
MINISTRO MERCADANTE, QUEREMOS RESPOSTA! 
 
O ano de 2012, sem dúvidas, é um marco da luta dos estudantes, dos técnicos administrativos 
e professores em defesa da educação pública. Hoje, vivemos a maior greve da história 
da universidade pública pela valorização do servidor público, reestruturação da carreira, 
ampliação de verbas para a assistência estudantil, condições adequadas de estudo e de 
trabalho. A UNE está nessa luta. A luta pela ampliação de verbas para a educação pública 
vem mobilizando os estudantes brasileiros, na defesa de 10% do PIB e 50% dos royalties e 
fundo social do pré-sal para a educação em cada universidade, nas ocupações de reitorias, nas 
marchas à Brasília e na greve nacional da educação. 
 
É desse acúmulo de forças que o movimento estudantil brasileiro conseguiu, no ultimo dia 
26 de Junho, após muita pressão e luta que contou com a presença de estudantes de mais de 
40 universidades, a inclusão de 10% do PIB para educação pública no texto do PNE aprovado 
pela Comissão Especial da Câmara de Deputados e, dias depois, a aprovação da política de 
cotas nas universidades na Comissão de Constituição e Justiça, na de Direitos Humanos e de 
Educação do Senado. 
 
Em audiência realizada nesse mesmo 26 de Junho com o Ministro da Educação Aloizio 
Mercadante com os estudantes, o MEC se comprometeu com importantes pautas estudantis: 
no prazo de 15 dias, se apresentaria proposta de ampliação do orçamento do PNAES – 
Plano Nacional de Assistência Estudantil para 2013 e a criação de linha de crédito específica 
para a construção de moradias e restaurantes universitários. Também se comprometeu 
com convocação urgente de concurso público para a contratação de professores e técnico- 
administrativos para as universidades federais e com um plano de consolidação da expansão 
das universidades. Por fim, obtivemos a promessa de criação de uma comissão de diagnóstico 
da infraestrutura e qualidade das IFES com a participação de estudantes de representatividade 
nacional e local – esta última, única pauta atendida. 
 
Os fatos citados registram a trajetória de luta e combatividade dos estudantes brasileiros em 
defesa da educação pública, gratuita e de qualidade e uma importante vitória da democracia. 
Entretanto, passado um mês, a postura do governo federal em relação às demandas 
educacionais tem sido na contra-mão das medidas necessárias para o Brasil avançar. 
 
O ministro da fazendo Guido Mantega chegou a declarar que a destinação de 10% do PIB para 
educação quebraria o país. Acreditamos que o que ela quebra são na verdade paradigmas 
falidos e conservadores sobre a economia, como a garantia do superávit primário. Quebra 
também o ciclo de descaso com a escola pública, com seus professores e estudantes e com as 
limitações do Estado brasileiro em fazer o que ele mais precisa: justiça social. 
 
Na mesma linha, o Ministro da Educação não somente deu declarações dúbias em relação à 
destinação os 10% do PIB para educação pública, como até agora não apresentou resposta 
para as demandas estudantis. É preocupante que um ex-dirigente estudantil e docente, como 
Mercadante, reproduza um discurso alarmista e contraditório com as defesas históricas do 
movimento educacional. 
 
Nós, da União Nacional dos Estudantes, acreditamos que é preciso ampliar imediatamente 
o investimento na educação pública. Enquanto o governo gasta bilhões com o pagamento 
da dívida pública aos banqueiros e empresários, ele também se recusa a negociar com as 
categorias em greve, inclusive anunciando a substituição dos servidores em greve e orientando 
o corte de pontos dos grevistas (Decreto 7.777/2012). Repudiamos a tentativa de restringir o 
direito de greve dos servidores públicos e apoiamos os trabalhadores em suas reivindicações. 



 
Exigimos negociação já! 
 
É por isso a UNE, reunida em sua diretoria executiva, vem à publico exigir do MEC resposta 
para as demandas dos estudantes brasileiros e mais compromisso com os rumos da educação 
de nosso país, com apoio à aprovação da destinação de 10% do PIB para educação. 
 
- 10% do PIB e 50% dos royalties e do Fundo Social do Pré-sal para educação pública! 
- Triplicação do orçamento do PNAES em 2013, construção de moradias e restaurantes 
universitários. 
- Investimento imediato de recursos para a conclusão das obras inacabadas do REUNI; 
- Concurso público para oito mil novos professores e servidores técnico-administrativos 
nas universidades federais e convocação imediata dos 1.400 professores e servidores já 
concursados; 
- Reajuste imediato das bolsas-permanência e de mérito acadêmico; 
- Gestão democrática nas universidades federais: paridade nas eleições para reitoria e demais 
órgãos de deliberação; 
- Aprovação de um PNE à altura dos desafios do Brasil; 
 
São Paulo, 26 de Julho de 2012. 
Diretoria Executiva da União Nacional dos Estudantes. 


