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Cidades com baixos índices não têm
qualidade para desenvolver projetos

EDUCAÇÃO

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Osmilmunicípiosbrasileirosque
têmospioresíndicesdeeducação
do País, apesar de serem os que
maisprecisam,nãoconseguemre-
ceberrecursosextrasdoMinisté-
riodaEducaçãoporabsolutafalta
de capacidade técnica para fazer
projetos.Umcruzamentofeitope-
lopróprioministériorevelouque,
das1.625cidadesquerecebemre-
cursosparaprojetos,praticamen-
tenenhumaestáentreaspiores.
“A verdade é que quem mais

precisadeajudanãopede,émuito
raro”, disse oministro daEduca-
ção, Fernando Haddad. “O diag-
nósticoquetemoséque,mantido
o padrão das últimas décadas,
nuncairíamosatingirosquemais
precisavam.”
Como o próprio ministro afir-

mou, parece óbvio, mas até hoje
havia “escapado” ao ministério:
asdeficiênciastécnicaseafaltade
capacidade de gerenciamento
dessas prefeituras as impediam
de tentar apresentar projetos e,
muitasvezes,de terconhecimen-
todequeosprojetosexistiam.
OFundoNacionaldeDesenvol-

vimento da Educação (FNDE) é
quemcontrolaosrepassesdogo-
verno federal para açõesmunici-
pais na educação básica.Háuma
série de transferências obrigató-
rias, como os recursos para me-
renda escolar, transporte e livro
didático – que é comprado pelo
MECeentreguediretamentenas
escolas –, mas o FNDE também
temumaboaquantidadederecur-
sos para programas extras, de
apoio às escolas, e que só são re-
passados pormeio de convênios,
depoisqueasprefeiturasapresen-

tamprojetos.
Nesteano,oFNDEtemdispo-

níveispelomenosR$320milhões
para isso. Entre os programas,
chamados de transferências vo-
luntárias, estão o Programa Di-
nheiro Direto na Escola, que re-
passa recursos para ser usado
com compra dematerial, peque-
nas reformas, etc. Também há
verbasparaaçõesdeeducaçãoes-
pecial,educaçãonocampo,refor-
çoescolarereformadeescolas.

CRESCIMENTO
Desde 2002, o FNDE conseguiu
aumentar o número de municí-
pios atendidos. Eram 497, hoje
chegama1.625.Aindaassim,70%
das cidades não recebem recur-
sos. Como o levantamento mos-
trou, as que mais precisam não
conseguemseratendidas.
Nestasemana,oministériolan-

çou o edital para contratação de
80 especialistas que irão traba-
lhar com os municípios. Eles se-
rãoosresponsáveisporajudaras
prefeituras–especialmenteessas
mil compiores índices – a prepa-
rar planosdemelhoria da educa-
ção para serem apresentados ao
MECemtrocaderecursos, fazer
projetoseidentificarproblemas.
ApartecentraldoPlanodeDe-

senvolvimento da Educação
(PDE)queestá sendo trabalhado
pelo MEC é estabelecer metas
educacionais a serem cumpridas
pelosmunicípios. Para isso, o go-
vernodaráapoio técnico e recur-
sos,desdequeaprefeituraassine
um compromisso, chamado de
TodospelaEducação,comprome-
tendo-seaseguiralgumasdiretri-
zesestabelecidaspeloministério.
São,naverdade,28normasre-

tiradasdoque foi encontradonos
200municípiosbrasileirosqueho-
jetêmosmelhoresníveiseducacio-
nais.NoÍndicedeDesenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb) –
que está sendo criada pelo MEC
comdadosdeavaliações,repetên-
cia e evasão escolar –, essas cida-
des teriammédia acima de 5, nu-
maescalade1a10eestariampró-
ximasdosresultadosdepaísesde-
senvolvidos em avaliações inter-
nacionais.
Essesmunicípiostambémalfa-

betizam suas crianças até os 8
anosdeidade,fazemacompanha-
mentoindividual,têmaulasdere-
forço, têmboa cobertura de edu-
cação infantil, fazem avaliações
periódicas, têm planos de carrei-
ra para professor e regras claras
paraescolhasdediretores, consi-
derandoméritoedesempenho.
Asdiretrizesserãoumaespé-

cie de “cartilha do MEC” para
melhoraraeducação.Osmunicí-
pios que quiserem receber re-
cursos e apoio do ministério te-
rãode segui-la.●

OÓBVIO–Afaltadecapacidadedegerenciamento impediaascidadesdetentarapresentarprojetos

●●● OMinistério da Educação deci-
diu ampliar o ProgramaNacional
Biblioteca na Escola para incluir
acervos para o ensinomédio e
tambémpara educação infantil e
de 1.ª a 4.ª série. Além disso, o
ProgramaNacional do Livro Didá-
tico para o EnsinoMédio passará
a incluir, neste ano, livros de his-
tória e química e deve chegar a
sete disciplinas no ano que vem.

A ampliação dos programas
faz parte do Plano deDesenvolvi-
mento da Educação, apresentado
em versão inicial há duas sema-
nas no Palácio do Planalto.

Os acervos para bibliotecas de
escolas de ensinomédio vão in-
cluir literatura e obras de referên-

cia e pesquisa nas áreas de ciên-
cias humanas, ciências da nature-
za, matemática e linguagens. Se-
rão 49 obras ao todo, que as se-
cretarias estaduais de educação
poderão escolher de uma lista de
160 títulos pré-aprovados pela
Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência. No total, o pro-
grama custará R$ 17,5milhões.

Já o programa para educação
infantil e séries iniciais terá 20
títulos de literatura que poderão
ser escolhidos pelas escolas de-
pois de uma pré-seleção doMEC.
O acervo deve incluir prosa, poe-
mas, contos, crônicas e até histó-
rias emquadrinhos. O investimen-
to será de R$ 11, 1 milhões. ● L.P.
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