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Resumo: 

Na atual Constituição da República Federativa do Brasil, vigente desde 1988, é previsto que a 

cada dez anos seja elaborado um Plano Nacional de Educação (PNE), promulgado por meio de 

legislação própria, que tem por objetivo traçar as metas e os investimentos decenais a serem 

investidos na educação do País. Deste modo, o PNE de 2001 foi organizado da seguinte forma: 
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(1º) expôs um diagnóstico da situação da educação; (2º) elencou um enunciado das diretrizes a 

serem seguidas; (3º) dispôs sobre a formulação dos objetivos e metas a serem atingidos 

progressivamente durante o período de duração do plano. Na parte relativa ao diagnóstico da 

educação superior foi afirmado neste PNE que, no conjunto da América Latina, o Brasil 

apresentava um dos índices mais baixos de acesso à educação superior, mesmo lavando em 

consideração o setor privado. A porcentagem de matriculados no ensino superior brasileiro em 

relação à população de 18 a 24 anos naquele momento era de menos de 12%, comparando-se 

desfavoravelmente aos índices de outros países do continente. E, apesar da urgência de medidas 

para atender esta demanda por melhorias no acesso à este nível de ensino no País, somente 

durante o Governo Lula, de 2003 a 2011, foram feitas mudanças significativas para este quadro, 

através da promulgação de Políticas Públicas como o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e do Programa Universidade 

para Todos (ProUni), que consubstancia-se como objeto deste estudo. O ProUni trata-se de uma 

Política Pública de concessão de bolsas de estudo (integrais ou parciais), em cursos de 

graduação de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. Estas bolsas se destinam às 

pessoas: egressas do ensino médio de escolas vinculadas as Redes Públicas de Ensino, ou da 

Rede Particular tendo cursado na condição de bolsistas integrais; com baixa renda; com 

necessidades educacionais especiais; afrodescendentes; indígenas e, por fim, professores de 

Escolas Públicas que não possuam curso superior. A partir desta nova realidade, vivenciada pelo 

ensino superior brasileiro, indaga-se: o ProUni tem conseguido se constituir como uma política 

de inclusão sócio-educacional de seus bolsistas? Em busca de respostas para esse 

questionamento foi realizada uma pesquisa com dupla abordagem metodológica, qualitativa e 

quantitativa, na qual se utilizou de instrumentos como questionários e entrevistas, junto a 239 

estudantes bolsistas do Programa em uma IES privada localizada na cidade de Belo Horizonte, 

estado Minas Gerais - Brasil. Os resultados da pesquisa foram positivos em relação aos índices 

buscados, apesar de alguns problemas que serão destacados neste estudo, e, convergem no 

sentido de que para assegurar a igualdade de direitos entre os cidadãos fazem-se necessárias 

ações especiais do Estado. 

Palavras-chave: 

Educação Superior; Políticas Públicas; Direito à Educação; ProUni. 
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1. Introdução 

O Brasil, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, conta com uma população formada por 

190.732.694 pessoas e, com um território de 8.514.876,599 Km2, configura-se como o maior País do 

continente Sul-americano.  

No âmbito da economia mundial, em 2011 o Brasil alcançou 6º (sexto) lugar, comparado a índices de 

outros países, e o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 7,5%, caracterizado como melhor resultado 

desde o ano de 1986 (IBGE, 2011). Contudo, paradoxalmente, o País se coloca como um dos lideres 

de concentração de renda e, no que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ocupa 84ª 

posição entre 187 países, devido, sobretudo, a precariedade dos sistemas de educação e de saúde. E 

essa desigual distribuição de renda e da riqueza nacional incide, de modo significativo, sobre os 

estudantes das camadas econômicas menos favorecidas, uma vez que a educação básica pública 

brasileira tem, historicamente, sido alvo de questionamentos e críticas severas, em relação a sua 

qualidade. Decorrentemente, os estudantes egressos de escolas públicas, especialmente as estaduais e 

municipais, encontram muitas dificuldades na competição dos processos seletivos rigorosos para terem 

acesso a educação superior pública. 

Na atual Constituição da República Federativa do Brasil, vigente desde 1988, é previsto que a cada 

dez anos seja elaborado um Plano Nacional de Educação (PNE), que tem por objetivo traçar as metas e 

os investimentos decenais a serem investidos na educação do País. Desse modo, no PNE de 2001, - 

promulgado durante o Governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) -, na parte 

relativa ao diagnóstico da educação superior, explicitou que, no conjunto da América Latina, o Brasil 

apresentava um dos índices mais baixos de acesso à educação superior, mesmo levando-se em 

consideração o setor privado, que teve um crescimento vertiginoso nas ultimas décadas73. Assim, o 

percentual de matriculados em relação à faixa etária da população entre 18 a 24 anos, naquele 

momento, era de menos de 12%, o que se compara de modo bastante desfavorável em relação aos 

índices de outros países do continente. Diante dessa realidade, foi estabelecida, pelo referido 

documento normativo, a meta de se contemplar pelo menos 30% dessa população de jovens. 

                                                      
73 Oliveira et al (2010, p. 14) esclarecem que “o ensino superior privado tem, por um lado, crescido de forma 
acirrada e por outro, tem aumentado a perspectiva de ele ser considerado como mercadoria/commodity, a ser 
negociada nas Bolsas de Valores, conforme orientações emanadas da OMC (Organização Mundial de 
Comércio). Assim, o Ensino Superior como bem público está sendo ameaçado, na medida em que se rende às 
exigências da mercantilização do conhecimento, minimizando o papel do Estado”. E esse quadro fica 
evidenciado pelos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, que afirmou que dos 
“37% de crescimento do ensino superior, atingido no período compreendido entre 1960-2002, o percentual 
maior, correspondente a 59%, ocorreu no âmbito da Rede Particular de Ensino, sendo que a Rede Pública arcou, 
apenas, com 20%, dados esse que coloca o Brasil como um dos países que apresenta um dos maiores índices de 
privatização, em termos internacionais” (OLIVEIRA, et al, 2010, p. 23-13). 
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Apesar da urgência para se resolver essa questão, assinalada no âmbito do PNE/2001, somente durante 

o Governo Lula 2003-2011, foram realizadas tentativas efetivas de mudanças deste quadro, através da 

promulgação de Políticas Públicas consubstanciadas no Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)74, instituído através do Decreto nº 

6.096, de 24 de abril de 2007 e no Programa Universidade para Todos (ProUni), que se configura 

como o objeto de pesquisa deste estudo. 

O ProUni se consubstancia em uma Política Pública de concessão de bolsas de estudo, sejam integrais 

ou parciais, em cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior (IES) particulares que, em 

contrapartida, recebem do Governo Federal a isenção do pagamento de seus impostos. Esse Programa 

foi implementado pelo Governo Federal em 2004 e regulamentado em 13 de janeiro de 2005, pela Lei 

nº 11.096. Os pré-requisitos para seleção de bolsistas do Programa determinam que os candidatos não 

tenham diploma de curso superior; que a renda familiar mensal per capita não ultrapasse a um salário 

mínimo e meio (933,00 reais) para obtenção da bolsa integral e, não ultrapasse a três salários mínimos 

(1.866,00 reais) para obtenção da bolsa parcial. As bolsas do Programa se destinam aos sujeitos: 

egressos do ensino médio de escolas vinculadas às redes públicas de ensino, ou da rede particular 

tendo cursado na condição de bolsistas integrais; com baixa renda; com necessidades educacionais 

especiais; afrodescendentes; indígenas e, por fim, professores de escolas públicas que não possuam 

curso superior (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2005b). 

Com efeito, devido a esses critérios de seleção, o ProUni tem sido considerado por muitos 

pesquisadores, e também no discurso oficial, como uma Política Pública de inclusão. Ferri et al, por 

exemplo, enfatizam que: 

 

Políticas inclusivas como a do ProUni estão pautadas na ideia de que, para garantir a 

igualdade de direitos, é necessária a ação do Estado, no sentido de oferecer condições 

especiais aos indivíduos (...). Tais políticas adotam um discurso de base sustentado em 

conceitos de igualdade, universalização, democratização e justiça social (FERRI et al, 2010, 

p. 369). 

 

                                                      
74 O REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - tem 
como objetivo promover um melhor aproveitamento dos espaços e tempos ociosos das universidades federais e, 
também, a exigência de uma maior dedicação à docência de seus professores, para se contemplar um número 
maior de alunos. Os aspectos relativos a este Programa, bem como o contexto de sua promulgação durante o 
Governo Lula, serão abordados no próximo capítulo. 
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Nesse contexto, foi formulada a seguinte problematização, que se configura como o objetivo desta 

pesquisa: o ProUni tem conseguido se constituir, de fato, como uma política de inclusão sócio-

educacional de seus bolsistas? 

Em busca de respostas para esse questionamento, foi realizada uma pesquisa com dupla abordagem 

metodológica, qualitativa e quantitativa, na qual foram utilizados instrumentos como questionários, 

que foram aplicados e respondidos por 239 estudantes bolsistas do ProUni; e entrevistas, realizadas 

junto a 26 bolsistas. O lócus da investigação foi uma Instituição de Ensino Superior - IES privada, 

localizada na cidade de Belo Horizonte, estado Minas Gerais - Brasil. 

 

2. A Inclusão: conceitos e formas 

O enfoque sobre o ProUni, centrado neste estudo, ou seja, a inclusão dos bolsistas, será trabalhada do 

ponto de vista conceitual neste tópico. 

A conceituação do termo ‘inclusão’ não é tarefa simples, acredita-se que o seu entendimento depende 

de qual referente se analisa, seja um indivíduo, um grupo ou uma sociedade. Desse modo, entende-se 

que partindo da base etimológica da palavra, pode-se processualmente aproximar do esclarecimento 

do seu significado e, nesse sentido, Cury explica: 

 

“Incluir” vem do latim: includere e significa “colocar algo ou alguém dentro de outro 

espaço/lugar”. Esse verbo latino, por sua vez, é a síntese do prefixo in com verbo cludo, 

cludere, que significa “fechar, encerrar”. Participa da origem desse verbo um substantivo em 

português. Trata-se do termo “claustro”. Claustro é um espaço do qual alguns já “fazem 

parte” como “espaço delimitado, murado, rodeado”. Aliás o claustro lembra uma parte de um 

mosteiro, próprio da vida conventual, espaço por vezes interdito a leigos e seculares. Incluir 

será, pois, “entrar no claustro”, adentrar um lugar até então fechado e que, por encerrar 

determinadas vantagens, não era, até então, compartilhado com outros. A expressão popular 

brasileira não hesitaria em aproximar tais termos do “entrar no baile”. E a canção que 

expressa o desejo do sujeito de entrar no circo, isto é, na festa, lamenta que “todo mundo vai 

ao circo, menos eu, menos eu...”. Os excluídos são os “barrados no baile” (CURY, 2005, 

p.14). 

 

Esse autor ainda explica que existe uma “dialética” entre a inclusão, que se entende como “o que está 

dentro”, e a exclusão, que seria “o que está fora”, ou seja, um existe em função do outro. Deste modo, 

o antônimo da inclusão, o ‘excluir’, relaciona-se com as ações que não permitem o “entrar” daqueles 

que estão “fora”. Contudo, Cury (2005, p. 14) entende que, “não se pode deixar de dizer que o preso, 
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excluído do convívio social, é também um incluído nas grades prisionais”. Ou seja, os incluídos de um 

determinado espaço estão incluídos em um outro. 

Martins (2007, p. 27) entende que, somente “os mortos são excluídos, e nas nossas sociedades a 

completa exclusão dos mortos não se dá nem mesmo com a morte física”, uma vez que essa depende 

da complexa “morte simbólica”. Segundo ele, o “estar fora” não se trata de uma “exclusão em si”, mas 

se constitui como uma “inclusão precária e instável”, em um outro segmento social. O que, 

sinteticamente, pode sugerir a ideia de uma “inclusão vulnerável”, possibilitando se pensar na 

“qualidade da inclusão”. 

Essa conceituação trabalhada pelos dois autores, Cury (2005) e Martins (2007), vem ao encontro da 

abordagem pretendida nesta pesquisa, na qual se estuda a inclusão de jovens na educação superior, que 

já adentraram nesse nível de ensino, ou seja, já estão teoricamente “incluídos”, mas não se sabe como 

se dá esta inclusão, tendo em vista que além dos bolsistas do ProUni “estarem dentro” precisam “se 

manter dentro”. E são esses aspectos, relacionados a dificuldade de se “se manter”, que são 

compreendidos como a ‘inclusão’ pesquisada nesta pesquisa.  

 

3. Incentivos do Governo Federal para a Inclusão e Permanência dos Bolsistas em Seus Cursos  

Tendo em vista o contexto social e de renda, estabelecido como critério para os candidatos às bolsas 

do ProUni, foram criadas, no decorrer do desenvolvimento dessa Política Pública, algumas ações por 

parte do Governo para incentivo à permanência dos bolsistas. Estas ações, segundo a o Ministério da 

Educação (MEC), estão voltadas, principalmente, para a criação de meios para que os estudantes 

permaneçam e concluam os seus cursos, apesar da limitação que se percebe, em relação ao número 

limitado de bolsistas que conseguem ter acesso a esses “benefícios”. 

O primeiro incentivo criado foi a Bolsa Permanência, que se trata de um benefício concedido aos 

alunos de cursos presenciais com carga horária média igual ou superior a 06 horas diárias. Esse 

benefício foi veiculado por meio da Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, que autorizou a 

concessão de “até o valor equivalente ao praticado na política federal de concessão de bolsas de 

iniciação científica” e a remuneração é condicionada a ser utilizada “exclusivamente para custeio das 

despesas educacionais, a estudantes beneficiários de bolsa integral do ProUni” (BRASIL, 2005a, 

art.11). Para regulamentar essa Lei o MEC promulgou a Portaria nº 569, de 23 de fevereiro de 2006, 

que determina, no seu art. 1º, que a Bolsa pode chegar até R$ 300,00 (trezentos reais), e depende da 

disponibilidade orçamentária e financeira do MEC. O processo de seleção dos beneficiados é feito 

automaticamente pelo Sistema Informatizado do ProUni (Sisprouni) no início de cada semestre, nos 

meses de janeiro e julho, não havendo necessidade dos estudantes se inscreverem. A Bolsa 

Permanência não pode ser acumulada com quaisquer outras bolsas mantidas pelos cofres públicos. 
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Segundo o Relatório de Gestão publicado pelo MEC, a meta de bolsistas a serem contemplados com a 

Bolsa Permanência no ano de 2010 era de 6.510 estudantes, no entanto, foram beneficiados 4.966 

estudantes. Para a Secretaria, os benefícios concedidos representam 76% da meta e, em termos 

financeiros, foram previstos para atendimento desta ação R$23.440.400,00 em 2010, porém, desse 

montante, somente o correspondente a 67%, ou seja R$15.796.163,00, foi executado (BRASIL; MEC; 

SESu, 2010). Verificando-se que 2010 o ProUni disponibilizou bolsas para 241.273 estudantes, 

percebe-se que esse benefício contemplou, apenas, 2% do total de bolsistas (4.966 pessoas). O número 

total de estudantes beneficiados pelo ProUni por ano pode ser visualizado através do gráfico a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1 - Bolsas do ProUni ofertadas por ano – 2005-2011             

  Fonte: BRASIL, 2011v 

 

Através da visualização do número total de bolsistas beneficiados pelo Programa pode se perceber o 

quão ainda é restrito o auxilio da Bolsa Permanência. 

No ano de 2008, foi criado pelo MEC, em parceria com o banco Caixa Econômica Federal, um 

convênio para oferecer estágio à estudantes nessa Instituição bancária. Nesse convênio, foram criadas 

cerca de 11 mil vagas, disponibilizadas para estudantes de todo o Brasil e, dessas, duas mil foram 

reservadas aos bolsistas do ProUni (BRASIL; MEC; SESu, 2010). 

Para realizar o estágio, os bolsistas do ProUni devem estar com a matrícula ativa, cursando a partir do 

3º semestre, para os cursos com duração de 3 anos, e a partir do 5º semestre para os cursos com 

duração de 4 ou 5 anos. O estágio pode ter a carga horária de vinte ou de vinte e cinco horas semanais, 

com contrato para a duração de um ano, podendo ser renovado por até mais um ano. A bolsa auxílio 

oferecida tem duas modalidades: a primeira para o estágio de quatro horas diárias, de segunda a sexta-

feira, que tem o valor de R$465,00; a segunda para o estágio de cinco horas diárias, com a 
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remuneração de R$581,00. O estagiário recebe também o valor de R$66,00 para gastos com transporte 

e tem 30 dias remunerados no período de recesso, que deve ser realizado a cada 12 meses de atividade, 

conforme prevê a Lei do Estágio - Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Nos mesmos termos do 

estágio em parceria com a Caixa, são oferecidos aos bolsistas estágios, também, junto a Federação 

Brasileira de Bancos (FEBRABAN), (BRASIL, 2008b). 

Além disso, o ProUni permite que os estudantes beneficiados tenham bolsas de iniciação científica na 

própria IES em que estuda ou em agências de fomento. Entretanto, caso o estudante também for 

beneficiado com a Bolsa Permanência é vedada acumulação com quaisquer outras bolsas mantidas 

com recursos públicos, em qualquer esfera federativa. 

A maioria desses incentivos considera que os bolsistas tenham renda para se manterem em seus 

cursos, já que os gastos advindos dos estudos são bem mais do que somente a mensalidade. Por outro 

lado, ainda são muito restritos, uma vez que atingem um percentual irrisório de bolsistas e são 

voltados, na maioria, para quem tem bolsa integral. Além disso, determinam exigências que não se 

enquadram na realidade da maioria dos estudantes como, por exemplo, a Bolsa Permanência ser 

destinada exclusivamente para bolsistas integrais e que estudam com carga horária média superior ou 

igual a 06 horas diárias. 

Portanto, apresentados os incentivos públicos para que os bolsistas do ProUni consigam se manter 

estudando, passa a se abordar a seguir a pesquisa realizada esses estudantes, para se conhecer o 

contexto da aplicação dessa Política Pública, tendo como foco a inclusão. 

 

4. A pesquisa realizada: a inclusão dos bolsistas do ProUni 

A Instituição que se configura como locus desta pesquisa está situada na cidade de Belo Horizonte, 

estado de Minas Gerais - Brasil. Trata-se de uma Instituição privada, não confessional, com fins 

lucrativos, gerenciada por um grupo de empresários que, hierarquicamente, está acima da reitoria. 

Na cidade de Belo Horizonte, a IES conta atualmente com 07 (sete) campus, possui aproximadamente 

540 funcionários administrativos, 670 professores e oferece cursos de graduação, graduação 

tecnológica, pós-graduação (lato sensu, stricto sensu e MBA75), cursos de extensão e aperfeiçoamento 

profissional. Quanto à graduação, ensino ao qual são disponibilizadas primariamente as bolsas do 

ProUni e, consequentemente, foco desta pesquisa, a IES tem 14.448 alunos, matriculados nos campi 

de Belo Horizonte. A IES oferece o total de 26 cursos de graduação, 2 cursos de licenciatura e 23 

cursos superiores de tecnologia (tecnólogos).  

                                                      
75 Master of Business Administration. 
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A Instituição participa do ProUni desde o 1° semestre de 2005 e tinha, no momento da pesquisa, 2.552 

bolsistas do ProUni matriculados, sendo que desses 2.241 tinham bolsa integral (de 100%) e 311 

tinham bolsa parcial (de 50%).  

Na pesquisa realizada com os bolsistas do ProUni dessa Instituição, os principais instrumentos 

utilizados foram: (a) a aplicação do questionário, principalmente, para se traçar o perfil desses sujeitos; 

(b) e a entrevista, realizada, sobretudo, para se conhecer a posição dos bolsistas em relação a inclusão 

promovida pelo ProUni.  

 

4.1 O Perfil dos Bolsistas 

Participaram da pesquisa respondendo ao questionário, reitera-se, um total de duzentos e trinta e nove 

(239) bolsistas. Desse total, 198 eram bolsistas integrais (82,8%), 33 eram bolsistas parciais com 50% 

de bolsa (13,8%), e 8 bolsistas parciais com 25% de bolsa (3,3%), conforme explicitado no gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2 – Modalidade de bolsa dos estudantes que participaram da pesquisa 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os cursos nos quais os bolsistas pesquisados estudavam constam da tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Curso dos bolsistas que participaram da pesquisa 

Cursos dos bolsistas n° % 

G
ra

d

ua
çõ es
 Administração 18 7,5% 

82,8%

13,8%
3,3%

Integral (100%) Parcial (50%) Parcial (25%)
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Arquitetura e Urbanismo 1 0,4% 

Ciências Biológicas, ênfase em Biotecnologia e Meio Ambiente 11 4,6% 

Ciências Contábeis 14 5,9% 

Ciências Econômicas 4 1,7% 

Cinema e Audiovisual 6 2,5% 

Comércio Exterior 3 1,3% 

Comunicação Social 1 0,4% 

Direito 27 11,3% 

Enfermagem 20 8,4% 

Engenharia Ambiental 4 1,7% 

Engenharia Civil 2 0,8% 

Engenharia de Computação 2 0,8% 

Engenharia de Controle e Automação 2 0,8% 

Engenharia de Produção 3 1,3% 

Engenharia Mecânica 2 0,8% 

Farmácia 8 3,3% 

Jornalismo Multimídia 5 2,1% 

Moda 3 1,3% 

Nutrição 6 2,5% 

Pedagogia 6 2,5% 

Psicologia 14 5,9% 

Publicidade e Propaganda 5 2,1% 

Relações Públicas e Comunicação Organizacional 8 3,3% 

Serviço Social 17 7,1% 

G
ra

du
aç

õe
s 

Te
cn

ol
óg

ic
as

 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 3 1,3% 

Design de Interiores 2 0,8% 

Design de Moda 1 0,4% 

Design Gráfico 1 0,4% 
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Estética e Cosmética 3 1,3% 

Gestão Ambiental 4 1,7% 

Gestão Comercial 3 1,3% 

Gestão da Produção Industrial 3 1,3% 

Gestão de Recursos Humanos 6 2,5% 

Gestão Financeira 1 0,4% 

Gestão Hospitalar 2 0,8% 

Logística 7 2,9% 

Marketing 5 2,1% 

Processos Gerenciais 2 0,8% 

Redes de Computadores 1 0,4% 

Não responderam 3 1,3% 

Total 239 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dessa forma, 188 (78,7) bolsistas estudavam em cursos de bacharelado, 6 (2,5%) em cursos de 

licenciatura, 44 (18,4%) em cursos de graduação em tecnologia, e 1 não respondeu. 

Quanto ao sexo dos bolsistas, existe uma predominância de estudantes do sexo feminino (66,9%), 

sendo que os de sexo masculino representaram 33,1%. 

No que diz respeito à idade dos bolsistas, percebe-se que a maioria estava na faixa etária tida como 

“prioritária” para o acesso à educação superior, ou seja, de 18 a 24 anos, como expresso, por exemplo, 

na Declaração Mundial sobre Educação Superior e no Plano Nacional de Educação – PNE/2001. A 

maioria dos bolsistas pesquisados (46,9%) estavam na faixa etária ente 21 a 25 anos; em segundo 

lugar a faixa etária de 26 a 30 anos (20,5%); em terceiro de 17 a 20 anos (16,3%); em quarto de 31 a 

35 anos (11,3%); e as outras faixas etárias, somadas, chegaram a 5%. 

O estado civil predominante era o de solteiros (73,6%); os casados representavam 18%; e os demais, 

somando-se aqueles que não responderam, totalizaram 8,4%. 

Quanto a moradia dos bolsistas, 56,1% declararam morar em residência própria; 25,5% em residência 

alugada; 18,% em residência cedida; e 0,4% não responderam. 
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No que diz respeito à renda, dos 239 bolsistas que responderam ao questionário, 75,7% declararam ter 

renda individual, conforme representado no gráfico 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 3 – Renda individual dos bolsistas 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A maioria dos bolsistas não tinha filhos (81,6%) e 18,4% declararam ter filhos.  

Passando às informações estudantis, em relação à escola na qual os bolsistas cursaram a educação 

básica: 74,5% estudaram em escolas da rede estadual; 20,1% em escolas municipais; 2,2% em escolas 

federais; 2,9% em escolas particulares com bolsa. 

Um dado que chamou atenção nesta pesquisa foi a escolaridade dos pais dos bolsistas, a maioria deles 

tinha apenas o ensino fundamental incompleto, o que demonstra, de certa forma, que a educação 

superior no Brasil esteve voltada para uma minoria privilegiada. 

Quanto à escolaridade das mães dos bolsistas, obteve-se os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

75,7%

21,8%
2,5%

Possuem renda Não possuem renda Não responderam

6,3%

40,2%

10,9%

8,8%

20,1%

3,8%

0,0%

3,3%

5,4%

1,3%

0,0%

Sem escolaridade

Ensino Fundamental incompleto

Ensino Fundamental completo

Ensino Médio incompleto

Ensino Médio completo

Curso Técnico Completo

Curso Técnico Incompleto

Ensino Superior incompleto

Ensino Superior completo

Pós-graduação

Não responderam
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 Gráfico 4 – Escolaridade das mães dos bolsistas               

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação à escolaridade dos pais, obteve-se os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Escolaridade dos pais dos bolsistas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Durante as entrevistas perguntou-se para os bolsistas sobre a autodeclaração dos mesmo em relação à 

raça/cor e o adentramento no ProUni por meio de cotas étnico-raciais. As respostas dos bolsistas, no 

que tange a autodeclaração de raça/cor, pode ser visualizada neste gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Raça/Cor autodeclarada pelos bolsistas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

5,9%

43,1%

13,0%

7,5%

15,9%

3,3%

0,0%

2,9%

3,3%

0,8%

4,2%

Sem escolaridade

Ensino Fundamental incompleto

Ensino Fundamental completo

Ensino Médio incompleto

Ensino Médio completo

Curso Técnico Completo

Curso Técnico Incompleto

Ensino Superior incompleto

Ensino Superior completo

Pós-graduação

Não responderam

30,8%

19,2%

42,3%

0,0% 0,0%

7,7%

Negro (a) Branco (a) Pardo (a) Amarelo(a) Indígena(a) Não
responderam
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Em relação ao ingresso no Programa por meio de cotas étnico-raciais, e os demais critérios 

estabelecidos pelo Programa para concessão das bolsas, os estudantes entrevistados declararam ter 

ingressado através das seguintes “categorias” evidenciadas no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – “Categoria” de ingresso no ProUni: cota racial, ex-alunos de escolas públicas, professores 

e pessoas com deficiência 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Considerando as definições estabelecidas pela Declaração Mundial sobre Educação Superior 

(UNESCO, 1998), para se atingir a igualdade de acesso, devem ser ampliadas as oportunidades, e não 

se admitir qualquer discriminação relativa à raça, sexo, idioma, religião ou condições financeiras, 

culturais, sociais e das pessoas com necessidades especiais. Analisando a política do ProUni, pode se 

considerar que, no âmbito do Programa, essas “categorias” são comtempladas, resta saber, portanto, se 

a “democratização” se restringe, apenas, ao acesso ou se tem sido possível a permanência dos 

bolsistas, configurando assim a inclusão dos mesmos. 

 

4.2 A Inclusão dos Bolsistas  

Iniciando a análise da inclusão, especialmente, no que diz respeito às dificuldades encontradas pelos 

bolsistas para permanecerem em seus cursos, observou-se os seguintes dados: 

 

 

88,5%

0,0% 0,0%

7,7% 3,8%

Ex-aluno(a) de
escola pública

Professor(a) Pessoa com
deficiência

Cota racial Não
responderam
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Gráfico 8– Dificuldades encontradas pelos bolsistas para a permanência em seus cursos 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Percebe-se, observando o gráfico 38, que o percentual maior, referente às dificuldades encontradas 

pelos bolsistas para se manterem em seus cursos, foi o custo do transporte, para se deslocarem até a 

Instituição. Cruzando esses dados com as informações de quais são os meios de transporte que os 

bolsistas utilizavam para chegarem na IES, a maioria, 72,5% deles, informaram que utilizavam ônibus 

coletivos, do transporte público e é uma reivindicação antiga dos estudantes da cidade de Belo 

Horizonte o pagamento de meio passe nos transportes públicos urbanos para o deslocamento até as 

instituições de ensino, contudo ainda não foram implementadas, por parte do Governo, políticas que 

contemplem esta questão. 

A segunda maior dificuldade identificada nas respostas aos questionários, para os bolsistas se 

manterem em seus cursos, diz respeito a conciliar trabalho e estudo (15,6%). Essa dificuldade não se 

restringe a esses alunos, diversos pesquisadores constataram em seus estudos que o trabalho como 

forma de “sobrevivência” implica em limitações acadêmicas aos estudantes, situação essa que 

demanda atenção no âmbito das Políticas Públicas (OLIVEIRA et al, 2010; LAMBERTUCCI, 2007). 

Diversas hipóteses podem ser levantadas para compreender tal situação, como o cansaço, a 

compatibilidade de horários e o tempo para se dedicarem aos estudos.  

Outra dificuldade encontrada pelos bolsistas para se manterem estudando, diz respeito aos custos com 

materiais para os estudos (livros e fotocópias) e com os gastos com a alimentação. Lambertucci (2007, 

p. 46) ressalta que “a questão da sustentação desses estudantes na universidade mostra um outro 

problema a ser equacionado pelos criadores de políticas dessa natureza”, considerando que a escassez 

de recursos financeiros para essas demandas representa “uma situação crítica para grande parcela 

desses estudantes que não pode contar com o dinheiro de terceiros para suas despesas”. 

3,2%

17,4%

11,8%

11,2%

15,6%

0,6%

17,4%

22,7%

Pagamento referente aos 50% ou 75% da
mensalidade (Bolsistas parciais)

Custo com transporte

Custo com alimentação

Custo com cópias (xerox), livros e material
didático

Compatibilizar trabalho e estudo

Outras

Não se aplica

Não responderam
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Essa situação, relativa à sustentação dos estudantes nos cursos, se apresenta ainda mais delicada para 

os bolsistas parciais, pois, além dos gastos explicitados acima, se tem o custo referente ao percentual 

da mensalidade que não é coberto pela bolsa. Recorrendo a Pedro Demo (1992), e aos parâmetros 

fundamentais às políticas sociais discutidos por esse autor, avalia-se que a política do ProUni não 

consegue equalizar as oportunidades, frente a esses percalços financeiros que os bolsistas encontram 

para se manterem estudando. Essas questões demandam uma atenção maior dos gestores das Políticas 

Públicas educacionais, uma vez que os bolsistas são oriundos de um contexto socioeconômico menos 

favorecido. 

As entrevistas realizadas para se conhecer a percepção dos bolsistas em relação à política do ProUni e 

seus desdobramentos, foram organizadas sistematicamente, a partir das seguintes categorias 

identificadas: (a) o posicionamento dos bolsistas em relação as Políticas Públicas nacionais para 

educação superior; (b) o posicionamento em relação a política do ProUni; e (c) a percepção em relação 

a inclusão promovida pelo Programa. 

Partindo, portanto, do posicionamento dos bolsistas em relação as Políticas Públicas nacionais para 

educação superior, que é a primeira categoria, destaca-se a percepção de um bolsista em relação à 

necessidade de investimentos na educação básica pública: 

 

(...) acredito que a ação do Governo para o ensino superior não deve estar dissociada de 

investimentos massivos no ensino fundamental e principalmente no ensino médio público que 

vem enfrentando dificuldades e sofrendo com a precariedade estrutural (BOLSISTA 06, 

entrevista de 25/11/11). 

 

Esse depoimento evidencia a fundamental importância que tem as “questões de fundo” no que tange às 

Políticas Públicas educacionais, uma vez que, o direito subjetivo de prestar o exame para o ingresso no 

ensino superior, baseado na meritocracia, conforme proposto pela Constituição da República e pela 

UNESCO, não leva em conta a precariedade da educação básica em muitas das escolas da rede pública 

de ensino. Devido ao crescimento populacional, a urbanização crescente e a elevação dos requisitos 

educacionais para os postos de trabalho, o alunado da educação básica aumentou consideravelmente 

nas ultimas décadas, especialmente no ensino médio, e esse fato exige que se encare esse nível de 

ensino em termos distintos do que se tem feito: 

No depoimento da “Bolsista 12”, ao relatar seu posicionamento em relação à política do ProUni, 

segunda categoria identificada, percebe-se os “reflexos” da referida precariedade: 
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Acho que para as pessoas de baixa renda, assim como eu, que não tiveram uma educação de 

base de qualidade, a única saída é o ProUni. Apesar de acreditar, que essa é uma estratégia 

paliativa (BOLSISTA 12, entrevista de 03/11/11). 

 

O que se observou no depoimento dessa bolsista, e também no dos outros bolsistas entrevistados, é 

que eles entendem, de modo geral, que o Programa é um benefício que veio para reparar um déficit 

histórico de acesso ao ensino superior no Brasil, por parte dos estudantes de escolas públicas e de 

pessoas com baixa renda. Essa dificuldade histórica de acesso é ainda mais percebida ao se observar o 

relato desses estudantes em relação ao grau de escolaridade de suas famílias: 

 

Sou o primeiro filho de um total de sete a ingressar em um curso superior. Após isso mais dois 

irmãos também entraram para um curso superior, também “conveniados” pelo ProUni. Meus 

pais tiveram educação até a 4ª série fundamental (BOLSISTA 05, entrevista de 03/11/11). 

 

Sou filha de pais analfabetos que optaram pelo trabalho ao invés de estudar. Estudei em 

escolas rurais e estaduais sempre trabalhando e estudando a noite. Apenas uma irmã concluiu 

o curso superior em Administração de Empresas, como bolsista do ProUni. A maioria das 

pessoas da minha família teve que optar pelo trabalho e nem chegaram a concluir o segundo 

grau (BOLSISTA 13, entrevista de 28/11/11). 

 

Meu pai estudou até a quarta série e minha mãe até a quinta (...) e eu sou o primeiro dos meus 

irmãos a ingressar no curso superior (BOLSISTA 25, entrevista de 21/11/11). 

 

Assim, um dado comum entre os bolsistas entrevistados, evidenciado pela fala desses sujeitos, é que 

eles são os primeiros, ou um dos primeiros, de suas famílias a ingressarem em um curso superior.  

Esses estudantes demonstraram, durante o contato com esta pesquisadora, orgulhosos e satisfeitos por 

conseguirem adentrar no ensino superior, apesar de muitos lamentarem por outras pessoas de suas 

famílias não terem tido a mesma oportunidade. 

Em relação à percepção dos bolsistas quanto à inclusão promovida pelo Programa, que se 

consubstancia como a terceira categoria, obteve-se, por um lado, muitos relatos destacando o 

Programa como inclusivo, sobretudo, devido a oportunidade de acesso a educação superior: 
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Creio que o ProUni promove a inclusão sim, porque conheço várias pessoas que se beneficiam 

deste programa e várias que já se formaram por causa da bolsa do ProUni; antes dele ser 

lançado havia uma parcela da população que não tinha acesso ao ensino superior, ficava à 

margem mesmo, hoje com o ProUni é possível que esta parcela tenha acesso (BOLSISTA 03, 

entrevista de 28/11/11). 

 

Sem dúvida é inclusivo, basta ver as estatísticas sobre o crescimento do ensino superior no 

País em termos de números de estudantes, desde a criação do programa (BOLSISTA 08, 

entrevista de 25/11/11). 

 

De todas as políticas, o ProUni é a porta de entrada para que as pessoas de baixa renda 

possam ingressar no ensino superior (BOLSISTA 14, entrevista de 04/11/11). 

 

Por outro lado, a vulnerabilidade dessa “inclusão”, caracterizada pelas dificuldades que poderiam 

torná-los “não incluídos”, no sentido de terem que abandonar os estudos, é observada pela “Bolsista 

21”: 

 

O ProUni promove a nossa inclusão parcial a faculdade, temos bolsas quanto as mensalidades 

apenas. Se manter em uma faculdade é muito caro e, geralmente, as pessoas que não são 

bolsistas tem uma condição financeira muito boa. Ficamos assim impossibilitados de 

participar de cursos e excursões por serem caras. Além de ter que arcar com gastos altos com 

transporte, alimentação, e livros (BOLSISTA 21, entrevista de 21/11/11). 

 

O depoimento supracitado, da “Bolsista 21”, leva à reflexão de que as ações “compensatórias” do 

Estado justificam-se quando é necessário atenuar as “assimetrias” entre a população, no intuito de 

prover a justiça social. Entretanto, conforme ressalta Ferri et al (2010, p.386), essas ações “merecem 

avaliação sistemática e críticas consistentes, no sentido de examinar os vários sentidos que envolvem 

os conceitos de igualdade, justiça e cidadania nos diferentes contextos em que circulam”. 

Ferri et al (2010), avalia que o ensino superior no Brasil não se tornou mais justo porque permitiu que 

todos os alunos entrassem na mesma competição. Para além do acesso, existem alguns aspectos, como 

o referido pela bolsista no depoimento acima, que “pesam a balança” desfavoravelmente para esses 

estudantes. Assim, o “quadro formal da igualdade de oportunidades e do mérito foi instalado, porém a 

abertura desse espaço de competição escolar objetiva, não elimina as desigualdades” (FERRI, et al, 

2010, p.374). 
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Apesar disso, percebe-se que o ingresso dos estudantes bolsistas do ProUni no ensino superior tem 

provocado um impacto significativo e positivo em suas perspectivas estudantis e sociais. A busca pelo 

conhecimento e a convivência em um ambiente universitário pareceu despertar nesses estudantes boas 

expectativas futuras: 

 

O fato de ter sido contemplada com a bolsa mudou minha visão estudantil e social no sentido 

de ampliar e possibilitar uma visão mais positiva a respeito da educação e de sua importância 

para a sociedade como um todo (BOLSISTA 03, entrevista de 28/11/11). 

 

Mudou minha perspectiva estudantil, pois há um tempo atrás não imaginava que estaria 

cursando uma faculdade já que minha família não tem condições de pagar uma faculdade 

(BOLSISTA 04, entrevista de 17/10/11). 

 

Sem o ProUni eu não teria como estudar em um curso superior. O ambiente educacional de 

uma faculdade é uma outra realidade, estar ali em um grupo de pessoas que querem fazer a 

diferença, lutar por seus sonhos faz com que nos sintamos impelidos em dar o melhor de nós 

também, tanto nos estudos, quanto na vida em geral (BOLSISTA 16, entrevista de 18/11/11). 

 

Para Lambertucci (2007, p.61), a identificação das dificuldades encontradas pelos estudantes dá 

margem para que se possa “colocar em questão a política que lhes dá a vaga na universidade sem levar 

em conta as condições mínimas para que possam nela permanecer”. Os documentos internacionais, 

como a ‘Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI’, explicitam a importância dos 

sistemas de educação superior contemplarem às necessidades sociais de seus educandos “oferecendo 

uma ampla gama de opções e a possibilidade de alguns pontos flexíveis de ingresso e conclusão” de 

seus cursos (UNESCO, 1998, art. 1º, alínea b). Nesse contexto, se identifica nas dificuldades 

encontradas pelos bolsistas, o contraponto da “inclusão” que contempla prioritariamente o acesso, sem 

levar em conta a trajetória acadêmica dos estudantes.  

  

5. Conclusão 

Ao se analisar a trajetória histórica do ensino superior no Brasil, percebe-se, por um lado, que a 

ampliação do acesso a esse nível de ensino teve, sobretudo nos últimos anos, alguns avanços 

significativos no que tange às Políticas Públicas educacionais. Por outro lado, o acesso ao ensino 

superior no País esteve, prioritariamente, voltado para uma minoria privilegiada economicamente e 

para aqueles que tiveram a oportunidade rara de receber uma “herança cultural”. Assim, analisando 
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essa conjuntura, notou-se que muitas das limitações atribuídas a este nível de ensino permanecem até 

os dias de hoje, pois, continua a se presenciar, principalmente, as dificuldades para universalização do 

acesso, que se configura como o principal “caminho” para a democratização desse nível de ensino. 

Um ponto crítico da legislação, tratando especificamente a do ProUni, diz respeito à concessão de 

bolsas parciais, que não estavam previstas no Projeto de Lei que deu origem ao Programa, elaborado 

pelo MEC, e que foram introduzidas durante a tramitação do Projeto no Congresso Nacional. De 

acordo com as analises realizadas nesta pesquisa, as bolsas parciais vão ao encontro dos interesses 

financeiros dos gestores das IES privadas, uma vez que, além da isenção fiscal garantida pelo 

Programa, as Instituições podem contar com o lucro advindo do pagamento, por parte dos bolsistas 

parciais, do percentual não coberto por suas bolsas. Quanto aos bolsistas parciais, a necessidade de 

efetuar esse pagamento implica em diversos entraves, que vão desde a inadimplência e a evasão, por 

não conseguirem pagar as mensalidades para renovarem suas matrículas de um semestre para o outro, 

até implicações no desempenho acadêmico, uma vez que muitos bolsistas precisam se submeter a uma 

jornada de trabalho longa para conseguirem renda para efetuar o pagamento e, dessa forma, como foi 

constatado por meio da pesquisa realizada, muitos bolsistas encontram dificuldade de articular o 

trabalho com os estudos. 

Quanto à problematização levantada por este estudo, ou seja, quanto à inclusão promovida pela 

Política Pública analisada, observou-se que, para a democratização do ensino superior, de fato são 

fundamentais as políticas para a ampliação do acesso, contudo, para que a democratização e a inclusão 

sejam efetivas, são necessárias, também, políticas voltadas para a permanência dos estudantes, uma 

vez que a pesquisa constatou que as dificuldades dos bolsistas, sejam no processo de aprendizagem ou 

no âmbito financeiro, não desaparecem apenas com o ingresso na graduação. A pesquisa realizada 

junto aos bolsistas do ProUni, indicou que o “estar dentro” da educação superior não implica, 

necessariamente, na inclusão plena dos bolsistas, uma vez que os gastos financeiros que extrapolam o 

desconto concedido pelas bolsas; a necessidade de conciliar o trabalho com os estudos; as dificuldades 

estudantis por falta de conhecimentos básicos; as manifestações de preconceito socioeconômico em 

relação aos bolsistas por parte de alguns sujeitos no meio acadêmico; e outros percalços, colocam na 

“berlinda” a permanência desses estudantes em seus cursos. 

Dessa forma, muitos dos bolsistas pesquisados declararam que se sentem incluídos, mas, ao mesmo 

tempo, vulneráveis à evasão pelas dificuldades encontradas. Muitos deles entendem que o Programa é 

um benefício que veio para reparar um déficit histórico de acesso, por parte das camadas populares, ao 

ensino superior, contudo, estes estudantes observam que são necessários investimentos para ampliação 

dos benefícios para que eles se mantenham estudando, como a Bolsa Permanência e os estágios 

remunerados realizados em parceria com o Governo Federal. 
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Entende-se que a inclusão de estudantes na educação superior deve ser pensada não somente restrita a 

esse nível de ensino, mas de uma forma que contemple a educação básica, sobretudo o ensino médio. 

É necessário considerar que as dificuldades estudantis dos alunos e a precariedade da educação básica 

pública no País, assim, por meio da intervenção do Estado, poderia se aproximar as potencialidades 

proclamadas no ordenamento jurídico dos atos reais existentes em situações de desigualdade.  
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Resumo: 

A problemática deste trabalho considera o contexto neoliberal brasileiro e a inclusão de 

estudantes por meio de ações afirmativas implementadas no governo Lula, para o ensino 

superior (ES). Perguntamos, essa inclusão fará a universidade mudar seu caminho e seus 

objetivos? Esse contexto constitui-se em um novo desfio para as universidades e faculdades 

brasileiras quanto aos seus objetivos? O trabalho objetiva analisar a tentativa de democratização 

da universidade a partir das políticas de inclusão do governo Lula, frente à manutenção dos 

currículos existenstes para as redes pública e privada do ES brasileiro. O estudante matriculado 

pelas ações afirmativas é objeto deste trabalho, pois não eram esperados no ES, já que percem 

às classes populares. Adentram ao ES público por cotas, e ao ES privado pelo ProUni e Fies. No 

primeiro caso estão os negros, pardos, índios e egressos da escola pública. No segundo, estão os 

que não podem pagar o ES privado. Desta forma, considerando que muitos dos sujeitos atuais 

na universidade brasileira não têm o perfil das classes médias e elite, podemos indagar: as 

instituições de ES têm condições para desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão, a 

contento? Até aqui pesquisamos estudantes matriculados pelo ProUni numa universidade 

confessional do sudeste brasileiro, caracterizando-os segundo a origem socioeconômica e 

analisando a situação acadêmica dos bolsistas. Como a origem popular dos suejitos marca a 

falta de capital econômico, cultural e social de cada um, perguntamos: como sujeitos de classes 

populares podem responder às demandas da universidade? Pode a universidade cumprir com sue 


