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Discurso da transmissão de cargo do ministro Aloizio
Mercadante
Brasília, 7/10/2015 — É com grande orgulho que retorno ao
Ministério da Educação, depois de 578 dias tratando das urgências impostas
pela coordenação de governo na Casa Civil da Presidência da República.
Retorno, porém, para cuidar da grande urgência nacional, para assumir
o que a Presidenta Dilma Rousseff, em seu discurso de posse, definiu como
“a prioridade das prioridades”, o mais importante desafio estratégico de
nossa sociedade, aquele que garantirá a sustentabilidade dos imensos
avanços sociais e a cada jovem brasileiro o seu passaporte para o futuro, e
que, por esse motivo, foi eleito por ela como marca deste mandado: “Brasil,
Pátria Educadora”.
Nosso país passou por grandes avanços nas últimas décadas. Nossa
sociedade civil restabeleceu a democracia, conquistamos a estabilidade de
preços e iniciamos um longo processo de redução das desigualdades e de
inclusão social, que permitiu tirar o nosso país do Mapa da Fome e
atingirmos antecipadamente as metas do Milênio de redução da pobreza e
da pobreza extrema.
A opção por esse modelo inclusivo de crescimento, não apenas garantiu
a redução das desigualdades como permitiu que o país gerasse 11,2 milhões
de empregos, desde o início da crise financeira de 2008. Pela primeira vez
em nossa história, o trabalhador foi sócio do processo de crescimento
econômico, através da política de valorização do salário mínimo, dos
programas de transferência de renda e de inúmeras políticas de inclusão
social. A combinação de aumento do emprego e da renda permitiu que as
classes A, B e C passassem de 79 milhões, em 2003, para 147 milhões, em
2014, trazendo dinamismo ao nosso mercado interno de consumo de
massas.
Contudo, esse intenso processo de transformação, que estamos
vivendo, não será sustentável e definitivo sem a garantia de acesso
universal a uma educação de mais qualidade. Pois é a educação o
instrumento mais efetivo para a redução das desigualdades. É ela que
empodera o cidadão para o exercício de seus direitos; que amplia as
oportunidades de acesso ao emprego e à renda; que favorece os processos
de inovação tecnológica; que amplia os ganhos de produtividade e
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competitividade; e que é o principal instrumento para a construção de uma
cultura de tolerância e paz – valores fundamentais da democracia.
Saliento que, com o fim do superciclo das commodities e outras
mudanças que ocorrem na geoeconomia mundial, o Brasil terá de acelerar a
transição para a sociedade do conhecimento e para a economia inovadora,
com uma indústria internacionalmente competitiva. As vicissitudes criadas
pela crise e pelo inevitável ajuste fiscal não devem nos desencorajar. Ao
contrário, devem nos inspirar a fazer mais e melhor. As crises são
momentos muito importantes e não podem ser desperdiçadas. Teremos que
fazer mais com menos. Estamos convocados a ter mais gestão, mais
criatividade, mais eficiência.
O fundamental já temos: a determinação em fazer e o norte estratégico
claramente definido.
A Bússola de minha gestão será o Plano Nacional de Educação 20142024, que tive o privilégio de contribuir na elaboração e aprovação, como
Ministro da Educação, por meio de um intenso diálogo com os Governadores,
Prefeitos, Secretários de Educação, movimentos sociais, profissionais da
educação e parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
O PNE, que foi aprovado por unanimidade e sancionado pela presidenta
Dilma sem um único veto, estabelece um conjunto de 20 metas audaciosas
cuja implantação exigirá engenho e arte dos gestores públicos e um amplo
debate sobre o financiamento da educação brasileira. Vejamos, por exemplo,
a meta 20 em que se define que o investimento público em educação pública
deve atingir 10% do PIB até 2024. É preciso que os orçamentos aprovados
nas três esferas – municipal, estadual e federal – incorporem este desafio.
Mesmo com os recursos do Fundo Social do Pré-Sal e dos royalties do
petróleo, que lutei para aprovar como Ministro da Educação, não será
possível atingir essa meta. Isso vai exigir muito planejamento e interlocução
entre os gestores públicos e todos aqueles que militam na área educacional.
Para superar desafios dessa envergadura, é fundamental coordenar as
ações em educação da creche à pós-graduação, perseguindo todo o
itinerário formativo.
O PNE estabelece que até o final do próximo ano todas as crianças de 4
a 5 anos devem estar matriculadas na pré-escola. É na educação infantil que
a criança recebe os estímulos necessários para que desenvolva as
habilidades cognitivas e não cognitivas, tão necessárias ao seu processo de
alfabetização, em especial os filhos e filhas de pais de baixa escolaridade.
Hoje, temos 81,4% dessas crianças matriculadas e precisaremos somar
esforços com as secretarias de educação dos Estados e Municípios para
garantir o acesso de cerca de 700 mil crianças que, atualmente, estão fora
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da pré-escola. O CONSED e a UNDIME são parceiros estratégicos nessa
empreitada. Nos últimos anos, entregamos mais de 2.860 creches e outras
2.714 (2.231 em obras + 486 paralisadas) estão em obras, mas isso não é
suficiente para responder à urgência de nossa demanda. Por isso, o FNDE
está elaborando novas diretrizes para a contratação de módulos
educacionais básicos, que possam receber essas crianças o mais
rapidamente possível. Estou designando uma equipe conjunta da Secretaria
de Educação Básica e do FNDE que fará um mutirão permanente para as
parcerias com as prefeituras que terão a responsabilidade direta por este
imenso desafio.
Em 2012, tive a honra de lançar o Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa, com foco na capacitação de professores e professoras
alfabetizadores. Foram concedidas mais de 318 mil bolsas de capacitação
para professores de alfabetização, e foram mobilizados 15,9 mil professoras
e professores orientadores. Para avaliarmos a progressão de nossas
crianças, criei a ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização Censitária. Ao
final do primeiro ciclo de avaliação, constatamos que o ritmo de avanço
ainda é muito insuficiente. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa terá que ser revisto. A parceria com as Universidades requalificada e
as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação precisam ter uma
participação e engajamento direto nesta ação estratégica.
Ao mesmo tempo, outro reconhecido programa complementar na
formação de professores, o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência), que atende hoje 90 mil bolsistas, retém apenas 18%
de seus egressos como professores da educação básica pública. Vamos rever
o PIBID. Vencido o desafio da cobertura nacional, precisamos tornar mais
efetivos os nossos programas de qualificação de professores, que precisam
estar mais articulados com as necessidades de nossos estudantes e com
outros esforços conduzidos pelo Ministério da Educação. Por exemplo, a
educação em tempo integral, que hoje beneficia mais de 58 mil escolas (60
mil escolas, são 58 mil do Mais Educação + 2 mil Ensino Médio Inovador),
também não está tendo o resultado previsto. As escolas em tempo integral
precisam estar focadas no esforço da aprendizagem nas áreas básicas do
conhecimento.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PIBID e o Mais
Educação vão ser reestruturados e serão reimplantados em 2016 de forma
totalmente integrada e coordenada, com foco na aprendizagem e reforço
escolar em língua portuguesa e matemática.
De forma complementar, a Universidade Aberta do Brasil também
precisa ser reestruturada e orientada por critérios de qualidade com foco na
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formação de professores, especialmente nas áreas de língua portuguesa,
matemática, física, química e biologia. Não faz sentido, por exemplo, a UAB
disponibilizar 294 cursos de pedagogia. Temos que ter poucos cursos na
mesma área do conhecimento, os melhores. A UAB deve evoluir, como todo
sistema, em direção à qualidade das ofertas.
O esforço de extraordinária relevância iniciado pelo professor Renato
Janine para a construção de uma Base Nacional Comum Curricular também
será fundamental para reorientar os cursos de pedagogia e formação de
professores, além de favorecer as avaliações e respeitar a diversidade de
experiências educacionais. Para dar conta deste desafio, já estão
mobilizados mais de 160 pesquisadores e educadores. A Base Nacional
Comum Curricular deve manter seu calendário e ritmo com total apoio do
ministro. O Ensino Médio continua sendo um imenso desafio. O programa
Ensino Médio Inovador também pode e deve ser reavaliado com foco no
aprendizado. Em nossa primeira gestão, fizemos um grande esforço de
avançar nas novas tecnologias de informação e produção de material
pedagógico digital. Por exemplo, distribuímos tablets para todos os
professores do nível médio. Temos que retomar, reavaliar e avançar nesta
estratégia. A nova geração é nativa digital, nós professores somos
analógicos e o estado continua cartorial. As tecnologias pedagógicas digitais
avançam em todo mundo, permitem aulas mais criativas, participativas,
individualizadas e motivadoras.
Estou designando uma equipe interdisciplinar dedicada a avançar nesta
estratégia.
A qualificação dos Diretores de escolas públicas é outro desafio que vem
sendo conduzido pelo Ministério da Educação, em parceria com o CONSED.
Precisamos avançar, com urgência, na institucionalização de um processo de
certificação nacional para os Diretores de Escolas, que assegure as
competências e conhecimentos necessários ao pleno exercício das atividades
pedagógicas, técnicas e administrativas da gestão escolar e esta iniciativa
também terá todo apoio de nossa equipe.
O compromisso do MEC é com uma escola laica, que respeite as
diferenças, a diversidade e desenvolva uma cultura de paz e diálogo. Vamos
discutir, com os novos diretores, docentes e pais, as políticas para enfrentar
toda e qualquer forma de discriminação, bullying e intolerância.
Teremos ainda um esforço redobrado para implantar as metas e ações
do PNE em relação aos estudantes com deficiência.
O MEC continuará o esforço para constituirmos um sistema nacional de
educação que favoreça a cooperação e complementariedade federativa na
educação e viabilize a implantação do PNE.
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No Ensino Técnico e Profissionalizante, temos pela frente a tarefa de
fortalecer a parceria com os Serviços Nacionais de Aprendizagem – Senai,
Senac, Senar e Senat – e consolidar o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. Também temos que consolidar o
histórico processo de expansão da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, que tem sido a grande responsável pelo aumento
na oferta de cursos técnicos de nível médio. Mesmo diante das atuais
restrições orçamentárias, temos o desafio de perseguir a meta estabelecida
no PNE para a educação profissional: no mínimo, 25% (vinte e cinco por
cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
Outro desafio enorme é a consolidação do Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM. Na última semana deste mês realizaremos o ENEM 2015,
que, além de ser o 2º maior exame de avaliação educacional do planeta, é o
caminho mais republicano de acesso ao Ensino Superior, pois torna mais
equânime as oportunidades dos estudantes de acesso ao ensino superior,
independentemente da renda e região de suas famílias. O ENEM é hoje o
meio de acesso ao Prouni, ao Fies, ao SiSu e ao Sisutec. Apesar da crise
deste ano, o ENEM foi a porta de acesso de mais 906 mil estudantes às
universidades, com apoio de nossas políticas públicas.
No Ensino Superior, as Universidades Federais passaram por um intenso
processo de expansão. Nos últimos 13 anos, foram construídos 173 novos
campi e 18 novas Universidades federais. O desafio é consolidar essa
expansão com foco na qualidade. Nessa fase de consolidação é importante
que as Universidades Federais e os Institutos Federais incorporem
experiências exitosas, como os sistemas de compras compartilhadas por
leilão reverso, implementado pela EBSERH na rede de hospitais federais, que
têm permitido economias expressivas na compra de medicamentos e
equipamentos. Enfim, a busca por ensino de mais qualidade requer,
também, um investimento na melhoria da gestão de nossas instituições
públicas.
Quero destacar também que ao longo de minha primeira gestão no MEC
ampliamos o PNAES em 52,79%, com bolsas de estudos para estudantes
carentes. Contratamos 13.933 novos docentes através do banco docente, e
11.833 servidores técnicos administrativos. Nos Institutos Federais
contratamos 19.569 no magistério superior, 24.306 na carreira de ensino
básico e tecnológico e 27.714 servidores técnico-administrativos. Durante a
nossa gestão, tivemos o aprimoramento da carreira docente e o maior
aumento salarial dos docentes universitários entre todas as carreiras dos
servidores públicos e os servidores técnicos administrativos tiveram o
5

ACS

Ministério
da Educação

Assessoria de Comunicação Social

segundo melhor reajuste. Nosso compromisso de vida sempre foi fortalecer
a educação pública de qualidade.
O setor privado, que hoje é responsável por mais de 2/3 das matrículas
na Educação Superior, também deve ser alvo da melhoria contínua em sua
regulação e avaliação, de forma a assegurar mais qualidade aos cursos
ofertados. Ainda ontem assumi o compromisso com a União Nacional dos
Estudantes para constituir um grupo de trabalho com a finalidade de
rediscutir a regulação do Ensino a Distância em Cursos presenciais. As novas
tecnologias devem ser incorporadas à educação com intuito de enriquecer e
dar mais qualidade ao processo educacional, mas não serão admitidas como
uma forma disfarçada de redução de custos, sem compromisso com a
formação. A oferta de cursos de graduação não deve ser orientada apenas
por critérios comerciais. Devemos ainda aprimorar e aprofundar experiências
como a do Mais Médicos, que permitiu a criação de mais de 5 mil novas
vagas de graduação em medicina e cerca de 4 mil em residência médica,
privilegiando a atenção básica e a capacitação em campo de prática.
Também devemos repetir experiências como a suspensão da oferta de novas
vagas em cursos de direito, pois os jovens que estão concluindo o curso nem
sempre conseguem exercer a profissão por não serem aprovados no exame
da ordem ou pela grande oferta de profissionais ao mercado. Da mesma
forma, devemos estimular que a oferta de vagas em cursos de engenharia
continue a crescer, além de novos estímulos para as Ciências Exatas, onde
temos uma grande deficiência.
A assistência estudantil deve ser aprimorada e ampliada. Apesar das
limitações atuais, o orçamento do Programa Nacional de Assistência
Estudantil - PNAES foi ampliado em 2015, atingindo R$ 895 milhões e em
2016 terá mais de R$ 1 bilhão . Este investimento é fundamental para o
sucesso da política de cotas, para os estudantes da escola pública,
afrodescendentes, indígenas e baixa renda. Outra iniciativa implantada em
nossa primeira gestão.
Apesar do ajuste fiscal, o programa Ciência sem Fronteiras mantém,
hoje, 35 mil estudantes brasileiros nas melhores Universidades do Mundo.
Nossas Universidades precisam avançar no esforço de internacionalização.
Para dar continuidade ao programa será necessário aprimorá-lo, buscar
novas fontes de financiamento, especialmente as parcerias com o setor
privado, renovando as parcerias exitosas e buscando novos parceiros. É
fundamental que o setor privado, que, com raras exceções, pouco contribuiu
na primeira etapa do Ciência Sem Fronteiras, engaje-se mais no esforço de
formação de novos pesquisadores, cientistas e profissionais das áreas
tecnológicas.
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Na Pós Graduação, é necessário dar resposta a um anseio antigo da
comunidade acadêmica: a reestruturação das avaliações dos programas de
Pós-Graduação. Hoje, contamos com mais de 4 mil programas de PósGraduação, mais de 500 mil publicações acadêmicas, entre artigos em
periódicos científicos especializados e livros, que são avaliados a cada 4
anos. Uma avaliação tão complexa como essa não deve ser orientada
exclusivamente por parâmetros quantitativos acerca da produção docente e
discente. É preciso aliar a esses parâmetros critérios adicionais de avaliação
qualitativa. A CAPES deverá constituir uma comissão de alto nível para
apresentar uma proposta, debatida com a comunidade acadêmica e
científica, até o início do novo ano letivo, março de 2016.
O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo avanço na cobertura de
seu sistema educacional. Em 1991, 70% dos adultos (pessoas com 18 anos
ou mais) não tinham o ensino fundamental completo. Em 2010, este
percentual já tinha caído para 45%. Esta queda deve-se ao avanço da
cobertura da nossa rede educacional. Contudo, é necessário aprimorar os
esforços para combater o analfabetismo e elevar a escolarização de jovens e
adultos. É inaceitável que a taxa de sucesso da EJA, na Educação de Jovens
e Adultos seja de apenas 9%. Estou constituindo um grupo de trabalho para
a revisão da EJA, até o início do novo ano letivo.
Somos um dos poucos países do mundo com um sistema completo de
avaliação da qualidade do ensino, ao longo de todo itinerário formativo.
Cumprir as metas estabelecidas e garantir a qualidade da educação, como
nosso maior compromisso, é indispensável para que o Brasil avance em
direção à sociedade do conhecimento.
Para concluir, ainda ontem estava ministro Chefe da Casa Civil, hoje,
estou ministro da Educação, mas na realidade sou antes de tudo professor e
economista. Sou professor universitário desde meados dos anos setenta, foi
esta condição que me lançou a vida pública e foi a ela que retornei, no dia
seguinte ao perder as eleições, após ser candidato a vice-presidente da
República, na chapa liderada por Lula, em 1994. Sou filho de uma
professora e de um pai militar que sempre atuou nas instituições de ensino
do Exército. Minha esposa, Regina, foi professora do ensino básico por mais
de 20 anos e continua participando como voluntária de escolas da periferia
de São Paulo e do DF. Passei minha vida inteira comendo pó de giz. Minha
única ambição é contribuir para a transformação da educação brasileira, sob
a liderança da Presidenta Dilma. É na condição de professor comprometido
com o desafio de construir uma Pátria Educadora que saúdo os servidores do
MEC, do INEP, do FNDE, da Capes, da Ebserh e da Fundação Joaquim
Nabuco. Saúdo também os mais de 2 milhões de professores que neste
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momento estão em sala de aula. Os professores deste país precisam do
esforço conjunto de todos os entes federados para terem valorização na
carreira, com melhor remuneração e respeito. E este reconhecimento
também precisa ser extensivo a todos os trabalhadores de educação.
O escritor e filósofo britânico Chesterton dizia que “a educação nada
mais é que a alma de uma geração que passa para a outra”. De certa forma,
esta é a tarefa dos professores e dos trabalhadores da Educação, manter
viva e aprimorar a alma de um país. Transmitir os valores e o conhecimento
que formam a Nação. Não há, acreditem, missão mais importante que essa
que cabe aos professores e aos trabalhadores da Educação: gerir nossa alma
coletiva.
Também saúdo os 50 milhões de jovens da Educação Básica e mais de
7 milhões de estudantes universitários. É para vocês que dedicarei
incansavelmente todo o meu esforço à frente do Ministério da Educação.
Como foi o lema de nossa primeira gestão antes de cada decisão pense no
estudante.
Assessoria de Comunicação Social

8

