
A presentado como uma
das grandes apostas do
segundo mandato do

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, o Plano de Desenvol-
vimento da Educação (PDE)
pode atingir o seu objetivo e
ajudar a melhorar a educação
no país, em particular o ensi-
no do idioma. Contudo, para
sair do papel, será necessário
superar desafios: desde definir
de onde serão retirados os Rf 8
bilhões que o governo promete
investir, até uma mudança de
mentalidade, com a aceitação
generalizada de uma cultura

de gestão baseada em indica-
dores e metas.

Apresentado pela primeira
vez pelo ministro Fernando
Haddad em março, o PDE vem
recebendo mais elogios que crí-
ticas na medida em que estabe-
lece diretrizes para a educação
como um todo, em especial para
a Educação Básica.

Um de seus focos é o ensino
do idioma. O governo criou,
por exemplo, a Provinha Brasil,
um indicador do desempenho
escolar. A exemplo do que já
ocorre com os alunos do ensino
fundamental e do médio, as

crianças de 6 a 8 anos serão
avaliadas na escola.

O MEC quer verificar se
os alunos da rede pública são
mesmo alfabetizados aos 8
anos. Se não, vai exigir aulas de
reforço. A meta é que nenhuma
criança chegue à 4a série do
fundamental, aos 9 ou 10 anos,
sem domínio da leitura e da
escrita, como ocorre em muitos
municípios.

Estímulo ao idioma

Um pacote de estímulo à
leitura está previsto (ver tabela
na página 32) e o PDE tornará



possível a Olimpíada Brasileira

da Língua Portuguesa, para o

ensino público fundamental.

A previsão é que 7,2 mi-

lhões de alunos reforcem os es-

tudos e participem da primeira

edição, que mobilizará 187 mil

professores em 80 mil escolas

em 2008 e será organizada

com base no projeto Escreven-

do o Futuro, da Fundação Itaú

Social. Os talentos da língua

receberão medalhas e bolsas

de iniciação científica.

Com o PDE, o programa

Brasil Alfabetizado muda seu

conceito. A alfabetização de

jovens e adultos será, priorita-

riamente, feita por professores

das redes públicas, no contra-

turno de sua atividade. Para

isso, receberão bolsas do MEC.

No mínimo, 75% do quadro de

alfabetizadores será composto

de professores das redes públi-

cas estaduais e municipais.

O redesenho do Brasil Al-

fabetizado prevê a responsabi-

lidade solidária da União com

Estados e municípios. Caberá

ao município mobilizar os

analfabetos, selecionar e ca-

pacitar os professores; a União

pagará bolsas a professores,

material didático, merenda e

transporte dos alunos. Serão

priorizados os 1.100 municí-

pios com taxas de analfabetis-

mo superior a 35%, principal-

mente o Nordeste, e os jovens

de 15 a 29 anos.

Indicadores

O eixo do PDE é um indica-

dor, o Ideb (índice de Desenvol-

vimento da Educação Básica),

que será usado como referência

para avaliar a situação de cada

município brasileiro, a partir

dos resultados do Sistema de

Avaliação da Educação Básica

(Saeb), da Prova Brasil e das

taxas de aprovação.

Com isso, será possível

classificar os municípios e

identificar as localidades onde

o desempenho está aquém do

esperado. Estes receberão apoio

técnico e recursos, desde que

se comprometam a cumprir

metas por meio do Ideb.

Além das metas para os

municípios que aderirem à

proposta, serão estabelecidos

objetivos nos planos federal,

estadual e mun ic ipa l , a

serem atingidos em prazos

determinados para elevar

a qualidade da educação.

Uma das metas, conforme o

ministro Fernando Haddad,

é fazer com que os alunos

brasileiros tenham um de-

sempenho semelhante ao

dos estudantes dos países

desenvolvidos até 2022.

Metas qualificadas

Não basta estabelecer me-

tas, alerta Célio da Cunha,

especialista em educação da

Unesco (Organização das Na-

ções Unidas para a Educação,

a Ciência e a Cultura).

- Há um adjetivo muito

importante que deve ser asso-

ciado às metas: elas devem ser

qualificadas.

Isso significa, segundo

Cunha, associá-las a um

conjunto de ações que as

tornem exeqüíveis.

- É preciso melhorar a

infra-estrutura das escolas,

investir na formação do corpo

docente, enfim, cuidar de todos

os fatores associados ao sucesso

do ensino - afirma.

Além disso, é necessário

que todos os segmentos do

sistema educacional atuem

em função dos objetivos - o

país, os Estados, os municípios

e as escolas.

- Na Finlândia, foram

estabelecidas metas por dis-

ciplina. Isso foi importante

porque cada professor tinha

clareza do que precisava ser

feito, permitindo que todo o

processo fosse monitorado

- relata o especialista.

Busca de resultados

Generalizar, na área da

educação, essa mentalidade

de busca de resultados a

partir de objetivos e metas



é um dos grandes desafios
inerentes ao PDE.

- É preciso profissiona-
lizar a gestão. Não adianta
somente destinar verbas para
a educação, sem mudar a
gestão - analisa o diretor-
executivo do Movimento To-
dos pela Educação, Mozart
Neves Ramos.

Nessa medida, é importan-
te a vinculação que será esta-
belecida entre a distribuição de
recursos e o apoio técnico aos
municípios com desempenho
ruim e o cumprimento de
metas, assinala Erasto Fortes,
professor de políticas e gestão
educacional da Universidade
de Brasília (UnB).

Outro aspecto conside-
rado relevante e, ao mesmo
tempo, delicado na imple-
mentação do PDE, é o tempo.
O diretor-executivo do Todos
pela Educação considera de

fundamental importância

que o governo seja rápido, sob

pena de perder credibilidade e

cair no vazio.

- O MEC precisa estabe-

lecer prioridades e colocar

em marcha rapidamente

algumas medidas anuncia-

das - afirma.

Dentre elas, Ramos cita

como exemplo a avaliação

para verificar se as crianças

de 8 anos estão ou não sendo

efetivamente alfabetizadas.

De outra parte, as condi-

ções do mundo globalizado

exigem que o país seja ágil

para melhorar a qualidade

da educação.

- O Brasil não pode

mais perder tempo. Países

como a Espanha e a Co-

réia, que transformaram

a educação em prioridade

número um, tiveram 30

anos. Nós não temos esse

prazo - diz Cunha.
Outro desafio importante é

a transformação do Plano em
um projeto de nação.

- O governo tem de bus-
car uma articulação com os
secretários estaduais e mu-
nicipais de educação para o
PDE ganhar a dimensão de
um projeto de nação - assi-
nala Ramos.

O especialista da Unesco,
de sua parte, enfatiza a ne-
cessidade de uma articulação
suprapartidária, a fim de asse-
gurar o sucesso do PDE.

- Se ele não se tornar uma
política de Estado, não terá
continuidade após o governo
Lula. Nessa medida, o fato de
o governo ter uma ampla base
partidária pode ser um fator
favorável - diz Cunha.

Mudança de paradigma
Apesar dos grandes desafios

inerentes ao PDE, a proposta é
vista com bons olhos. De um
lado, porque ele representa
uma mudança de paradigma
na área da educação, destaca
Ramos. De outro, porque o go-
verno tem condições, por meio
do Plano, de induzir o sistema
a assumir um mecanismo que
pode, de fato, levar à melhoria
da qualidade, lembra Fortes.
Ou, salienta Cunha, o PDE é
uma oportunidade para pôr
em prática algo que já era de-
fendido em 1849 por Gonçal-
ves Dias, autor de um relatório
sobre as condições de ensino
sobre as províncias do Norte:
a educação, no Brasil, precisa
ter um centro de coordenação
e de ação. *
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