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democrática e inclusiva, precisamos de que as políticas educacionais ultrapassem os discursos e 

invistam, de fato, na concretização de uma Universidade Pública de boa qualidade, para todos e todas. 
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formação profissional do aluno de baixa renda. A perspectiva é saber se este programa do 

Governo Federal provocou algum impacto na vida da população estudantil que teve acesso às 

bolsas de estudo e, sobretudo, interessa saber se o ProUni influenciou na melhoria de vida 

destes estudantes. Para realizar o intento, foram aplicados questionários com perguntas diretas 

sobre os impactos causados e o nível de satisfação dos alunos em participar deste tipo de 

programa. A análise do resultado da pesquisa empírica foi realizada na última parte do texto. 

Buscou-se mostrar, a partir dos dados coletados, que nível de satisfação foi alcançado na esfera 

da vida profissional e pessoal do indivíduo de baixa renda, beneficiário pelo programa, como 

também a importância do mesmo como política pública que visa minimizar a desigualdade de 

oportunidade de acesso ao ensino superior.  

Palavras-chave: 

Democratização do ensino superior; Mercado de trabalho; Baixa renda. 

 

Introdução 

O caminho percorrido pelo homem para alcançar o progresso tecnológico-científico resultou no 

desenvolvimento de diversas formas de sociabilidades. No entanto, o crescimento alcançado pela 

sociedade brasileira não foi suficiente para finalizar a existência de novos e antigos dramas sociais. 

Um desses é o déficit de escolaridade do aluno de baixa renda. Os baixos índices educacionais ainda 

são grandes desafios, pois dificultam o acesso aos bens culturais, econômicos e políticos dentro do 

âmbito social.  

As maravilhas anunciadas pela tecnocracia do capitalismo moderno ainda não se traduziram em 

políticas públicas capazes de contemplar iniciativas que minimizem as desigualdades sociais e a 

condição precária de educação recebida por uma parcela significativa da população. Todavia, a 

pressão de organismos internacionais, a exemplo da Organização das Nações Unidas – ONU, foi 

fundamental para que nas últimas décadas os Estados buscassem alternativas e meios para resoluções 

de problemas e deficiências históricas referentes à educação do povo. Neste quadro, se insere o Brasil, 

que, pressionado pelas determinações da ONU sobre as metas para educação no milênio, busca 

expandir a oferta da educação superior no país. Segundo este órgão, o Brasil deveria expandir os 

meios de acesso ao ensino superior, uma vez que foi apontado como tendo um dos menores índices de 

acesso da população a este nível de escolaridade.  

Neste sentido, a reflexão específica no campo da educação superior, cuja missão é preparar o 

indivíduo com competências e habilidades para a sua participação na vida social, política e econômica 

do país, motivou o Governo Federal Brasileiro a expandir a criação de novas universidades públicas e 

a criar, no ano de 2004, por meio da Lei nº 11. 096/2005, o Programa Universidade Para Todos – 
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ProUni. No rol de políticas públicas, este programa tem como objetivo proporcionar o acesso à 

formação superior ao aluno de baixa renda. Certamente, a expectativa é que este programa venha 

melhorar não apenas os índices estatísticos do governo, mas cumpra com o princípio social básico de 

proporcionar melhores condições de acesso aos bens sociais como: mercado de trabalho, moradia, 

saúde e lazer; tudo isso, se traduzindo em melhorias na qualidade de vida do cidadão brasileiro. 

Com a expectativa de saber se o Programa Universidade Para Todos do Governo Federal provocou 

algum impacto na vida da população estudantil que teve acesso às bolsas de estudo e, sobretudo, 

interessadas em saber se o ProUni influenciou na melhoria de vidas destes alunos, é que decidimos 

realizar uma pesquisa sobre os impactos causados e o nível de satisfação dos alunos em participar 

deste tipo de programa. Assim, o texto tem como objetivo mostrar que tipo de percepção o aluno 

participante tem do programa e que tipo de impacto o acesso à educação superior proporcionou em sua 

vida.  

Apesar deste trabalho não ter como proposta uma abordagem detalhada sobre o desenvolvimento 

histórico do ensino superior no Brasil, iremos de forma breve fazer o resgate de algumas mudanças 

ocorridas no âmbito educacional que, de forma direta, contribuíram para que políticas afirmativas de 

democratização do ensino superior, como é o caso do ProUni, chegassem a ser implementadas no país. 

Assim, reconhecemos a importância de se abordar alguns dos dispositivos legais que, a partir de uma 

visão de todo ou particularidades sociais, buscam tratar as questões educacionais no Brasil. Não 

termos a intenção de avaliar os processos e procedimentos que implicaram a implantação da política 

pública em questão, contudo, vamos nos referir às políticas públicas tendo como referencial teórico o 

que define Teixeira (2002) quando diz que:  

 
[...] diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para 

as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade do Estado. 

São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, 

programas, linhas de financiamentos.” (TEIXEIRA, 2002, p. 2) 

 

Quanto à coleta de dados, utilizamos fonte primária e secundária. No caso da primeira, foi usada a 

técnica de questionário, instrumento utilizado para a coleta de dados com os alunos que foram o foco 

da pesquisa. Como fonte secundária, foi feita a coleta de dados por meio de documentos e literaturas 

pertinentes. Após este processo de coleta de dados, realizou-se a análise de todo o material coletado, 

articulando os dados empíricos com os suportes teóricos para a melhor compreensão da realidade 

investigada. 
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1.1 – Educação Superior no Brasil: expectativas, mudanças e desafios 

Muitas mudanças se processaram na realidade educacional brasileira a partir dos dispositivos legais 

que compunham as diferentes Cartas Constitucionais, o Plano Nacional de Educação e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Podemos dizer que as transformações dos instrumentos 

legais, que de forma específica orientam a obrigatoriedade e a gratuidade da educação brasileira nos 

seus diferentes níveis, nos fornecem elementos importantes, para o entendimento da realidade 

educacional existente hoje no Brasil. As diferentes circunstâncias históricas que, de forma direta, 

interferiram nas questões educacionais e variadas propostas pedagógicas, no presente, nos fazem crer 

que a implementação de uma política pública da natureza e envergadura do Programa Universidade 

Para Todos – ProUni representa a compreensão do poder público que, por meio do acesso mais 

democrático ao ensino superior, se pode ter um país menos desigual.  

Se a realidade legal é resultado das necessidades de uma determinada sociedade, podemos afirmar que 

existe uma conexão entre a formulação dos ordenamentos jurídicos que garantam os direitos 

educacionais, as necessidades dos alunos de acesso aos diferentes níveis de escolaridade e a 

fecundidade das reflexões para a formulação de políticas públicas que venham responder às reais 

demandas sociais. Daí o atrelamento dos avanços no âmbito educacional, no sentido de responder às 

demandas sociais do mercado de trabalho e, por conseguinte, o acesso à escolarização de nível 

superior, ao pressuposto teórico e a visão de mundo dos atores governamentais responsáveis pela 

formulação legal das políticas públicas no Brasil.  

Medeiros (2001) declara que, a partir da leitura dos diferentes textos constitucionais brasileiros e seus 

dispositivos referentes à educação, pode ser construído um panorama histórico da trajetória que foi 

percorrida para a positivação da educação na Constituição Federal de 1988, como um direito social 

subjetivo inalienável. Por meio dos textos constitucionais, é possível conhecer como no decorrer da 

construção histórica social do Brasil foram tratadas as questões educacionais a partir de diferentes 

perspectivas ideológicas e contextos políticos diversos. 

Ao buscarmos interrogar o passado para compreender as urgentes ações do presente no panorama 

educacional do ensino superior, encontramos na Carta Magna de 1824, no artigo 179, inciso XXXIII, a 

criação das universidades brasileiras. Com D. Pedro I, ainda temos a definição dos cursos de formação 

superior em engenharia, medicina e direito que, por um longo período de tempo, monopolizaram a 

formação acadêmica no Brasil. Na Constituição de 1891, o artigo 35, § 3º propõe a criação de 

instituições de ensino superior nos Estados, e o artigo 62 faz referência à laicidade do ensino público. 

Para Cury (2000), esta talvez tenha sido uma das únicas medidas republicanas que teve alcance 

nacional no que se refere à educação. 



6515 

 

A partir dos acontecimentos da “Revolução de 1930”, a sociedade brasileira desperta para as causas de 

seu subdesenvolvimento: a pobreza, o analfabetismo e o anacronismo das suas estruturas políticas e 

econômicas. De acordo com Poletti (1999), apesar do texto Constitucional de 1934 ter tido pouco 

tempo de vigência, seu teor legal mostra, de certa forma, os primeiros passos em direção à 

democratização brasileira. No âmbito da educação, a Carta significou um avanço considerável, pois 

era a primeira vez que a educação recebia o seu devido valor como estrutura fundamental de 

desenvolvimento nacional.  

A década de 1930 registrou mudanças significativas no âmbito da educação brasileira. Entre essas 

mudanças ressaltamos a criação do Ministério da Educação e Saúde em 1931; a Reforma do Ensino 

Superior; a fixação do Plano Nacional de Educação; o estabelecimento dos Conselhos de Educação 

Estaduais e do Distrito Federal na construção do sistema de ensino nacional; e, sobretudo, o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova que, segundo Ribeiro (1998), representava a preocupação dos 

intelectuais em estabelecer uma política nacional de educação que contemplasse as diferentes 

modalidades de ensino para as distintas classes sociais. 

De acordo com Porto (1999), a modernização estava em pauta, mas, contradições à parte, a conjuntura 

na qual se encontrava o país não permitia que a sociedade vivesse um regime constitucional de caráter 

democrático. Getúlio Vargas desfechou o golpe de Estado e outorgou a Constituição Brasileira de 

1937. No que se refere aos dispositivos constitucionais no campo educacional, iremos ressaltar o que 

dispõe o artigo 129 quando estabelece que a educação profissional se destina aos filhos dos menos 

favorecidos. Ribeiro (1998), ao discutir este artigo, mostra que, apesar do regime autoritário de Vargas 

e de sua Carta Constitucional apresentar um significativo recuo no que diz respeito à educação, é 

importante observar que esta foi, de acordo com seus dispositivos, a mais avançada em termos de 

possibilidades de formação popular para o mercado de trabalho.  

De acordo com Baleeiro e Lima Sobrinho (1999), a Constituição de 1946 partia do princípio de que o 

Estado não poderia ser um fim em si mesmo, mas tinha como fim servir de meio para que o homem 

pudesse se elevar material, física, moral e intelectualmente. Portanto, a proposta era melhorar as 

condições de saúde e de educação do povo. A perspectiva era a de que, desse modo, se alcançaria o 

desenvolvimento do Brasil, uma vez que se percebia nesta estrutura deficiente a causa das más 

condições sociais da população mais pobre e, por conseguinte, o entrave no crescimento do país. 

Contudo, no que se refere à formação superior na Carta Magna de 1946, cabe destacar apenas o que 

dispõe o artigo 174, parágrafo único, quando se refere à criação de institutos de pesquisas, junto aos 

estabelecimentos de ensino superior.  

Na Carta Constitucional de 1967, as preocupações estão centradas na indústria, no comércio e no 

desenvolvimento econômico. Segundo Fávero (2001), estavam em pauta nos anos 60 os debates 

referentes ao binômio desenvolvimento e educação. Portanto, o governo militar procurou estruturar a 
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educação primária, média e superior, tendo como proposta a educação técnica, cujo fim era o 

fortalecimento do sistema produtivo do país. No documento constitucional no que tange à educação 

superior, cabe destacar o artigo 175, incisos III e IV, que se referem à extensão da gratuidade do 

ensino na rede pública para o nível médio e universitário, caso seja comprovada carência financeira e, 

posteriormente, a substituição da gratuidade pelo método de concessão de bolsas de estudo.  

Na perspectiva de refletirmos sobre o papel definidor que possuem os ordenamentos jurídicos na 

estruturação de políticas públicas que venham responder às necessidades efetivas da população de 

baixa renda, no que se refere ao ingresso à formação de nível superior, acesso ao conhecimento, 

inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, redução da desigualdade, fizemos um rápido 

resgate do que temos como herança constitucional, para que possamos observar como no contexto 

contemporâneo a possibilidade de acesso às instituições de ensino superior que é dada pelo ProUni ao 

cidadão de baixa renda representa uma ação afirmativa importante para o preenchimento parcial do 

grande abismo que se constituiu entre formação superior, melhores oportunidades e classes populares, 

resultado de um contexto sóciopolítico elitista.  

O cenário educacional brasileiro que se desenhou a partir da leitura realizada sobre os dispositivos 

legais constitucionais que antecedem a Constituição Brasileira de 1988, nos possibilita perceber a 

urgência que o governo federal tinha de pensar e discutir mecanismos eficazes que garantissem o 

acesso e a permanência dos segmentos economicamente menos favorecidos da população brasileira à 

educação de um modo geral. Do ponto de vista sócioeducacional, poderíamos dizer que o modelo 

educacional e as diretrizes adotadas pelos diferentes governos federais oportunizaram que apenas as 

camadas sociais favorecidas economicamente tivessem acesso e permanência regular à educação 

básica e superior, ou seja, o conhecimento acadêmico era entendido como um bem de consumo 

possível de ser acessado por uma elite privilegiada.  

A Constituição Brasileira de 1988 deixa o “tecnicismo” de lado e, imbuída de uma perspectiva 

progressista, parte em busca da construção de uma cidadania social. De acordo com Capanema (2004), 

a Constituição de 1988 vem expressar a esperança de um povo que acredita poder recobrar valores 

democráticos que rejeitam o déficit de cidadania historicamente construído, pois teve como intenção a 

universalização da cidadania e a promoção de direitos civis e humanos que, até então, para boa parcela 

da população brasileira, se encontravam adiados. Como mostra a autora, a Constituição Federal de 

1988: “[...] teve a intenção, [...], de lutar contra os bolsões de miséria e a favor do homem brasileiro 

sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, em suma, sem cidadania. (CAPANEMA, 2004, p. 37) 

A Constituição Federal de 1988 previu mudanças significativas relacionadas à educação brasileira. 

Pela Carta Constitucional, o Estado brasileiro deveria se responsabilizar pela oferta gratuita da 

educação básica e de qualidade para toda a sua população, esteja o educando dentro ou fora da idade 

própria deste nível escolar. Segundo Pinheiro (2001), apesar da Constituição de 1988 apresentar suas 
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limitações e, em determinados momentos, representar o lado atrasado da sociedade, em outros 

aspectos, diz respeito a uma sociedade democrática e moderna.  

O novo cenário Constitucional oportuniza a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Este documento orienta toda a educação nacional, em 

todos os níveis e modalidades de ensino. Se tomarmos o documento acima tendo como foco de análise 

a ampliação real das oportunidades de acesso ao ensino superior, a grande contribuição se encontra no 

Artigo 46, § 4º quando dispõe que cabe às instituições de ensino superior públicas e privadas 

ofertarem cursos de graduação, no período noturno, com as mesmas condições e padrão de qualidade 

ofertados aos cursos do período diurno. É, portanto, necessário atentar para o fato de que os problemas 

de âmbito educacional vividos pelo educando, desde a educação básica até o ensino superior, 

representam uma consequência da realidade econômica, política e social do país.  

Em relação às disposições legais referentes à concepção de democratização do ensino superior, é 

preciso considerar ainda o que dispõe o Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado para o decênio 

2011-2020. No que diz respeito às metas a serem alcançadas e as estratégias propostas para a 

efetivação destas metas, é positivo observar como o PNE pretende tratar as questões educacionais 

referentes à formação superior no país. Isso não significa dizer que neste espaço iremos conceder 

destaque a todas as metas traçadas pelo PNE no âmbito da educação superior, pois nossas inquietações 

se direcionam no sentido de perceber com maior nitidez a oportunidade de ampliação do ingresso e 

permanência à formação superior dos grupos economicamente menos favorecidos.  

E interessante destacar que o PNE tem como uma de suas diretrizes a proposta de superação das 

desigualdades sociais. Assim sendo, destacam-se as seguintes metas e as estratégias previstas para 

ação no decorrer do decênio citado. Meta – 3: utilização dos resultados obtidos pelo Exame Nacional 

do Ensino Médio – ENEM como instrumento de acesso ao ensino superior. Meta – 12: elevação da 

taxa líquida de matrícula na educação superior para 33% da população na faixa etária de 18-24 anos.  

Dada as dimensões da proposta da última meta mencionada, é relevante que se retenham as seguintes 

propostas estratégicas: 12.3) Ofertar 1/3 das vagas nos cursos noturnos de graduação presencial nas 

Universidades Públicas; 12.6) Expansão do financiamento estudantil ofertado por meio do Fundo de 

Financiamento ao estudante do Ensino Superior – FIES; 12.9). Por meio de políticas afirmativas, 

ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos à educação superior; 

12.14) Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, tendo como 

objetivo responder às necessidades de desenvolvimento do país, às exigências tecnológicas e à melhor 

formação básica.  

A atenção que foi dada às demandas educacionais na Constituição Brasileira de 1988, na LDB/96 e no 

PNE, representa um avanço no reordenamento do sistema educacional frente às disposições legais 
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observadas nas Cartas Magnas que antecederam a CF/88. Ao resgatarmos nossa memória 

constitucional e ao interrogarmos esse passado no que diz respeito aos dispositivos referentes à 

educação superior, observam-se que medidas governamentais que visam o maior acesso ao ensino 

superior por meio da oferta de bolsas de estudos como é o caso do ProUni representam uma 

redefinição por parte do governo federal dos critérios para se pensar de forma mais efetiva a cidadania 

educacional no Brasil. Poderíamos dizer que este novo panorama de políticas públicas referentes à 

educação superior se traduz em uma nova proposta de inclusão social e desenvolvimento econômico 

para o país.  

É consenso entre os especialistas da educação que as mudanças sociais devem se estruturar a partir de 

políticas educacionais que possibilitem igualdade de oportunidades para o acesso e a permanência dos 

alunos, dos diferentes segmentos sociais, à educação formal nos seus variados níveis. A partir dessa 

perspectiva, a educação é percebida como o eixo norteador das transformações que deverão formar um 

cidadão que aprenda a ser, a conviver, a aprender a aprender e aprender a fazer. Portanto, o esforço 

empreendido se direciona no sentido de se pensar uma educação menos excludente, menos seletiva. O 

grande desafio enfrentado pelos alunos de baixa renda no Brasil seria o de romper com a realidade 

marginalizada da sociedade classista que insiste em pensar de forma dicotômica a relação entre 

formação acadêmica e mundo do trabalho.  

Se pensarmos no abismo que se constitui entre o estudante de baixa renda, a realidade social, o acesso 

à informação e a construção de saber, podemos dizer que não basta que as propostas de 

democratização do ensino em seus diferentes níveis sejam regulamentadas por meio dos dispositivos 

legais, mas que de forma efetiva as mesmas cumpram com os objetivos para os quais foram criadas. 

Ainda vivemos uma realidade socioeducacional no Brasil em que a classe trabalhadora, em sua grande 

maioria, só possui possibilidades de ingresso ao ensino superior mediante a concessão de bolsas de 

estudos. Pois, se por um lado, o número de vagas ofertadas pelas Universidades Federais é insuficiente 

para se efetivar a universalização do ensino superior no Brasil, por outro, o acesso da classe 

trabalhadora às instituições privadas fica inviabilizado, ou gera um elevado índice de evasão, frente 

aos valores que são cobrados em forma de mensalidade. 

À luz dessas reflexões, queremos destacar a importância das políticas públicas federais direcionadas à 

democratização da educação superior no país. Tudo isso pressupõe que os diferentes atores políticos 

responsáveis pela elaboração, execução e avaliação das políticas públicas estejam imbuídos da 

proposta de fomentar o bem-estar social. Isso implica considerar as demandas e as necessidades 

sociais no ato da proposição dos meios adequados para que os fins, de forma satisfatória, sejam 

alcançados. No campo específico da educação superior, queremos refletir sobre o impacto causado 

pelo Programa Universidade Para Todos na formação profissional do estudante de baixa renda, tendo 
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como ponto de análise os dados coletados por meio de questionário com os alunos beneficiados pelo 

programa.  

 

1.2 – ProUni: Caracterização 

Na tentativa de responder às demandas de interesse coletivo no que se refere à ampliação de acesso da 

população de baixa renda ao ensino superior no Brasil e cumprir com a meta proposta pelo Plano 

Nacional de Educação – PNE, no que diz respeito ao aumento de 30% no número líquido de 

matrículas no ensino superior, até o ano de 2010, o governo federal, na gestão do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, por meio da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, regulamenta o Programa 

Universidade Para Todos – ProUni.  

O texto legal dispõe que será ofertada a concessão de bolsa de estudo para os estudantes de graduação, 

com ingresso em instituições privadas, sejam estas com ou sem fins lucrativos, por meio de três tipos 

de benefício: integral, parcial de 50% e de 25%. Os critérios estabelecidos para concessão de bolsa 

integral seguem os requisitos do estudante não ser portador de diploma de nível superior e somar uma 

renda familiar de um, a um e meio salário-mínimo. Quanto à concessão de bolsa parcial (50% e 25%), 

será destinada àqueles que não possuem formação acadêmica superior e somam uma renda familiar de 

até três salários-mínimos, como também, mediante critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da 

Educação - MEC.  

De acordo com o que dispõe o artigo 2º, da citada Lei, as bolsas de estudo ofertadas pelo ProUni se 

destinam àqueles alunos que cursaram as três series do ensino médio em escolas da rede pública de 

ensino, ou que cursaram o mesmo em escola privada na condição de bolsista, como também, a 

portadores de necessidades especiais e professores da rede pública de educação, que queiram formação 

de nível superior em licenciatura e pedagogia para a atuação docente. Neste último caso, a renda per 

capita não será considera como requisito para a concessão da bolsa.  

O processo seletivo para concessão das bolsas de estudo se dará por meio dos resultados e perfil 

socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, como também por critérios a serem 

definidos pelo Ministério da Educação. Em última instância de avaliação, a seleção será feita pela 

instituição de ensino superior privada, de acordo com critérios próprios para o ingresso do candidato 

ao curso pleiteado e veracidade das informações fornecidas. A manutenção do benefício está atrelada 

ao prazo máximo de conclusão do curso e ao desempenho acadêmico do aluno, conforme os critérios 

definidos pelo Ministério da Educação.  

As instituições privadas de ensino superior que aderirem à concessão de bolsas previstas pelo ProUni 

terão como benefício a isenção dos seguintes tributos: Imposto de Renda das Pessoa Jurídica; 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; Contribuição Social para Financiamento da Seguridade 
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Social e Contribuição para o Programa de Integração Social. A adesão ao ProUni tem vigência de dez 

anos e poderá ser renovada pelo mesmo período de tempo.  

De acordo com dados coletados no site do Ministério da Educação, em agosto de 2011, sobre o ponto 

de vista da evasão no curso superior, o índice de alunos beneficiados pelo ProUni que evadem antes de 

concluírem a graduação é menor do que o percentual registrado tendo como quantitativo o total de 

discentes que ingressam nas instituições privadas de ensino superior no Brasil. Os índices divulgados 

pelo MEC apontam para os seguintes percentuais, no período referente aos anos de 2009 e 2010, 

15,6% representando total de alunos que abandonam a formação superior antes da sua conclusão e de 

4% no que diz respeito aos alunos que foram beneficiados com a bolsa do ProUni.  

Também é interessante ressaltar que, de acordo com as informações divulgadas em 23 de janeiro de 

2012, pelo site do Ministério da Educação, o estudante que for beneficiado pelo programa com bolsa 

integral, que esteja matriculado em curso de modalidade presencial e tiver que cumprir uma carga 

horária de seis horas diárias, tem o direito de requerer uma bolsa de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais) para ajuda de custo. Ademais, na arena do processo em curso, no primeiro semestre de 2012, a 

Presidenta Dilma Rousseff presidiu em Brasília a cerimônia de entrega da bolsa número mil do 

Programa Universidade Para Todos – ProUni. 

 

1.3 – Política pública como instrumento de transformação social 

Entende-se que reconhecer o valor e o alcance da política pública é buscar saber se ela conseguiu 

atingir os objetivos que deram sentido à sua existência. Neste caso, acredita-se que quem deve fazer a 

avaliação de uma política pública não são os técnicos, os gestores e nem os especialistas de qualquer 

tipo de orientação, mas, sim, o próprio beneficiado para quem ela se direcionou. Assim, neste espaço, 

faremos algumas reflexões tendo como ponto de análise os resultados obtidos pela pesquisa de 

exploração empírica que foi realizada.  

Foram aplicados 90 questionários para que diversos (as) alunos (as) de diferentes cursos como: direito, 

administração, ciência política, relações internacionais, sistema de informação, gestão pública, de 

distintas idades entre 17 e 60 anos, gênero, cor e religião se manifestassem sobre o grau de satisfação 

com o ProUni e sobre os impactos que o programa causou na vida de cada um. Todos os (as) alunos 

(as) que foram sujeitos da pesquisa são discentes de uma instituição privada de ensino superior, 

localizada no Centro-Oeste do país.  

De acordo com os dados apurados nos questionários, verificamos que mais de 80% do (as) alunos (as) 

que estudam, custeados pelo ProUni, estão satisfeitos com o benefício concedido pelo programa do 

governo federal, pois declararam que sem este meio jamais teriam condições de ter acesso à formação 

superior. Na realidade, a oportunidade de ingresso na graduação lhes permitiu não apenas ter acesso ao 
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conhecimento, mas, também, a se munirem de instrumentos para se lançar no mercado de trabalho e 

participar de atividades de formação complementar como estágios profissionais, eventos acadêmicos e 

culturais que corroboram com sua formação teórica e prática.  

Dos que já atuavam no mercado de trabalho, 78 alunos responderam que já mudaram de emprego, 68 

deles já obtiveram ganhos salariais mais elevados depois que começaram a cursar o nível superior, 10 

disseram que ainda não sofreram mudanças em suas condições de emprego e o restante não respondeu 

à questão. Quanto àqueles que estavam desempregados antes do ingresso ao curso superior, 51 não 

estavam no mercado formal de trabalho, destes, 31 já conseguiram empregos formais depois que 

ingressaram no ensino superior via ProUni. O restante alimenta a esperança de até o final do curso já 

esteja empregado, pois acreditam que a formação superior permitirá obter maiores possibilidades de 

ingresso no mercado de trabalho. 

É importante ressaltar que o ingresso no curso superior não tem apenas importância econômica, mas é 

também meio e processo de construção da identidade social do beneficiado, pois os alunos que foram 

foco da pesquisa confessaram uma melhoria nas relações sociais e, sobretudo, na elevação da 

autoestima, uma vez que ser portador de formação universitária é assumir também uma diferenciação 

de status dentro do seu meio social doméstico e profissional, conforme afirmaram 88 dos 

respondentes. É importante observar que 84,4% dos pais dos alunos (as) beneficiados (as) não tiveram 

condições de acesso ao ensino superior, muitos pararam os seus estudos no meio ou início do ensino 

fundamental ou médio, como acontece na maioria das famílias que compõem os segmentos baixos da 

sociedade brasileira.  

Do ponto de vista sociológico, a presença desses alunos em salas de aula de formação superior é um 

claro sinal de mudança social, uma vez que as novas condições conquistadas na sociedade também 

implicam mudanças de concepções e valores. À medida que estes segmentos se instruem, a sociedade 

ganha não apenas na sua estrutura econômica, como mão de obra mais especializada para as empresas 

e o aumento do consumo de bens e serviços, mas também como instrumento de renovação na 

percepção dos valores socioculturais, uma vez que abandonam antigos hábitos, costumes e crenças, e 

assumem outros, rompendo com a condição de reprodutores de valores tradicionais. Instruídos, os 

indivíduos são agentes produtores de novas maneiras de pensar, sentir e agir; desse modo, de novos 

paradigmas na qualidade de serviços e convivências sociais.  

O conhecimento adquirido pelo acesso à formação superior possibilita que o indivíduo deixe de ser 

presa fácil e se negue a assumir o papel de trabalhador acrítico e submisso. A formação superior 

permite que o trabalhador seja portador de opiniões que interferem nas condutas políticas e sociais do 

país. Essa nova realidade faz com que o mesmo se perceba não mais como um “cidadão de papel”, 

tomando emprestado o termo de Dimenstein (2011), para ser um cidadão real, aquele que participa, 

critica, sugere, grita suas insatisfações e pede mudanças. 
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O significado do ProUni pode ser pensado como instrumento de transformação social para o indivíduo 

e para o Brasil. Certamente que o país precisa avançar muito mais nas reformas estruturais da 

Educação, pois necessita de mais políticas de desenvolvimento educacional para fazer frente aos 

desafios futuros. Apesar de termos nas últimas décadas significativas taxas de crescimento, os 

especialistas apontam dificuldades em continuar avançando nessas taxas, uma vez que somos 

portadores de um elevado déficit educacional.  

Ainda que o governo brasileiro tenha tomado algumas medidas nesta área, como oferecer bolsas de 

estudos no exterior para formação tecnológica em áreas estratégicas para o país, sabemos que isso não 

soluciona o problema já existente no que se refere à falta de mão de obra qualificada para um mercado 

emergente e pujante, porém carente de profissionais qualificados. Portanto, desenvolver políticas 

públicas capazes de proporcionar mais facilidade para que o jovem ingresse nas instituições de ensino 

superior é salutar e preserva o país de problemas futuros como a falta de mão de obra especializada.  

Certamente estes exemplos se multiplicariam se o Estado fosse mais atuante na distribuição de 

riquezas, no apoio e estímulo a iniciativas a exemplo do ProUni. Não é que o Programa Universidade 

Para Todos resolva todos os problemas educacionais do país, pois, conforme pensava Paulo Freire e o 

ex-presidente Lula reconhecia, as condições de educação no país necessitam de uma revolução. 

Contudo, parece que os governos dos últimos 15 anos decidiram iniciar esse processo, primeiramente 

com medidas técnicas como a criação de instrumentos de avaliação das estruturas de ensino superior, 

como ENADE e a obrigatoriedade da criação de Comissões Próprias de Avaliações nas Universidades 

e Faculdades privadas para fazer frente às exigências do Ministério da Educação – MEC. 

Depois destas medidas técnicas, o passo seguinte foi a implantação do piso salarial para os professores 

que, em muitos rincões regionais do país, não recebiam mais do que cem reais mensais. Simultânea à 

esta medida, podemos citar a criação de dez novas universidades federais espalhadas por diferentes 

regiões do país e a criação de escolas técnicas para formação profissional. Há de reconhecermos que 

foi um bom passo. No entanto, estas medidas não alcançariam aqueles que tinham terminado o ensino 

médio e não possuíam condições de frequentar uma universidade federal, pois precisavam empregar 

grande parte do seu tempo ao trabalho para ajudar a manter suas famílias e a si próprio, e, também, 

não possuíam renda suficiente que lhes possibilitasse o pagamento da mensalidade cobrada em uma 

instituição privada.  

Foi para estes que o ProUni serviu de âncora, pois, na realidade, impossibilitados de continuar seus 

estudos, viram neste tipo de política pública a oportunidade de manter-se firme na construção de 

sonhos e realizações. O perfil do bolsista do ProUni é de um aluno dedicado, apesar da deficiência 

básica de aprendizagem trazida do ensino fundamental e médio. Contudo, isto não é impeditivo para 

que ele alcance sucesso na sua trajetória educacional e profissional. Ao contrário, na maioria das vezes 
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serve de estímulo para que ele supere essas deficiências e persiga seus objetivos a partir de estratégias 

bem definidas.  

Educar um povo é compreender que sua grandeza está na continuidade de seu crescimento e na 

participação responsável de seus agentes nos processos de construção e decisões que impactam no 

desenvolvimento da humanidade. Devemos pensar que a formação superior pode ser instrumento por 

meio do qual realizamos o alcance do que Aristóteles nos recomendou quando disse que não nos basta 

viver, é preciso que vivamos bem. 

 

Considerações Gerais 

Apesar das limitações que temos em apresentar o resultado e falar de tema tão importante em curto 

espaço e com uma pequena amostragem de dados, o texto finaliza com uma boa avaliação realizada 

pelos alunos sobre a política do Programa Universidade Para Todos - ProUni. Para os participantes do 

programa, este foi um instrumento importante de acesso ao ensino superior. De acordo com os 

bolsistas, seria bastante difícil estudar numa instituição de ensino superior por meio dos próprios 

recursos, pois com baixos rendimentos familiares, despesas de transportes, alimentação e moradia, fica 

difícil dispor de renda para custear a formação superior.  

Para as famílias significou mudança na maneira de se perceber dentro da sociedade, uma vez que 

alguns de seus membros conquistaram boa colocação no mercado e, sobretudo, isto influenciou nas 

condições econômicas do grupo doméstico, elevando a renda familiar. Ajudou a melhorar a autoestima 

do grupo e dos indivíduos ao permitir que ambos figurassem na sociedade com outras perspectivas, 

bem como favoreceu maior visibilidade e condições para acesso a novos status sociais.  

Na realidade, é isso pelo menos que se espera de uma política pública, que ela não seja apenas usada 

como isca de eleitores em período eleitoral. Sua dimensão deve ser maior do que seus propósitos 

políticos, ela deve ter em seu bojo o objetivo de contribuir para a emancipação dos indivíduos e que 

estes sejam multiplicadores de ações direcionadas ao seu desenvolvimento e, por conseguinte, 

instrumento também de crescimento do país. O valor de uma política pública está no seu alcance e nos 

resultados que ela provoca. O ProUni é importante como política pública, pois confirma por meio das 

respostas dos beneficiados o que o programa traduziu, no seu processo de elaboração e implantação e, 

sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder político, na distribuição e redistribuição 

de custos e benefícios sociais.  

É certo que toda política pública possui suas limitações tanto em termos de criação, objetivos e 

definições, como também apresenta problemas durante seu processo de implementação, conclusões e 

avaliações. No entanto, a forma como o aluno recebe o benefício e o que ele adquire do que recebe 

deixa-o bastante satisfeito, pois pensa que para quem nunca teria condições de estar onde se encontra, 
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o que tem no momento é de bastante valor, pois significa futuro aberto de possibilidades e conquistas; 

por isso avalia positivamente o que recebe e reconhece a importância de tudo isso nas diferentes 

esferas da sua existência social. 
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