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“Projeto Mãos Dadas”: Municipalização, privatização e 
fechamentos de escolas! 

 

A crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto. 
Darcy Ribeiro (1977) 

 

O Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais (FEPEMG) vem a público 

manifestar repúdio à proposta do governo de Minas Gerais consubstanciada no Projeto Mãos 

Dadas, que, em suma, propõe a transferência da responsabilidade pelas matrículas dos 

estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que hoje estão sob gestão estadual, para 

as redes municipais.  

Mais uma vez, estamos tratando da municipalização do Ensino Fundamental, questão que, na 

sua origem, afeta milhares de famílias e relaciona-se a diferentes aspectos da gestão 

educacional, escondida atrás da concepção de um Estado Mínimo que transfere parte dos 

serviços para a esfera privada, tornando-se apenas órgão regulador, enquanto os que 

continuam sob sua tutela são municipalizados. Assim, saltam aos olhos a complexidade do 

tema e a atitude arbitrária e antidemocrática do governo estadual ao propor esse projeto, 

negando-se ao debate que envolva os principais atingidos pelas medidas, a saber, as 

Comunidades Escolares. Essas sequer foram consultadas sobre as mudanças propostas. 

Está, portanto, evidenciado que a estratégia empregada pelo Estado para evitar o diálogo com 

estes principais atingidos foi não apresentar e/ou consultar previamente as comunidades 

escolares (pais, mães, responsáveis legais, estudantes, pessoas trabalhadoras em educação) 

acerca da proposta, seus termos e, assim, encobrir os impactos que o processo pode causar na 

vida de toda a sociedade, a saber: 

 

• Na perspectiva das pessoas trabalhadoras em educação, há uma série de temores 

sobre o impacto na rede estadual, pois a “possibilidade de adjunção” não dá garantia 

de que o profissional terá vaga no local em que está lotado atualmente, podendo os 

profissionais serem removidos de seus atuais locais de trabalho ou mesmo ficarem 

sem emprego. Além disso, profissionais designados da rede estadual, lotados nas 

escolas municipalizadas, terão seus contratos imediatamente rescindidos, ou seja, 

estarão desempregados, se somando aos 13 milhões já existentes em nosso país. 

 

• O fechamento das escolas prejudicará estudantes, pais, mães e responsáveis legais 

que residem na localidade onde houver escola municipalizada, pois serão obrigados a 

procurar vagas em escolas distantes do local onde moram. Essa medida poderá levar 

ao aumento das taxas de abandono e evasão escolar já tão aumentados em função da 

não observância do Governo Estadual quanto às necessidades de estudantes para 

cumprir ensino remoto emergencial. Além disso, a municipalização do ensino implica 

em sérias rupturas na comunidade escolar e afronta um direito básico dos estudantes 

e suas famílias, que é o acesso à Educação de qualidade. E, por fim, ainda descumpre 
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os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8069/90), que prevê o 

“acesso à Escola Pública e Gratuita próxima de sua residência” (inciso V, art.53). 

 

Assim, fica evidente que a adoção do projeto Mãos Dadas potencializa o sucateamento do 

direito à escolarização dos estudantes, a ausência de diálogo com as famílias e a progressiva 

destruição das carreiras dos servidores do Estado de Minas Gerais. 

 

Conforme estabelecido no Projeto Mãos Dadas, o processo de municipalização assume um 

caráter eminentemente desestatizante, esquecendo aspectos importantes como o 

compartilhamento do poder e da responsabilidade, a cooperação e a gestão compartilhada, a 

necessidade e a possibilidade local para assumir incumbências que integram a gestão do 

sistema de ensino. 

 

É necessário salientar, ainda, que a municipalização do Ensino Fundamental não é assunto de 

gabinetes, não é para ser tratada burocraticamente por quem está distante da realidade dos 

estudantes, de suas famílias e dos professores. É assunto para ser debatido, analisado e 

solucionado, com a efetiva participação de todos, uma vez que os interesses são os da maioria 

dos atingidos. 

 

Assim conclamamos que: 

1. O Governo do Estado de Minas Gerais, retire a oferta do Projeto Mãos Dadas até que 

seja feita ampla discussão sobre o mesmo; 

2. As Prefeituras não se comprometam com o aceite do Projeto Mãos Dadas até que seja 

feita ampla discussão sobre o mesmo; 

3. As Câmaras Municipais abram processo amplamente divulgado de audiências públicas 

para a realização de discussão aprofundada sobre o mesmo; 

4. Os Conselhos Municipais de Educação divulguem e participem ativamente do processo 

de audiências públicas para a realização de discussão aprofundada sobre o mesmo, 

chamando-o onde as Câmaras não o fizerem; 

5. Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente participem efetivamente desta 

discussão; 

6. Os Conselhos do FUNDEB participem efetivamente desta discussão; 

7. O Ministério Público se envolva no debate resguardando os direitos à escolarização de 

nossas crianças e adolescentes; 

8. As Associações de Pais, Mães e Responsáveis Legais cobrem dos poderes executivos, 

legislativo e judiciário nos municípios em que residem a participação efetiva das 

Comunidades Escolares para a realização de discussão aprofundada sobre o Projeto 

Mãos Dadas. 

 

Sigamos cumprindo nossas atribuições e contribuindo para que a Educação Pública ofertada 

em Minas Gerais seja gratuita, laica, democrática, inclusiva, de qualidade social e livre de 

quaisquer formas de discriminação e em oposição às desigualdades, enfim emancipadora. 
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