar condições ‘de fiabilidade’.” (LINHART, 2000, p.27)
Situa-se aí um fenômeno. Se nos aproximarmos do que pensam os “novos intelectuais” sobre a escola, como uma empresa que busca qualidade (de preferência total), que institui a competição, a premiação, como no mercado, tem-se a necessidade de que os professores, diretores, supervisores que trabalham na “empresa-escola” mobilizem, motivados, de preferência pela forma e pelos conteúdos ministrados em Faxinal do Céu, os saberes, as técnicas, as competências, as capacidades de iniciativa e adaptação nas condições necessárias ao sucesso de suas atividades. É o que Linhart (2000, p.27) assinala: “[...] para fazer funcionar bem os novos esquemas de organização há necessidade não apenas de atores racionais, mas de atores virtuosos.” Dito de outra forma, a eficácia do modelo repousa sobre os comportamentos individuais que, motivados, poderão cumprir a estratégia do Estado.
Na concepção, ou “raciocínio técnico”, do governador, interessado em transformar a educação em estratégia de Estado, “devem aplicar-se receitas milagrosas implementadas no mundo empresarial; então, por decorrência, os treinadores de executivos podem também tornar-se eficientes treinadores de docentes.” (GENTILI, 1998, p.89) Transferir recursos públicos para um projeto de gestão privada, no caso da Universidade do Professor, não pode ser traduzido como uma questão de foro administrativo ou técnico. Eleger entidades de cunho empresarial em detrimento das universidades públicas do Paraná, para investir recursos públicos na formação de professores é, no mínimo, curioso. Valorizar ou eleger empresas e consultorias como “mais competentes” que as próprias universidades parece ser uma decisão circunscrita a um paradigma que, muito mais que uma opção pela formação de “recursos humanos”, esconde novas estratégias de gestão do Estado, a qual se autodenomina pública, democrática e estatal. Para o mesmo autor, há

[...] a vontade decidida de um governo disposto a privatizar a educação e a ampliar a ingerência dos grupos empresariais na definição do rumo e do sentido da política pública. Não há nada de ‘técnico’ nisto. Trata-se de política em estado puro. (GENTILI, 1998, p.91)

Em síntese, a forma de capacitar os professores em Faxinal do Céu, pensada por “experts” ligados a empresas privadas, pode ser vista como um sistema mediador entre Estado e organismos supranacionais que impõem políticas. Há a necessidade de “harmonização” dessas políticas com os atores (professores e pessoal administrativo), tendo como mecanismo a adequação, na tentativa de conciliação, de construção de uma identidade que extrapole o espaço escolar. O Plano de Ação do Governo Lerner (1995-1998) conta com o apoio e o incentivo da escola e dos professores, para que “transforme-se numa força viva de desenvolvimento cultural na comunidade.” (PLANO DE AÇÃO, 1995-1998, p.12) 
Assim, a participação de outros sistemas de capacitação, legitimados pela nova ordem de (des)regulamentação da sociedade e justificados pela crise de legitimidade do Estado em conduzir políticas sociais, dentre as quais a educação, pode ocupar os espaços que anteriormente pertenciam às universidades e aos professores. Vão criando legitimidade nos espaços educativos, ora como interlocutores, ora como elementos de controle tão presentes na política de capacitação dos docentes da escola pública paranaense.
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