
s instituições de ensino superior 
privadas foram elogiadas no dis
curso de posse do novo ministro 

da Educação, Aloizio Mercadante, por pro
piciarem a larga expansão da oferta de va
gas universitárias - tais estabelecimentos 
são responsáveis por cerca de 75% das ma
trículas no ensino superior. Em contrapar
tida, Mercadante criticou a tendência de fu
são e concentração do ensino particular em 
grandes grupos econômicos, assim como a 
abertura do capital desses grupos nas bolsas 
de valores. Segundo ele, os grandes grupos 
privados demandam "forte sistema de ava
liação, regulação e supervisão". Aliás, asse
gurar a qualidade da educação superior é 
uma das metas na qual se debruçará o novo 
titular do MEC, conforme 
anunciado na posse. 

Mas quem é Aloizio 
Mercadante, qual sua rela
ção com a educação e como 
pensa o novo ministro a 
respeito das principais po
líticas públicas que podem 
interferir nos rumos do en
sino superior? 

Aloizio Mercadante, 57 anos, é paulista 
de Santos. Costuma definir-se como econo
mista e professor. "Essa é a minha verdadei
ra identidade. Todos os cargos que ocupei, 
tudo o que fiz, fiz com base nessa profunda e 
definitiva identidade", disse em seu discur
so de posse no MEC - usando quase as mes-

mas palavras que havia proferido em seu 
discurso de posse no Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), em janeiro 
de 2011. Naquela ocasião, Mercadante afir
mou ainda ser "indissoluvelmente" ligado à 
educação e mencionou Maria da Conceição 
Tavares, Florestan Fernandes, Celso Furta
do e Paulo Freire, intelectuais com quem 
conviveu, como pessoas que contribuíram 
para sua formação. 

Graduado em economia pela Universi
dade de São Paulo (USP), mestre em ciência 
econômica e doutor em teoria econômica 
pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Mercadante é professor licen
ciado da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) e da Unicamp. Ele 

ressaltou ao assumir o posto na Educação 
ter sido o magistério quem lhe deu "régua 
e compasso" e o preparou para os desafios 
enfrentados na vida pública. 

Ao lembrar parte da pregressa atuação 
de Mercadante, é mesmo possível prever 
que no atual posto estará também mui-
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to voltado à valorização dos professores. 
O ministro fez questão de frisar que vai 
buscar a melhoria da remuneração e das 
condições de trabalho do docente e dos de
mais trabalhadores da educação. Promessa 
condizente com sua história pessoal: ele 
foi presidente da Associação dos Profes
sores da PUC-SP e fundador e primeiro 
vice-presidente da Associação Nacional 
dos Docentes do Ensino Superior (Andes 
- que passou a Sindicato Nacional dos Do
centes das Instituições de Ensino Supe
rior). "A frente do Ministério da Educação 
continuarei a luta da minha juventude pela 
dignidade dos professores. Esse é um com
promisso de vida que assumo, agora, como 
compromisso público!", prometeu. 

Já sua trajetória política é mais conhe
cida. Mercadante é um dos fundadores do 
Partido dos Trabalhadores (PT) e foi duas 
vezes deputado federal e uma vez senador, 
todas pelo estado de São Paulo. Disputou 
o governo paulista duas vezes, em 2006 e 
2010, sem alcançar a vitória. Também já 
concorreu ao cargo de vice-presidente da 
República na chapa de Luiz Inácio Lula da 
Silva, em 1994. No PT, ainda foi vice-presi
dente nacional do partido, ajudou a elaborar 

os programas de governo e foi coordenador 
da campanha presidencial de Lula nas elei
ções de 1989 e 2002. 

Novos projetos 
No Ministério da Educação, Mercadante 

irá se ater à defesa dos sistemas nacionais de 
avaliação da qualidade da Educação, como o 
Sinaes e o Enade. Ele reconheceu avanços 
na educação superior brasileira, mas ressal
tou que ainda há "tarefas monumentais" a 
serem cumpridas para que o país tenha ins
tituições de ensino superior que sejam deci
sivas para a implantação de uma verdadeira 
sociedade do conhecimento. 

"De fato, mesmo com os progressos re
centes, nossa qualidade de ensino, quando 
comparada à de países desenvolvidos, ainda 
apresenta deficiências", disse Mercadante 
ao comentar a qualidade das universidades. 
Para o novo ministro, a qualidade da edu
cação está intrinsecamente associada ao 
desenvolvimento do país. "Há limites para 
o que as políticas sociais compensatórias 
podem fazer, mas não há limites para o que 
a educação de qualidade para todos pode al
cançar como elemento indutor de uma efe
tiva igualdade", avaliou. * 
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E um dos projetos que pretende criar 
para elevar o nível da educação é uma es
pécie de "residência" - assim como fazem 
os médicos - para os estudantes de licen
ciatura. A ideia inicial é que antes de serem 
aprovados para dar aulas em qualquer lu
gar, os estudantes de licenciatura passem 
um tempo em escolas públicas, apoiando as 
atividades regulares dos professores, como 
professores-assistentes. O ministro falou em 
ampliar as bolsas para iniciação à docência. 

Outra graduação mencionada foi a de 
engenharia. Mercadante avalia que o país 
tem necessidade de investir na formação de 
engenheiros, fundamentais para o desen
volvimento tecnológico e industrial. 

Uma das metas do ministro também de
verá ser aumentar, de maneira geral, as vagas 
no ensino superior, seja via bolsas do ProUni 
ou em instituições públicas, nessas reforçan
do o Reuni. Isso porque Mercadante lembrou 
que o ensino superior no Brasil ainda é aces
sível apenas a cerca de 15% dos jovens com 
idade entre 18 e 24 anos. "Na Coreia do Sul 
tal índice é de 82%", comparou o ministro. 

Mercadante ainda mencionou o ProUni 

como sendo o "maior e mais bem-sucedido 
programa de bolsas de estudos da história 
do país", lembrando que a distribuição de 
bolsas havia chegado a um milhão (veja nota 
na pág. 6). E a exaltação ao programa que 
distribui bolsas aos jovens carentes não foi 
oportunismo da posse no MEC. 

Mercadante é um admirador do ProUni 
pelo menos desde 2009, ano em que renun
ciou ao cargo de líder do PT no Senado, mas 
voltou atrás no dia seguinte a pedido de Lula. 
Para reconsiderar sua decisão, ele escreveu 
uma carta na qual enumerou ao então pre
sidente Lula as várias ações que, em sua 
visão, haviam mudado as condições sociais 
do Brasil, entre elas o ProUni. Na posse no 
MCTI, repetiu os elogios, afirmando que o 
ProUni havia ajudado a mudar o país, demo
cratizando as oportunidades educacionais. 

Conquista anterior 
O novo ministro também defendeu suas 

ideias para a pós-graduação. Tendo deixado 
o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação para ocupar o posto no MEC, 
ele destacou o programa Ciência sem Fron-
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teiras, criado no MCTI em parceria com o 
MEC. Mercandante ressaltou que o Ciência 
sem Fronteiras distribui 100 mil bolsas de 
estudos de graduação, doutorado e pós-
doutorado para que estudantes brasileiros 
aperfeiçoem sua formação em boas uni
versidades no exterior. O ministro acredita 
ainda que o programa possa contemplar 
o caminho inverso, atraindo talentos que 
estão no exterior para pesquisar no Brasil. 
Segundo ele, o objetivo é internacionalizar 
a ciência brasileira e tornar nossas universi
dades instituições de prestígio mundial. 

Em parte essa conquista para a forma
ção internacional dos estudantes brasilei
ros pode ser atribuída ao novo ministro da 
Educação, que, quando assumiu o MCTI, 
mencionou a necessidade de aprofundar 
a parceria com o MEC para que a Capes e 
o CNPq pudessem ampliar a concessão de 
bolsas de estudos para a formação de novos 
talentos. "Precisamos também valorizar a 
carreira do pesquisador em tempo integral 
em nossas universidades e institutos. Não 
basta reproduzir o conhecimento existente, 
é vital produzir conhecimento novo", disse 
na época em que assumia a pasta da Ciên
cia, Tecnologia e Inovação. 

A outra ponta da cadeia - a dos alunos 
que ainda vão ingressar no ensino superior 
- também foi abordada no discurso de pos
se no MEC. Mercadante disse que preten
de aprimorar o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), o qual considera ser "mais 
adequado, democrático e republicano do 
que a antiga proliferação dos vestibulares". 
De acordo com Mercadante, o Enem é o 
grande instrumento para a democratização 
do acesso ao ensino superior. 

Trabalho conjunto 
Para cumprir sua tarefa perante a pas

ta da Educação, o novo ministro disse que 
realizará ampla consulta com especialistas 
de alto nível, reitores e profissionais do 
Inep. Como primeira medida, Mercadante 
afastou a presidente do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (lnep), Malvina Tuttman, e até o 
fechamento desta edição o novo presidente 
do órgão ainda não havia sido anunciado. 
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 161, p. 18-21, fev. 2012.




