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RESUMO  
 
 
 
A demanda por uma formação em nível superior cresceu nos últimos anos no Brasil, assim 
como em vários países do mundo. Em 2004, o governo federal criou o Programa 
Universidade para Todos - ProUni, cujas preocupações principais eram regular a 
contrapartida social das instituições sem fins lucrativos e democratizar o acesso à 
universidade, mediante a oferta de bolsas de estudos a jovens de baixa renda em 
instituições de ensino superior privadas. O debate sobre este programa teve início antes 
mesmo de sua regulamentação e ocorreu principalmente entre aqueles que tinham 
interesses econômicos envolvidos. Considerando tal contexto, esta pesquisa teve por 
finalidade conhecer o que pensam outros atores diretamente envolvidos por esta política: os 
estudantes. Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa, complementada com 
algumas entrevistas, com o objetivo de captar percepções de estudantes de Pedagogia do 
Distrito Federal sobre o ProUni, enquanto um instrumento que pretende democratizar o 
acesso à educação superior. Os questionários apresentaram enunciados favoráveis e 
desfavoráveis ao ProUni, assim como afirmativas sobre possíveis estratégias de 
democratização. Mediante amostra por saturação, foram aplicados questionários em 
instituições particulares participantes e não participantes do programa e em uma instituição 
pública, totalizando quase 500 alunos. Foram comparadas as percepções de estudantes 
bolsistas e não bolsistas do programa e de alunos com diferentes níveis socioeconômicos, 
aplicando-se o teste do qui-quadrado. Em ambos os grupos, a maioria dos estudantes, em 
geral, mostrou-se favorável ao programa. No entanto, a discordância quanto aos enunciados 
favoráveis foi maior entre os alunos não bolsistas e entre aqueles de nível socioeconômico 
alto. Estes mesmos segmentos concordaram mais com enunciados desfavoráveis ao 
programa. Os dados indicaram que as duas principais variáveis independentes do estudo,  a 
condição de ser ou não bolsista e a condição de ser ou não beneficiário potencial do 
programa, geralmente estão associadas a percepções mais ou menos favoráveis quanto ao 
ProUni. Em relação às possíveis estratégias de democratização, a quase totalidade dos 
estudantes concorda que governo deve investir no setor público, não devendo privilegiar o 
setor privado, e que a melhor forma de fazer com que jovens de baixa renda ingressem na 
educação superior é melhorar a educação básica pública.  
 
Palavras-chave: educação superior, democratização do acesso, ProUni 



 

 

IV

 
 
ABSTRACT 
 
 
 
The demand for higher education in Brazil has increased in the last years, as well as in many 
other countries around the world. This demand raise contributed to push for democratization 
of higher education access. In 2004, the federal government conceived the Program ProUni – 
Universidade para Todos (“University for All”), whose main goals were to regulate the social 
return of the non-profitable institutions and democratize the access to the university by 
offering scholarships to students from low income families in private higher education 
schools. The debate on ProUni started even before its legal approval and comprised mainly 
those who had economic interests in place. In this context, this work aimed to know the 
perception of other actors directly affected by this policy – the students. Thus, a quantitative 
poll was taken at Distrito Federal, was complemented with some interviews, with the objective 
to collect Pedagogy students’ thoughts about ProUni as an instrument that intends to 
democratize the access to higher education. The questionnaires presented favorable and 
unfavorable enunciations to the ProUnI, as well as affirmatives on possible strategies of 
democratization. Using the sample saturation method, these questionaries were submitted in 
private institutions that have and in others that have not joined the ProUni program and in a 
Public institution, totaling almost 500 students. By applying the chi-square test, perceptions 
from students that have and do not have ProUni scholarships and from different socio 
economic levels were compared. In both groups, generally, most of them were favorable for 
the program. However, the disagreement with favorable statements was higher among 
students that do not have scholarships and those from high socio economic level. The same 
group agreed more with statements unfavorable to ProUni. The data indicated that the two 
main independent variables of the study, the condition of being a student that has or does not 
have ProUni scholarship, and the condition of being or not being a potencial beneficiary of the 
program are often associated with more or less favorable perceptions about the ProUNI. 
Regarding possible democratization strategies, almost all students agree that government 
shall invest in the public sector and shall not privilege the private sector. They also agree that 
the best way for students from low income families to join higher education schools is to 
improve the public basic education. 
 
 
Keywords: higher education, democratization of access, ProUni 
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I - Introdução 

 
A educação superior no Brasil vem sendo objeto de estudo de pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento como, por exemplo, a Administração, a Sociologia, a 

Política e a Economia. Na Educação, a temática é discutida sob diversos ângulos, sendo que 

este trabalho enfatizará um aspecto da política educacional. A presente pesquisa tem como 

objeto de estudo o Programa Universidade para Todos (ProUni) que concede bolsas de 

estudos a alunos de baixa renda em instituições de ensino superior (IES) privadas. Estas, em 

contrapartida, são beneficiadas com isenções fiscais. O programa será pesquisado no 

contexto da educação superior do Distrito Federal.  

O presente estudo pretende identificar percepções de discentes do curso de 

pedagogia do Distrito Federal sobre o ProUni, enquanto um instrumento de política pública 

de democratização do acesso à educação superior. A pesquisa contempla bolsistas do 

programa e não bolsistas de IES privadas e da Universidade de Brasília - UnB. Em caráter 

complementar e preliminar pretende-se também identificar as origens do ProUni. 

O Programa Universidade para Todos atinge hoje um expressivo número de 

estudantes e de instituições privadas, tornando relevante o estudo do tema na medida em 

que pode contribuir para ampliar a compreensão do papel das políticas públicas na busca de 

alternativas para problemas de acesso e inclusão social na educação superior.  O estudo do 

tema justifica-se pelo reduzido número de trabalhos publicados sobre o ProUni, em especial 

no Distrito Federal – DF, e  pelo papel que o programa assume nas atuais orientações das 

políticas públicas da educação superior. 

No presente texto é apresentada uma resenha da literatura que serviu de suporte 

para a pesquisa realizada. Nos tópicos seguintes são apresentados os objetivos do estudo e 

metodologia utilizada. Depois, são feitas as análises dos dados coletados por meio das 

entrevistas e questionários. Após o capítulo de análise dos dados são feitas algumas 

considerações finais do trabalho. Por fim, aparecem como anexos um texto explicativo sobre 

o funcionamento do ProUni, a exposição de motivos e a lei de criação do programa, um 

quadro com a relação de IES que oferecem bolsas do ProUni no DF e os instrumentos de 

pesquisa utilizados: os questionários aplicados e o roteiro de entrevista. 
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I – Resenha da bibliografia 

 
O público e o privado no sistema de educação superior 
 

Este capítulo aborda aspectos da educação superior no contexto atual da sociedade, 

tendo como foco principal a participação das esferas pública e privada nesse nível de ensino. 

Inicialmente é feita uma breve discussão sobre o papel da educação superior na sociedade. 

Em seguida, é apresentado um sucinto panorama da expansão da educação superior no 

mundo, com referências também à América Latina. Posteriormente, é apresentado e 

discutido um resumo do histórico da educação superior privada no Brasil.  Após tal 

discussão, são abordadas algumas características da educação superior no Distrito Federal.  

 

A educação superior na sociedade 

 

A educação superior possui uma significativa importância no desenvolvimento da 

sociedade, em especial, no seu  projeto social, político e cultural. Em busca de definir a 

identidade da educação superior, Magalhães (2004) aponta que este nível de ensino tem 

como função principal a produção, preservação e difusão do conhecimento.  

Esta identidade permanece hoje e pode ser verificada no sistema atual, bem como na 

legislação brasileira. Alguns objetivos da educação superior definidos na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – LDB/96 

demonstram claramente o papel que ela deve assumir. No inciso III do artigo 43 é apontado 

que esse nível de ensino tem por finalidade “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive” 

(Brasil, 1996). O inciso IV do mesmo artigo indica como objetivo “promover a divulgação dos 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação” 

(idem, ibidem). Estes dois incisos explicitam o papel da educação superior na produção e 

divulgação do conhecimento, tornando-a central no desenvolvimento intelectual e econômico 

da sociedade. 
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No entanto, na visão de Magalhães (2004), a identidade da educação superior está 

atualmente em crise. Para o autor, esse nível de ensino se apresenta no mundo de forma 

heterogênea, perdendo seu papel fundamental e sua autonomia. Outra característica atual é 

a separação entre a produção e a difusão do conhecimento. 

 

 

A expansão do setor privado em diversos países 

 
Na segunda metade do século XX, a educação superior se expandiu em muitos 

países. O número de estudantes passou de 13 milhões em 1960 para 132 milhões em 2004 

(Neves, 2007). Segundo Altbach (2004), há décadas o setor privado já predominava em 

alguns países, como na Coréia do Sul, no Japão, nas Filipinas e em Taiwan.  No Japão, por 

exemplo, apenas 23% das matrículas estão no setor público (Barreyro, 2008). Nesses 

países, o Estado tem um forte controle sobre o setor privado, embora o financiamento 

público seja muito limitado.   

O setor privado também foi dominante no sistema norte-americano até o final do 

século XIX, período no qual cerca de 80% das matrículas estavam neste setor (Altbach, 

2004). No entanto, a tendência atual neste país é o domínio do setor público. Em 2002, 78% 

dos estudantes estavam em instituições públicas (Barreyro, 2008), apesar de muitas das 

instituições de grande prestígio encontrarem-se na esfera privada. Na Europa, há a 

coexistência de sistemas nos quais a predominância pertence  ao setor público. Na parte 

oeste do continente europeu, de uma forma geral, o setor privado não se expandiu de forma 

a tornar-se predominante no sistema. Nesses países, a maioria dos alunos, cerca de 90%, 

estuda em instituições públicas. Na Alemanha, por exemplo, 95% das matrículas, em 2002, 

estavam nesse setor (Barreyro, 2008). Em muitas destas nações, o Estado continua 

financiando a educação superior e se comprometendo em manter baixas as taxas escolares. 

Já no leste europeu e nos países centrais da Europa, o setor privado está em expansão, 

causada pela incapacidade do setor público de atender a demanda.  Esta expansão 

aconteceu de forma rápida e não foi exclusiva da educação superior, atingindo todos os 

níveis da educação (Altbach, 2004).  

O crescimento do setor privado constitui um fenômeno geral na América, mesmo 

tendo acontecido em épocas e com intensidades diferentes. Na América Latina, a expansão 
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teve início na década de 60. Em diversos países, nos quais se observava uma 

predominância de matrículas em instituições mantidas pelo Estado, o setor privado já 

domina, como no México e Chile. O crescimento deste setor foi muito intenso no Brasil e na 

Colômbia nos anos 60 e 70. No Chile, Argentina e México, a expansão é mais recente, 

sendo característica do final dos anos 80 e 90.  

O setor privado no mundo, no entanto, possui diferentes características. Dentre 

outras diferenças, pode-se destacar a finalidades das IES privadas e seu público-alvo. Como 

exemplo, nos Estados Unidos as instituições privadas constituem uma elite intelectual e boa 

parte não possui fins lucrativos. No Brasil, ao contrário, essas instituições não constituem a 

elite acadêmica e muitas delas têm como objetivo o lucro. Os vários países também  se 

diferenciam quanto à destinação do gasto público com educação. As IES privadas, em geral, 

possuem recursos próprios, tendo como principal receita as mensalidades. Em alguns 

países, o governo fornece algum suporte financeiro para estas instituições. No entanto, em 

geral esse financiamento governamental não consegue cobrir todas as despesas (Altbach, 

2004).  Em países como Alemanha, Argentina e Chile existe a presença de instituições 

privadas dependentes do governo, mas essas são minorias no sistema. Já em outros países 

como Grã-Bretanha e Bélgica, esse modelo de instituição concentra a maioria das matrículas 

na educação superior. Na Grã-bretanha, do total de gastos públicos1 com educação superior, 

76% vão diretamente para o setor privado e 24% vão de forma indireta para o setor privado, 

por exemplo, por meio de isenções fiscais e bolsas. Na Bélgica, a maior parte dos gastos 

governamentais com a educação superior é com o setor privado que, em 2002, foi 

responsável por 51% destes gastos; por outro lado para o setor público foram destinados 

34% destes recursos. Já na Argentina, apenas 3% dos gastos públicos foram diretamente 

com a iniciativa privada, sendo que grande parcela, 96%, foi com o setor público. No Brasil, 

em 2002, 12% dos gastos foram indiretamente com a rede privada (Barreyro, 2008). Em 

países com altas taxas de escolarização bruta, como Austrália, Estados Unidos e República 

da Coréia, apesar de terem sistemas de educação superior com configurações diversas, 

observa-se que a maior parte dos gastos públicos é com instituições públicas.  

                                                
1 Os percentuais de distribuição do gasto público total em educação superior nos diversos países 
citados estão divididos em: gasto público direto em instituições públicas; gasto público direto em 
instituições privadas e transferências públicas indiretas e pagamentos ao setor privado.   
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Em muitos países, como os em desenvolvimento e os países da antiga União 

Soviética, o setor privado tem se expandido de forma a suprir a demanda que o governo não 

consegue atender. Para Altbach (2004), o principal fator que impulsiona esse crescimento  

do setor privado é o fenômeno mundial da massificação. A obtenção de uma graduação 

deixou de ser um privilégio da elite e passou a ser um sistema de massas. Até mesmo em 

países em desenvolvimento, está aumentando a demanda por educação superior e a 

conseqüente pressão por acesso a este nível de ensino. Assim, a demanda por acesso e a 

falta de vontade ou incapacidade do setor público em arcar com os custos crescentes da 

educação superior foram fatores que impulsionaram a expansão do setor privado em 

diversos países. 

Os motivos do aumento da demanda por educação superior, como um fenômeno 

mundial que levou à expansão deste nível de ensino, têm sido alvo de debates na literatura. 

Prates (2007), baseado em Jarusch (1983), indica quatro enfoques para as possíveis 

explicações para a expansão deste nível de ensino em diversos países. Tais explicações 

teriam enfoques econômicos, sociológicos, políticos e culturais.  

O enfoque econômico propõe que existe, na sociedade industrializada, a necessidade 

de uma força de trabalho mais profissionalizada e com formação adequada. Ao mesmo 

tempo, estas características da sociedade implicam maior prosperidade e abertura dos 

canais de mobilidade, tornando a educação um bem de consumo para alguns setores da 

população. Outro aspecto desse enfoque econômico é que diversas áreas da indústria, em 

especial a tecnológica, necessitam do desenvolvimento de pesquisas e, por isso, precisam 

manter contato mais direto com a universidade. A concepção sociológica entende que a 

educação pode ser utilizada como degrau para a nova classe média se estabelecer e para a 

velha manter seu status, por meio de credenciais educacionais. O argumento político 

enfatiza a emergência de políticas governamentais, buscando incorporar setores 

“marginalizados” na sociedade industrial. E, por fim, o enfoque culturalista, partindo do 

pressuposto do ideal do “ser humano educado”, enfatiza a busca incessante para o auto-

aprimoramento. 
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O setor privado no sistema de educação superior brasileiro 

 

O cenário da educação superior sofreu alterações significativas nos últimos anos, 

sendo que mudanças expressivas puderam ser observadas nas últimas décadas, 

principalmente no que tange à expansão do sistema e à participação das esferas pública e 

privada no âmbito do sistema nacional de educação superior. O país passou por momentos 

de intenso crescimento, em especial no período de 1965 a 1980 e, novamente, na segunda 

metade da década de 90, que refletiram no cenário atual da educação superior.  

Por um longo período na história da educação superior a esfera pública teve 

participação predominante no sistema, tanto em termos de instituições, quanto de matrículas, 

embora o setor privado já tivesse expressiva participação. A educação superior privada no 

Brasil iniciou-se no final do século XIX, com a Constituição de 1891, que permitiu a criação 

das instituições privadas de ensino superior. O percurso do setor privado na educação 

superior é dividido por Sampaio (2003) em quatro fases: consolidação, expansão, 

estagnação e segundo ciclo de expansão.  

A primeira fase, que começa na década de 30, corresponde à consolidação do setor 

privado. No início da década de 30, esse setor representava 44% das matrículas. 

Argumentando no mesmo sentido, Martins & Velloso (2002) entendem que os dados sobre a 

educação superior no período de 1933 até 1960 tendem a indicar um período de 

consolidação e estabilidade do setor privado. Esta fase, que termina no início da década de 

60, tem como característica principal a coexistência entre instituições confessionais e laicas, 

com uma predominância das primeiras. Neste período também se expandiam as instituições 

públicas com o formato de universidades, como a Universidade de São Paulo, que atendiam 

aos anseios da elite intelectual laica (Barreyro, 2008). Tal crescimento da rede pública fez 

com que a participação do setor privado no período diminuísse, correspondendo em 1960 a 

41% do total das matrículas.   

A segunda fase, de expansão do sistema de educação superior, tem início nos anos 

60 e termina nos anos 80. As matrículas do setor privado no período de 1961 a 1970 

aumentaram 400% (Martins & Velloso, 2002). Na década de 70, esse mesmo setor continuou 

em ampliação, crescendo 280%. Nos anos 80, ele já abarcava 63% das matrículas na 

educação superior (idem, ibidem).  

Neste período de expansão, consolidaram-se as instituições laicas, que alteraram o 

perfil do sistema de educação superior. Uma nova estruturação do setor privado aconteceu 
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em função do surgimento desse novo ensino superior, que seguiu uma lógica de mercado e 

atendeu à crescente demanda por educação superior. Martins (1988) aponta que as novas 

IES privadas surgidas durante esta expansão constituíram um ensino superior comandado 

por um setor leigo, cujo ethos empresarial o distinguia do conjunto de estabelecimentos 

existentes, e que passariam a organizar suas atividades acadêmicas objetivando de forma 

prioritária a obtenção do lucro e da acumulação de capital. Assim, essas instituições 

configuraram-se como empresas capitalistas e regeram-se pela lógica de acumulação de 

capital. Estas novas instituições freqüentemente surgiam a partir de empresas que 

administravam escolas de ensino fundamental e médio. Aproveitando estas estruturas, as 

empresas expandiam seus negócios ofertando também cursos de nível superior. Nesse 

campo, surgiram com uma proposta diferenciada do ensino privado confessional dominante 

até então na educação superior e buscaram uma identidade de instituições privadas, que 

teriam como fonte de renda as mensalidades/anuidades dos estudantes, sem necessitar de 

financiamento público. Nesse contexto, as instituições confessionais buscaram se diferenciar 

dessas novas instituições que eram caracterizadas como empresas comerciais. O 

surgimento desse novo setor, ainda na visão de Martins (1989), causou um efeito 

complicador na estruturação da educação superior, acirrando a luta entre as instituições. 

Inicialmente, setores público e confessional uniram-se para garantir uma imagem distinta 

daquela que vinha sendo construída pelo setor privado. No entanto, as instituições privadas 

se fortaleceram, dominando a participação do setor privado de educação superior, 

enfraquecendo a relação entre instituições públicas e confessionais. 

Apresentando uma análise com outra perspectiva, Sampaio (2003), considerando a 

nova configuração do sistema, aponta como característica principal desta fase a 

complementaridade entre setor público e setor privado. Para a autora, o setor privado 

expandiu-se para atender a demanda que a universidade pública, com o perfil seletivo e 

elitista, não conseguia atender. Os setores público e privado tornar-se-iam complementares, 

na medida em que o primeiro configurava-se como mais restrito e o outro apresentava como 

característica o atendimento à demanda de massa. Cabe ressaltar que este argumento da 

complementaridade foi defendido por aqueles que estavam à frente da reforma universitária 

e da expansão por meio da iniciativa privada, utilizando como argumentos a necessidade de 

expansão com contenção e a escassez de recursos públicos para promover tal expansão 

(Martins, 1989) 
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Outra visão das conseqüências desta expansão para a configuração da educação 

superior é apresentada por Barreyro (2008), para quem esta expansão do setor privado, 

predominantemente por meio de instituições não confessionais, favoreceu a configuração de 

um sistema dual: grandes universidades públicas nas capitais e instituições isoladas privadas 

no interior das cidades. 

Quanto às causas dessa expansão, ocorrida nos anos 60 e 70, é possível observar 

que as políticas vigentes tiveram grande influência. Nos governos militares, embora seja 

complexa a análise da definição de políticas públicas para a educação superior, pode-se 

observar que as políticas oficiais foram de contenção da expansão do setor público em 

relação à graduação e uma maior abertura para o desenvolvimento do ensino pago, através 

da expansão da rede privada. (Neves et al, 2007).  

 Tal política seguia uma lógica determinada para todo o país. O investimento 

governamental foi prioritariamente para infra-estrutura, deixando para a iniciativa privada o 

investimento nos setores sociais. As grandes empresas privadas possuíam, assim, 

incentivos governamentais para se expandir e fortalecer. Nesse contexto, o setor privado 

como empresa comercial teve todo o amparo governamental para expandir seus negócios. 

Outra política que teve interferência nesta expansão foi a de despolitização, por meio de 

autoritarismo, dos ambientes acadêmicos, que não puderam se manifestar quanto à 

expansão que vinha acontecendo.  

A terceira fase é classificada por Sampaio (2003) como a fase de estagnação do 

crescimento do setor privado e compreende os anos 80 e início da década de 90. Apesar do 

período de expansão vivenciado por esse setor na década de 70, no início dos anos 80 o 

número de matrículas estabilizou-se, tendo, inclusive, redução da participação privada no 

sistema de educação superior. Esta estagnação, para a autora, aconteceu em decorrência 

da diminuição da demanda, em especial, dos concluintes do ensino médio, tendo sido 

importante para a reestruturação da oferta privada e para a condução das políticas para o 

setor. Assim, o setor privado ser reorganizou, diminuindo o número de estabelecimentos 

privados e aumentando a criação das universidades e a diversificação dos cursos oferecidos. 

Nesse período, o número de universidades privadas dobrou e o número de instituições 

isoladas diminuiu (Barreyro, 2008). Com a Constituição de 1988, as universidades 

conquistaram sua autonomia, podendo criar e extinguir cursos, aumentar e diminuir vagas 

sem a necessidade de autorização do governo, o que possibilitou um atendimento mais 

rápido ao mercado, principalmente na criação de novos cursos.  
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No início da década de 90, foi possível observar o incentivo para a expansão da rede 

privada, em especial por meio do governo. Para Corbucci (2004), embora o Governo Collor 

tivesse apresentado uma proposta de ampliação do setor público, havia de fato, desde o 

início do seu mandato, um incentivo à expansão da rede privada. Durante tal governo, a 

política de expansão da educação superior através da iniciativa privada havia se 

consolidado. O favorecimento para a expansão da rede privada deu-se por duas estratégias 

simultâneas: o contingenciamento dos gastos com a expansão da rede pública e a facilitação 

dos processos de criação e reconhecimento de novas IES privadas. 

A quarta e última fase apontada por Sampaio (2003) refere-se a um segundo ciclo de 

expansão. A partir de 1995, o sistema de educação superior passou a vivenciar um novo 

período de crescimento. Apenas no período de 1995 até 1999, o sistema se expandiu duas 

vezes e meia o que tinha crescido nos anos anteriores. Para a autora, este novo crescimento 

esteve relacionado à expansão do ensino médio na década de 90, que cresceu 57% em 

quatro anos (de 1994 a 1999). Apresentando uma visão distinta, Borges (2005) entende que 

a expansão ocorrida na década de 90 foi incentivada pelas políticas públicas, contribuindo 

para um sistema de ensino superior com base na flexibilidade e competitividade. 

Este histórico da educação superior privada tem uma característica, apontada por 

diversos autores, que é o baixo nível de investimentos no setor público e o simultâneo apoio 

para a expansão da rede privada.  Outra característica e possível conseqüência da 

expansão é a diversificação institucional.  O reconhecimento da diversificação institucional e 

a ampliação dos canais de contato entre instituições com diferentes perfis são questões que 

tem aparecido nos debates sobre a expansão da educação superior (Balbachevsky, 2000). 

Este processo de diferenciação estabelece papéis distintos para as instituições universitárias 

e para os mais recentes colleges e institutos de formação técnico-profissional, como vem 

acontecendo em países como a Alemanha e Estados Unidos desde o século XIX (Prates, 

2007).  

 Algumas causas para esta diversificação institucional em diferentes países podem ser 

identificadas. Alguns dos estímulos para essa diferenciação formam a demanda de inclusão 

de jovens de baixa renda, de formação mais rápida e mais voltadas às necessidades do 

mercado e a resistência à expansão das universidades clássicas (Prates, 2007).  

No Brasil, a diversificação do sistema foi reconhecida após a promulgação da 

LDB/96, momento em que se admite a existência de um formato institucional prioritariamente 

voltado para o ensino. Essas mudanças criaram uma dinâmica de diferenciação no interior 
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do setor privado, que pode ter levado a um sistema de estratificação de instituições, ao 

separar universidades de ensino e pesquisa, centros universitários focados somente no 

ensino e instituições de ensino técnico e profissional. Este último tipo de instituição foi o que 

mais se expandiu no Brasil, organizado em faculdades isoladas que ofertam formação rápida 

e voltada ao mercado de trabalho. (Balbachevsky, 2000). 

Nos últimos anos da década de 90, muitas IES se credenciaram como universidades. 

É possível identificar também o crescimento do número de centros universitários que, em 

2004, já respondiam por 11% dos cursos oferecidos no país. No interior do setor privado, as 

IES confessionais, comunitárias e filantrópicas possuem a maior quantidade dos cursos em 

universidades e grande parte dos cursos em centros universitários. (Barreyro, 2008). Apesar 

disso, os dados do Censo da Educação superior mostram o predomínio das instituições de 

menor porte: faculdades, escolas e institutos privados que representam 45% das IES do 

país.  

A predominância das matrículas no setor privado irá alterar não apenas os dados 

estatísticos, mas a própria identidade que a educação superior passa a assumir. Uma crítica 

recorrente em relação ao crescimento da rede privada refere-se à qualidade da formação 

ofertada por essas IES. Apontam Neves et al (2007) que o sistema privado é muito criticado 

por sua baixa qualidade, o que leva a questionamentos acerca das conquistas para o país de 

uma expansão por essa via, em termos de formação para o desenvolvimento da nação. A 

qualidade, ou falta dela, pode estar associado a diferentes fatores, como a busca pelo lucro 

acarretando, inclusive, cortes em investimentos com professores qualificados, mestres e 

doutores, e a abertura cursos com menor duração, com conseqüente formação aligeirada. 

Na visão de Sampaio (2003), o problema da qualidade está associado ao dinamismo no 

atendimento das necessidades do mercado, tornando possível um crescimento mais rápido, 

o que pode acontecer em detrimento da qualidade. Assim, percebe-se que a expansão não 

só altera a configuração do sistema de educação superior brasileiro, mas também pode 

influenciar de forma negativa o trabalho pedagógico realizado por essas instituições. 

Necessário se faz apontar que, após esse período de crescimento, a rede privada 

começa a apresentar novamente sintomas de exaustão. Segundo o Censo de 2003 (INEP, 

2004), pela primeira vez o número de vagas na educação superior foi maior que o número de 

concluintes do ensino médio. Os dados recentes, também indicam a diminuição do ritmo de 

crescimento do setor privado. Os dados apontam para uma queda no ritmo de criação de 

novas instituições. Segundo a categoria administrativa, observa-se o aumento de 1,7% 
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instituições municipais, 1% instituições federais, e 0,5% instituições privadas. No entanto, o 

pequeno aumento do número de vagas não resultou em aumento proporcional no número de 

ingressos, o que faz com que o número de vagas ociosas aumente. O número de vagas não 

preenchidas tem aumentado nas instituições privadas, gerando altas taxas de ociosidade. A 

taxa de ocupação passou de 81% em 1990 para 63% em 2002 (Corbucci, 2004). Em todo o 

Brasil, em 2007, a taxa de ociosidade foi de 48%, sendo que 98% destas vagas ociosas 

estavam na rede privada. (INEP, 2008). Tais dados podem indicar o início de uma nova fase 

de estagnação, repetindo o ciclo que ocorreu ao logo do século passado: após a 

consolidação, o setor privado passou por expansão, estagnação, nova fase de crescimento e 

agora um possível novo momento de decréscimo nesse ritmo de expansão. 

Cabe destacar que, apesar de uma história de crescimento limitado e poucos 

investimentos, o governo federal, principalmente a partir de 2007, tem investido na expansão 

e interiorização do setor público, por meio do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI2. Segundo o Ministério da 

Educação, no período entre 2002 e 2007 o investimento nas universidades aumentou 905% 

(MEC, 2008). 

 

O público e o privado na educação superior no Distrito Federal 
 
 

O DF possui a maior taxa de escolarização bruta na educação superior do país, 

estando quinze pontos percentuais acima da média nacional, sendo que dos jovens entre 18 

e 24 anos 32,6% estão no ensino superior (INEP, 2006). Esse nível de educação no Distrito 

Federal segue a tendência da expansão do setor privado nacional, porém de forma mais 

acentuada. Assim como no país, no DF também se verifica uma diversificação das 

instituições, quanto à organização acadêmica, existência ou não de atividades de pesquisa, 

a qualificação do corpo docente e quanto à finalidade e ao público-alvo da instituição.  
A educação superior local experimentou duas expansões significativas, uma na 

década de 1970, e outra na década de 1990. A história da educação superior no DF pode, 

ainda, ser dividida em dois grandes períodos: o primeiro período corresponde à sua 

                                                
2 Para maiores informações sobre o REUNI, ver: REUNI. Diretrizes gerais. Disponível em: 
www.mec.gov.br/sesu/reuni. 
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instalação e consolidação e o segundo período o de acentuada expansão (Sousa & Araújo, 

2006). 

No período de 1962 a 1993, a educação superior no DF cresceu, porém manteve um 

ritmo constante. Este crescimento observado ocorreu, principalmente, para atender à 

demanda crescente por educação superior. As instituições privadas criadas neste período 

estavam voltadas para o ensino e eram gerenciadas por empresários educacionais que, 

diferentemente do ocorrido em nível nacional, em geral não eram mantenedores de escolas 

da educação básica. As IES criadas nesse período concentraram-se principalmente em 

Brasília.   

Já no período de 1995 até 2006, o DF apresentou um crescimento de 477%3 no 

número de IES, enquanto no Brasil, no mesmo período, o crescimento foi de 153%. O 

aumento do número de IES no DF aconteceu quase exclusivamente por meio da rede 

privada, cuja taxa de expansão foi de 508%. O crescimento desse setor no Brasil, no mesmo 

período, foi de 166%, proporcionalmente bem menor que o apresentado no DF. O aumento 

do número de IES foi acompanhado de uma expansão das matrículas. No mesmo período, 

1995 a 2006, o número de matrículas no DF aumentou 217%. Na rede privada, o aumento 

das matrículas foi de 300%, enquanto na rede pública foi de apenas 52%. 

A expansão da rede privada no DF pode ter tido diversas motivações. Para Sousa & 

Araújo (2006), as principais motivações para a expansão da educação superior no DF na 

segunda metade da década de 90 foram: a incapacidade das instituições de ensino superior 

então existentes de atender a crescente demanda; a política educacional vigente no período, 

que estimulou o crescimento desse nível de ensino; a rentabilidade apresentada pelas IES 

privadas existentes; a transformação de instituições de educação básica que, aproveitando a 

estrutura que já possuíam, passaram a ofertar também ensino superior; e, por fim, o nível de 

renda da população do DF.  

           Atualmente no DF, após expressiva expansão, a rede privada apresenta sintomas de 

exaustão. Tal fenômeno pode ser explicado pelo fato de que novas instituições foram se 

formando com a intenção de abranger a demanda que surgia. Porém, o aumento do número 

de potenciais candidatos não acompanhou o ritmo de crescimento das IES, fato que implicou 
                                                
3 No período de 1995 até 2006, o número de IES no DF passou de 13 para 75, sendo que apenas 
uma IES pública foi criada. Esta instituição foi a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 
Saúde mantida pelo governo do DF e criada em 2001. A faculdade tem apenas o curso de Medicina e 
foi autorizada pelo MEC a ofertar  80 vagas por semestre. 
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uma redução do número de instituições necessárias e no aumento da ociosidade das vagas 

que, em 2006, já era de 59%. No período de 2004 a 2006, a taxa de crescimento do número 

das IES do DF foi de apenas 14%.O aumento nas matrículas, nesse período, foi de apenas 

11%. Tal cenário leva as IES a uma situação de desafio que é a sobrevivência no mercado. 

Com a diminuição da demanda, os gestores de algumas instituições, em busca de um 

maior número de alunos, investem em itens como infra-estrutura e marketing e elaboram 

cursos voltados estritamente para o mercado de trabalho, com a menor duração possível e 

com foco apenas na transmissão do conhecimento. Cassiano (2006) apresenta depoimentos 

de gestores de instituições que buscam diferentes estratégias para não entrar em crise 

financeira, como a redução da carga horária dos cursos ao número mínimo exigido por lei. 

Para Sousa & Araújo (2006) a preocupação dos gestores com a sobrevivência das 

instituições de ensino superior pode ser explicada por diversos motivos que compõem o 

cenário da educação superior do DF nos últimos anos, como: a diminuição da demanda 

existente, fato este que gerou uma maior competitividade entre as IES em busca desses 

alunos; a existência de grande número de estudantes que não conseguem arcar com os 

custos de um curso de graduação; e a necessidade das instituições fazerem investimentos 

em itens como, por exemplo, a sua marca, para que possam manter determinadas posições 

nessa competição por estudantes. Os mesmos autores destacam que a disputa entre as IES 

não é mais por toda a demanda existente, mas sim por candidatos que tenham condições de 

financias as despesas com um curso superior. 



 

 

23

A democratização do acesso ao ensino superior: um debate 

A discussão sobre democratização do aceso à educação superior é fundamental para 

a presente pesquisa, na medida em que esta buscar captar percepções dos estudantes 

quanto ao ProUni enquanto um instrumento que pretende democratizar o acesso à 

educação superior. 

 Este tópico pretende apontar algumas questões e debates sobre a democratização 

do acesso à educação superior apresentando, inicialmente, um breve histórico das 

discussões sobre a temática. Em seguida, são discutidas algumas perspectivas de análise 

do conceito de democratização do acesso, bem como aspectos gerais desse debate 

conceitual. Na seção final, são apresentados alguns dados atuais que apontam a 

necessidade de democratizar esse nível de ensino.  

 

 

Um breve histórico das discussões sobre democratização  

 

Embora a educação superior continue incorporando apenas uma pequena parcela da 

população, nas quatro últimas décadas houve uma preocupação recorrente com a 

democratização do acesso a esse nível de ensino. Na década de 60, a instituição da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação em 1961 e o fim da dualidade do ensino secundário (ensino 

acadêmico e profissionalizante) promoveram um aumento da demanda pela educação 

superior, ao abrir a possibilidade de que todos os egressos do ensino secundário, 

independente da modalidade, pudessem prosseguir nos estudos. O aumento da demanda 

gerou uma maior competitividade nos processos de seleção e uma maior seletividade do 

público que ingressava na educação superior. Neste período, surge a luta dos movimentos 

estudantis e docentes pela universidade pública, gratuita e de qualidade e pela 

democratização e ampliação do acesso (Sampaio, 2003). O problema da demanda agravou-

se com a questão dos excedentes, alunos aprovados nos processos seletivos, mas que não 

podiam ingressar por falta de vagas nas instituições. O número de excedentes durante a 

década de 60 aumentava, sendo que entre os anos de 1964 e 1968 o número de inscritos 

nos exames vestibulares superava o número de vagas disponíveis e havia crescido 212%. O 

elevado número de estudantes sem vagas criou condições para a contestação da política 
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educacional vigente. (Cunha, 1975). O movimento dos excedentes, movimentos docentes e 

sociais, juntamente com outros fatores, pressionaram as universidades públicas no Brasil 

para ampliarem suas vagas reivindicando a reforma universitária e procurando, assim, 

democratizar o acesso à educação superior pública no país.  

Para Cunha (1975), o aumento de estudantes na educação superior teria duas 

principais implicações para o Estado brasileiro. A primeira conseqüência seria o aumento da 

despesa pública com educação superior, considerando que a iniciativa privada não 

conseguiria absorver toda a demanda. Outra implicação consistiria no fato de que o aumento 

de estudantes formados em nível superior provocaria a expansão do número de profissionais 

qualificados, os quais o Brasil não teria condições de empregar no setor privado, o que 

acarretaria problemas para o próprio governo.   

Durante as décadas de 60 e 70, algumas mudanças foram implementadas visando 

solucionar a questão do acesso.  Como exemplo, tem-se a reforma da educação superior em 

1968 e a Lei 5692/71. A reforma tentou solucionar a problemática do aumento da demanda e 

a gritante necessidade de expansão do sistema. Entre outras medidas, reformula o exame 

vestibular como processo seletivo classificatório para ingresso na educação superior. A 

seleção passa a assumir novo formato. Uma das modificações foi a instituição do vestibular 

unificado por região e por área de conhecimento, sendo que as inscrições eram para um 

curso básico, o qual possibilitava, após sua conclusão, que o estudante optasse pelo curso 

dentro da área do conhecimento. Outra modificação foi a eliminação da figura do aprovado, 

mantendo-se o critério de ingresso atrelado ao número de vagas existentes, de acordo com 

a classificação do estudante. Este novo exame classificatório restringia o ingresso ao número 

de vagas existentes, o que possibilitaria resolver, ao menos em parte, o problema dos 

excedentes. Outra estratégia para diminuir a demanda de acesso à educação superior foi a 

promulgação da Lei 5692/71 que, ao conferir um caráter profissionalizante ao ensino médio, 

abriu possibilidades diferentes aos egressos do ensino secundário, visando a diminuir a 

demanda de ingresso no ensino superior. 

Segundo Silva (2001), durante os governos militares e a partir do diagnóstico de que 

o acesso à educação superior estava restrito, houve a preocupação com a ampliação das 

vagas. A partir deste momento a iniciativa privada passa a ser vista como solução possível 

em vista da incapacidade do setor público de atender toda a demanda existente. Assim, 

grupos proprietários de instituições educacionais existentes expandiram suas áreas de 

atuação da educação básica para a superior. Essa expansão teve pelo menos duas 
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conseqüências políticas. Uma delas foi a proliferação de IES privadas, o que levou a classe 

média a ter acesso à educação superior e a criação de um novo perfil para a educação 

superior, distinto do perfil criado pelas instituições públicas. Tal perfil atendia a demandas 

mercadológicas, deixando as questões pedagógicas e de qualidade do ensino em segundo 

plano.  

A expansão do ensino superior na década de 80, como já discutido neste trabalho, se 

deu principalmente pelo aparecimento de novas instituições, com características 

diversificadas, muitas delas voltadas ao lucro.  Diferentemente do papel idealizado para um 

estabelecimento de ensino superior, em especial a missão pensada para e pelas 

universidades públicas, estas IES tinham objetivos diferenciados e voltados ao mercado. Ao 

tratar desse novo ensino superior que surgiu nesse momento da história do país, Martins 

(1988), aponta que a contribuição para a “democratização do ensino” aparece como suporte 

ideológico que justifica a presença da iniciativa privada nesse nível de ensino. 

Ainda nos anos 80, dentre as discussões geradas no âmbito do acesso à educação 

superior, encontra-se o debate sobre o vestibular, que passou a ser descentralizado; a 

formulação de diferentes processos seletivos e o problema das vagas ociosas na rede 

privada, devido em grande parte à inadimplência dos alunos. 

Na década de 90, surgem alterações advindas da nova LDB, como a diversificação 

do sistema, e, por meio da política vigente, a ampliação da rede privada, como já comentado 

neste trabalho. Também nos anos 90, a expansão da educação básica pressiona a 

expansão das vagas. Principalmente pelo aumento do número de egressos do ensino médio 

público, novas questões foram incorporadas no debate sobre democratização por esse novo 

grupo como a ampliação das vagas públicas, as cotas, isenção de taxas de inscrição no 

processo seletivo e a criação de pré-vestibulares comunitários (Moehlecke, 2004). 

Outro marco da legislação, já no início do século XXI, refere-se ao Plano Nacional de 

Educação – PNE. O plano determina que, ao final de 2010, 30% dos jovens devem estar na 

educação superior. Mais recentemente, uma nova proposta de Reforma da Educação 

Superior traz como uma das metas a ampliação e democratização do acesso a esse nível de 

ensino. Tais marcos geram a necessidade de o Estado criar formas para atingir as metas 

estabelecidas. Nesse sentido, alguns programas são criados visando facilitar o aumento do 

número de alunos na educação superior. Como exemplo de tais ações, tem-se a modificação 

e ampliação da capacidade de atendimento do Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior – FIES e a criação do Programa Universidade para Todos, ambos atuando 
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na iniciativa privada. Para a expansão da rede pública, é criado em 2007 o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, que 

tem como um dos principais objetivos dotar as universidades federais das condições 

necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior. 

 

Aspectos do debate atual sobre democratização 
 

Algumas questões foram recorrentes no debate sobre democratização da educação 

superior ao longo dos anos e perduram até hoje. Como exemplo de tal assunto tem-se o 

debate sobre o vestibular; a hierarquização das carreiras e a indicação de que as 

desigualdades do acesso ao ensino superior estariam na educação básica (Moehlecke, 

2004). 

Um dos temas recorrentes tem sido a discussão sobre o vestibular, como indicado 

anteriormente. O ponto marcante da discussão surge quando se analisa o perfil 

socioeconômico daqueles aprovados nos processos de seleção. Tais dados apontam que a 

educação superior vinha assumindo, ao longo de sua história, um perfil elitista e 

discriminatório. Assim, surgem discussões sobre as diferenças de oportunidades de acesso 

e a seletividade social. O debate sobre o vestibular levou a outras discussões, como a 

possibilidade de métodos alternativos de seleção, a diferença existente na escolha das 

carreiras e a hierarquização dos cursos. Um outro aspecto do exame está interligado aos 

níveis anteriores de formação. Alunos egressos da escola pública, quando comparados aos 

egressos da escola privada, se consideram mais despreparados para enfrentar um processo 

seletivo de uma instituição pública de ensino superior. Tal situação tem ocasionado 

percepções mais intensas de baixa auto-estima por parte dos alunos do ensino público, 

provocando  uma auto-exclusão e fazendo, assim, com que desistam de entrar na 

universidade sem ter tentado realizar o vestibular. (Zago, 2006)4  

A exclusão dos jovens egressos de ensino médio público e de baixa renda tem se 

dado principalmente na diferenciação das carreiras escolhidas, independente da natureza 

jurídica da instituição, intensificando a hierarquização das carreiras. Existe a diferenciação de 

“cursos de pobres e cursos de ricos”, sendo que a presença de alunos de baixa renda nas 

                                                
4 A autora cita uma matéria publicada, em 2002, no Jornal Folha de São Paulo que trata do aumento do fenômeno 
classificado como “auto-exclusão” entre jovens do ensino médio público. A matéria baseou-se em dados dos 
vestibulares das universidades públicas do Rio de Janeiro e São Paulo. 
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IES públicas se dá majoritariamente nos cursos de menor prestígio social, pois a origem 

social exerce forte influência no acesso às carreiras mais prestigiosas. Certos cursos têm 

seu público formado em sua maioria por estudantes egressos de escola pública como os 

cursos de Pedagogia e Serviço Social, enquanto em outros ocorre o inverso, como em 

Medicina (Sampaio et al, 2000). 

O princípio liberal da universalidade do acesso é uma das questões centrais no 

debate sobre a democratização do ensino. Para tal princípio, o acesso está aberto a todos e 

condicionado pelo mérito de cada um e não pela condição socioeconômica, estando nele 

presente, implicitamente, a noção de igualdade de oportunidades, conforme entende 

Moehlecke (2004). Para a autora, as pesquisas sobre democratização em grande parte 

tentaram demonstrar a aplicação desse princípio na educação. Surgem assim, pesquisas 

que discutem, dentre outros aspectos, a distribuição dos vários grupos sociais entre 

diferentes cursos, considerando a noção de hierarquização das carreiras. Segundo a autora, 

pesquisas desenvolvidas nas décadas passadas pretenderam mostrar que o Brasil estava 

distante da igualdade de oportunidades, que a expansão não havia beneficiado muitos e que 

o ingresso de classes mais baixas estaria ainda vinculado a cursos de baixo prestígio social. 

Ocorria, portanto, a diferenciação no ingresso, bem como no acesso às carreiras. A 

desigualdade na admissão, no entanto, não se limitava à condição socioeconômica, mas 

também às questões de gênero e etnia.  

A desigualdade de acesso à educação superior está ligada também às desigualdades 

na formação em níveis anteriores de ensino, entre classes socioeconômicas diferentes e 

entre escola particular e pública. A exclusão do acesso ao ensino superior é construída de 

forma contínua durante toda a história escolar dos candidatos, pois ingressar em uma 

universidade pública, com alta concorrência, exige dos candidatos uma formação anterior 

favorável (Zago, 2006). Isso explica, também, a procura dos egressos do ensino médio por 

cursinhos pré-vestibulares para complementar a formação da educação básica. Neves et al 

(2007) também abordam a questão das desigualdades na educação básica, principalmente 

entre escolas públicas e privadas, no que concerne à qualidade da formação ofertada. 

Apresentam diversos problemas que ocorrem na educação básica, como a evasão, a 

distorção idade/série e os déficits de aprendizagem expostos através dos exames nacionais 

de avaliação. Conforme apontam esses autores, esta realidade da educação básica vai 

interferir no perfil do alunado do ensino superior. Os autores concluem que para haver 

democratização com eqüidade no acesso à educação superior é necessário melhorar a 
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qualidade dos níveis anteriores. Sendo assim, a democratização do ensino superior deve 

passar igualmente por um processo de superação de desigualdades em termos de qualidade 

do ensino público e privado na educação básica. 

Como anteriormente apresentado, durante um período da história da educação 

superior no Brasil a luta pela democratização consistiu em tentar ampliar o número de vagas 

das IES. Entretanto, hoje é possível verificar que o aumento do número vagas não resolveu 

o problema do acesso ao ensino superior brasileiro, que continuou, após sucessivos 

períodos de expansão, elitista e excludente. Esse nível de ensino ainda atende uma 

pequena parcela de alunos de baixa renda e minorias sociais. Entre os 10% mais ricos da 

população do País, 23,4% freqüentam cursos da educação superior. Já entre os 40% mais 

pobres, apenas 4% estão matriculados nesse nível de ensino. Os números em evidência 

revelam a relação entre a renda e o acesso à universidade. Em todas as regiões brasileiras, 

os dados mostram uma profunda desigualdade de acesso ao ensino superior entre a parcela 

mais pobre e a mais rica da população (INEP, 2004).  

Conforme apontam Sampaio et al (2000), entre os jovens que concluem o ensino 

superior na faixa etária de 18 a 24 anos, boa parte provém de famílias com renda elevada, a 

maioria é branca, tem pais com alta escolaridade e concentra-se nas regiões sul e sudeste. 

De acordo com os mesmos autores, conforme aumenta o nível de ensino, aumenta o nível 

de exclusão dos jovens. Argumentando em outro sentido, Schwartzman (2006) indica que no 

período de 2001 a 2005 o sistema ficou menos excludente, pois aumentou a proporção de 

estudantes com renda relativamente mais baixa e também a proporção de não brancos. A 

população dos jovens de baixa renda que ingressou nas IES passou de 12%, em 2001, para 

14%, em 2005, e a população não branca passou de 23% para 31% no mesmo período. A 

inclusão de pessoas não brancas foi maior no setor privado, no qual a proporção dessa 

população cresceu 120%. Assim, para o autor, a educação superior está crescendo e 

incorporando pessoas oriundas de setores sociais menos privilegiados. 

Na discussão sobre democratização, diferentes conceitos são utilizados, implícita ou 

explicitamente, por diversos autores. Para Nogueira (2008), a produção sobre o conceito de 

democratização é ampla e pode ser dividida em três visões distintas. Uma primeira visão é a 

que associa a democratização do acesso à educação superior à simples ampliação de 

vagas. Ampliação e democratização são termos que por vezes têm se confundido em 

discursos políticos e produções teóricas. Sampaio (2003) aponta ser consenso entre 

educadores, empresários da educação e diferentes segmentos a necessidade de ampliar o 



 

 

29

atendimento, criando mais instituições e vagas, para absorver o contingente de jovens que 

buscam a educação superior. Para a autora, nesse sentido a expansão é também promoção 

da eqüidade. Uma segunda perspectiva considera que para haver democratização do 

acesso é preciso que, além da ampliação das vagas, camadas sociais não-privilegiadas 

possam ingressar na universidade. A terceira visão considera que a democratização requer 

não apenas as camadas sociais economicamente menos favorecidas tenham acesso à 

universidade, mas também deve considerar as diferenças raciais.  

Assim, um novo processo de ampliação de vagas, nos moldes dos já ocorridos, seria 

insuficiente para democratizar o acesso à educação superior. Seria necessário que 

houvesse um efetivo processo de democratização com ampliação de vagas que 

propiciassem a inclusão de grupos sociais que historicamente têm permanecido à margem 

da educação superior. 

Como exposto anteriormente, a segunda perspectiva requer medidas adicionais à 

ampliação de vagas, a fim de atender segmentos sociais que chegam menos na 

universidade. No entanto, conforme assinala Silva (2001), a democratização da educação 

superior não pode ser confundida com atendimento a carências da sociedade. As 

dificuldades de determinados grupos terem acesso ao ensino superior refletem 

desigualdades mais profundas na sociedade, o que não seria facilmente resolvido com 

políticas de democratização do acesso. Para o mesmo autor, a idéia de que a universidade 

pública destina-se aos carentes é equivocada ou demagógica. Para ele, ela destina-se a 

todos aqueles que cumprem os requisitos de ingresso. Seguindo este entendimento, a 

democratização seria a possibilidade de que o acesso à universidade não dependa de 

condições socioeconômicas e que os critérios de ingresso não favoreçam as pessoas que 

detêm situação socioeconômica privilegiada. Esse autor considera a noção de 

democratização como a ampliação da matrícula de forma a propiciar que os grupos 

historicamente excluídos tenham acesso ao ensino superior de qualidade, situando-se de 

certo modo, com ressalvas, na segunda perspectiva mencionada.  

Os caminhos para tal democratização são diversos, podendo ser via setor público ou 

privado. Criar novas instituições públicas, interiorizar as Instituições Federais de Educação 

Superior – IFES, ampliar o número de vagas, tanto diurnas quanto noturnas, e expandir o 

ensino a distância no setor público é, para Ristoff (2006), a alternativa para a 

democratização. O mesmo autor entende que para que a democratização aconteça de fato 
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são necessárias ações mais radicais, que afirmem os direitos dos excluídos, assegurando 

acesso e permanência a todos.  

No debate sobre a democratização do acesso à educação superior existem aqueles 

defensores da ampliação do número de vagas por meio de instituições privadas. Nesse 

grupo, identificam-se aqueles que defendem o ProUni como programa que tem o potencial 

de democratizar a educação superior, ao possibilitar que alunos de baixa renda tenham 

maiores chances de ingressar no ensino superior. Assim, a incapacidade da rede pública de 

atender a toda a demanda acaba por dar força ao movimento de democratização via 

iniciativa privada. 
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O debate sobre o Programa Universidade para Todos  

 
Por ser um programa relativamente novo, os resultados do ProUni ainda não foram 

objeto de estudos em maior profundidade. Entretanto, foi gerador de grandes polêmicas 

antes mesmo de sua regulamentação. O debate atual está polarizado, entre um grupo que é 

contrário ao programa, sua concepção, fundamentação e funcionamento, e outro que é 

favorável ao programa, destacando seus aspectos positivos.  

Antes de iniciar a exposição dos argumentos pró e contra o ProUni, são apresentados 

alguns pontos mais relevantes do funcionamento do programa, bem como sobre a 

elaboração do documento final que define suas regras. 

O programa ProUni foi criado em 2004 por meio da Medida Provisória nº 213/2004. 

Em 2005, foi regulamentado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 e começou a 

funcionar neste ano. Segundo o Ministério da Educação, ele tem como finalidade a 

concessão de bolsas de estudos para alunos de baixa renda, oriundos de escolas públicas 

ou que freqüentaram escolas particulares com bolsa de estudo integral. As bolsas do 

programa são bolsas integrais ou parciais, e consistem em um financiamento de 50% ou 

25% do valor das mensalidades. As bolsas são distribuídas considerando-se a nota do aluno 

no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e sua condição socioeconômica. Segundo 

informações do Ministério da Educação, desde a criação do ProUni até o segundo semestre 

de 2008 foram concedidas a cerca de 430 mil estudantes, sendo que 70% dessas bolsas são 

integrais (MEC, 2009).  

 As instituições que aderem ao ProUni têm, em contrapartida, isenção fiscal dos 

seguintes impostos e contribuições: Imposto de Renda Pessoas Jurídicas,  Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). Cabe ressaltar que as 

instituições beneficentes5 passam a não pagar apenas o COFINS e o PIS, visto que já 

possuíam isenção dos demais tributos. Dados do Tribunal de Contas da União informam que 

a que boa parte das bolsas concedidas no âmbito do ProUni é custeada, indiretamente, por 

recursos vinculados à seguridade social (TCU, 2009). O programa também concede uma 

                                                
5 As instituições beneficentes são aqui consideradas com as instituições sem fins lucrativos, que 
podem ser, conforme classificação da LDB/96, comunitárias, confessionais ou filantrópicas.  
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Bolsa Permanência, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais. Pode se candidatar à 

bolsa-permanência quem for bolsista integral do ProUni e atender a uma série de critérios, 

dentre eles estar matriculado em curso presencial com, no mínimo, seis semestres de 

duração e carga horária média igual ou superior a seis horas diárias de aula. O benefício 

mensal se destina ao custeio das despesas educacionais do aluno e visa a sua 

permanência, aproveitamento e conclusão do curso. No segundo semestre de 2007 foram 

concedidas 2.500 bolsas permanência em todo o país.  

  

 Criação do ProUni  

 
 O Projeto de Lei para a criação do ProUni foi encaminhado ao congresso em maio de 

2004. O referido projeto previa apenas bolsas de estudo integrais concedidas a brasileiros 

que ainda não tivessem curso superior, houvessem feito o ensino médio em escola pública e 

cuja renda familiar não excedesse a um salário mínimo per capita. As IES não-beneficentes 

deveriam oferecer uma bolsa para cada nove alunos pagantes e as beneficentes uma bolsa 

para cada quatro alunos.  

 No entanto, durante sua tramitação no congresso, o ProUni passou por diversas 

alterações, principalmente devido às pressões das mantenedoras. Algumas dessas 

alterações foram incorporadas no texto da Lei, como a existência de bolsas parciais, a 

ampliação da faixa de renda, a adoção de um segundo processo seletivo elaborado pelas 

IES e a possibilidade de atender alunos que cursaram o ensino médio com bolsa de estudo 

em escola particular.  

Dessa forma, percebe-se que o programa sofreu várias alterações desde a sua 

concepção original, como projeto de lei, depois como medida provisória e finalmente, na 

elaboração da lei que o instituiu; nessas alterações, o governo cedeu à maioria das 

reivindicações do lobby das IES privadas, como argúem Cattani et al (2006), por exemplo. 

Nesse estudo, os autores registraram o comentário do presidente da Associação Brasileira 

das Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) sobre o produto final das mudanças: A 

proposta não saiu como pretendíamos, mas é razoável e favorece as instituições privadas 

(Mena, 2006, apud Cattani et al, cit., p. 136). O próprio Ministério da Educação afirmou, na 

exposição de motivos que acompanhava a medida provisória do ProUni, que praticamente 

todas as emendas sugeridas foram parcial ou integralmente contempladas e incorporadas ao 
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texto da proposta de Medida Provisória. Ainda segundo o MEC, “tanto o debate alimentado 

pelos parlamentares quanto as pretensões da sociedade civil encontram amplo respaldo na 

reformulação do ProUni, evidenciando significativas alterações no teor do texto, se 

confrontado com o Projeto de Lei de maio de 2004” (MEC, 2004). Para Cunha (2007), após a 

lei ser sancionada, as IES manifestaram seu apoio ao programa, satisfeitas com as 

condições estabelecidas, em especial com a redução do total de bolsas que deveriam ser 

ofertadas.  

 

 ProUni: argumentos favoráveis e desfavoráveis  

 

Um dos argumentos utilizados por quem é desfavorável ao ProUni é que ele surge, 

principalmente, para beneficiar o setor privado, seja para diminuir a alta taxa de ociosidade, 

seja para aumentar o número de ingressantes e, conseqüentemente, da receita da instituição 

por meio das mensalidades das bolsas parciais.  Para Carvalho (2006a), o aumento de 

vagas ociosas, no setor privado, combinado com a procura pelo ensino superior por parte da 

população de baixa renda, levou à criação do ProUni que, no dizer da autora, estatiza vagas 

nas instituições particulares em troca da renúncia fiscal. Segundo ela entende, o programa 

surge em benefício das instituições particulares que se encontravam em situação de risco 

financeiro, agravado pelos números da evasão e inadimplência. Argumentando em outro 

sentido, J. Martins (2006) entende que o ProUni “é uma medida elogiável, por ser 

socialmente benéfica e por representar uma solução possível, em face das restrições 

financeiras do setor público”. Este mesmo autor defende o programa argumentando que “o 

governo exerceu a arte do possível ao aproveitar toda uma infra-estrutura que já está 

montada, ocupando vagas em investimentos que já foram feitos nas instituições privadas”. 

Outro aspecto do programa é que ele privilegia as instituições não-beneficentes. Para 

Carvalho (2006a) as instituições mais favorecidas tendem a ser as não-beneficentes, por 

gozarem de isenções fiscais com regras mais flexíveis. As beneficentes não teriam grande 

vantagem ao aderir ao programa, pois já gozavam de parte das isenções que o ProUni veio 

estabelecer. O Ministério da Educação admite que muitas instituições declaradas 

beneficentes ou filantrópicas não cumprem os requisitos de filantropia e acabarão por alterar 

seu regime jurídico para privadas com fins lucrativos. Prevendo este fato, na Exposição de 

Motivos (2004) foram propostos procedimentos para essa migração entre regimes jurídicos e 

o prazo para pagamento da quota patronal à previdência social. Para o MEC, essa troca 
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seria positiva, pois aumentaria a arrecadação de alguns tributos que tais instituições, como 

beneficentes, são isentas. Entretanto, para Almeida (2006), ao se transformarem em 

instituições com fins lucrativos, as IES beneficentes vão reter todo o patrimônio acumulado 

ao longo do tempo em que gozaram de diversas isenções. Compartilhando da mesma idéia, 

Cunha (2007) entende que nessa migração, as IES beneficentes levarão consigo o capital 

acumulado, com base em financiamentos de agências governamentais a juros privilegiados. 

O mesmo autor resume afirmando que trata-se de doação de capital público para o privado. 

Para o governo, no entanto, as isenções fiscais servirão para fazer com que muitas IES 

filantrópicas forneçam, de fato, a contrapartida dessas isenções para a sociedade, neste 

caso, por meio das bolsas do ProUni.  

Outro argumento comumente utilizado por quem se posiciona contrário ao ProUni é 

que ele garante aos estudantes de baixa renda o acesso a instituições de qualidade 

questionável. Para Carvalho (2006a), o programa foi uma medida economicamente viável 

para o governo, porém academicamente o investimento no setor público seria mais 

adequado para se promover uma democratização do acesso ao ensino superior com 

qualidade. Ainda para a mesma autora, a criação do ProUni como forma de democratizar o 

acesso ao ensino superior traz benefícios a um número reduzidos de alunos que têm acesso 

ao ensino superior particular de qualidade, pois muitos estudantes recebem bolsas em 

instituições de pouca qualidade acadêmica. Notícia veiculada por jornal (O Estado de São 

Paulo, 2009) informa que 23% das IES que participam do ProUni têm notas baixas 

(conceitos 1 e 2) em avaliação realizada pelo INEP. O jornal analisou dados do Índice Geral 

de Cursos (IGC) - anunciado pela primeira vez em setembro de 2008 e que permite 

comparar o desempenho das instituições. No entanto, os dados completos da avaliação 

realizada pelo INEP, mostram que, no conjunto das IES privadas avaliadas, 27% obtiveram 

notas baixas (conceitos nas faixas 1 e 2) (INEP, 2009). Tais dados indicam que a proporção 

das instituições que tiveram resultados fracos é maior entre o conjunto de todas as IES do 

que entre o conjunto das IES que ofertam o ProUni. Estes resultados, portanto, não são 

desfavoráveis ao programa.  

Outro ponto recorrente nos discursos daqueles que são contrários ao ProUni é a 

questão da permanência do estudante na educação superior. Na visão de alguns autores, o 

ProUni promove apenas uma política de acesso e não de permanência, pois estudantes de 

baixa renda não teriam condições de manter as despesas de um curso superior, 

aumentando, conseqüentemente a evasão na educação superior (Cattani et al, 2006). A 
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questão da permanência torna-se ainda mais crítica para os estudantes que recebem bolsas 

parciais, pois aqueles que não conseguirem arcar com as despesas das mensalidades não 

terão condições de prosseguir no curso até sua conclusão. Ainda utilizando a questão da 

permanência, muitas instituições privadas, em especial as faculdades isoladas, não possuem 

a estrutura que a universidade pública oferece para estudantes de baixa renda, como 

biblioteca pública, restaurante universitário e moradia estudantil. No intuito de resolver ou 

amenizar o problema da permanência no curso, o governo criou a bolsa permanência, já 

mencionada neste trabalho. No intuito de resolver ou amenizar o problema da permanência 

no curso, o governo criou a bolsa permanência, já mencionada neste trabalho. No entanto, 

esta bolsa atinge apenas um pequeno percentual dos bolsistas do programa, não se 

constituindo em uma política que resolverá essa questão para a maioria dos jovens de baixa 

renda participantes do programa. Outra medida adotada pelo governo foi o convênio firmado 

com o banco Caixa Econômica Federal que reserva vagas de estágio para alunos bolsistas 

do programa6. No entanto, o percentual de estudantes atendidos por essas medidas ainda é 

pequeno em relação ao total de estudantes que necessitariam de auxílio, considerando que 

o público-alvo do programa é formado por jovens de baixa renda. Considerando o problema 

dos bolsistas parciais, o governo, a partir de 2008, expandiu o Fundo de Financiamento aos 

Estudantes do Ensino Superior – FIES a estes bolsistas. 

Para os defensores do programa, ele tem o potencial de promover a democratização 

do acesso à educação superior. Segundo os autores que são a favor do ProUni, ele propicia 

que a educação superior tenha um alcance muito maior, englobando também jovens da 

classe média e da classe trabalhadora, diminuindo o seu caráter elitista que esteve presente 

durante toda a história do país (J. Martins, 2006). Para Schwartzman (2006), o aumento no 

número de matrículas da população de baixa renda no setor privado pode ser um resultado 

do ProUni. No entanto, para o mesmo autor a classificação da renda utilizada no programa 

(um salário mínimo e meio) faz com que não esteja sendo incorporada no programa a 

população de renda efetivamente mais baixa.  Ainda sobre o papel de democratizar o acesso 

à educação superior, para o Ministério da Educação, o ProUni tem como preocupação 

                                                
6 O banco Caixa Econômica Federal, em seu quadro de estagiários, reservou vagas exclusivas para 
os bolsistas do ProUni. A Caixa oferece dois tipos de bolsa. Para estágio de quatro horas diárias, de 
segunda a sexta-feira, R$ 465; e para cinco horas diárias, R$ 581. Alunos matriculados em cursos 
com duração de três a três anos e meio podem fazer estágio a partir do terceiro semestre; aqueles 
que fazem curso com quatro anos ou mais, a partir do quinto semestre. O estágio tem duração de um 
a dois anos, mas o aluno com deficiência pode ficar até a conclusão do curso. 
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exatamente democratizar o acesso à universidade, além de regular as entidades 

beneficentes de assistência social (MEC, 2004). 

Percebe-se que não existe consenso quanto a esse programa, envolvendo 

discussões sobre a qualidade das instituições privadas participantes do programa e sobre o 

ônus do mesmo aos cofres públicos. O interesse dessa pesquisa é conhecer o que pensam 

parte dos interessados nesse debate, conforme explicitado no capítulo destinado à 

discussão dos objetivos e metodologia. 
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O curso de Pedagogia 
 

O curso de Pedagogia foi escolhido para a realização da pesquisa cujos resultados 

são discutidos nos capítulos seguintes.  Nesta seção são apresentadas, de forma sucinta, 

algumas das características desse curso, incluindo um breve histórico de sua criação e o 

perfil de seu alunado no país.   

 O curso de pedagogia foi criado no Brasil como conseqüência da preocupação com o 

preparo de docentes para a escola secundária. Surgiu junto com as licenciaturas, instituídas 

ao ser organizada a antiga Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, pelo 

Decreto-lei no 1190 de 1939. Essa faculdade visava à dupla função de formar bacharéis e 

licenciados para várias áreas, entre elas, a área pedagógica, em que as disciplinas de 

natureza pedagógica, cuja duração prevista era de um ano, estavam justapostas às 

disciplinas de conteúdo, com duração de três anos. Formava-se então o bacharel nos 

primeiros três anos do curso e, posteriormente, concluído o curso de didática, era conferido o  

diploma de licenciado no grupo de disciplinas que compunham o curso de bacharelado 

(Scheibe & Aguiar, 1999). 

O curso de pedagogia perdurou até 1969, quando foi reorganizado, sendo então 

abolida a distinção entre bacharelado e licenciatura, e criadas as “habilitações”, como as de 

supervisão escolar e orientação educacional.  A partir de 2006 foram aprovadas novas 

diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia, extinguindo as habilitações e criando um 

curso com formação mais ampla e diversificada.  

As diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, indicam que 

o curso de Pedagogia aplica-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na 

modalidade normal, e em cursos de educação profissional na área de serviços e apoio 

escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 

(CNE,2006). 

Em 2006, existiam no país 1.562 cursos de Pedagogia, sendo que destes 56% 

estavam na rede privada. Foram oferecidas 156.914 vagas para o curso de pedagogia em 

todas as IES, mas apenas 76.381 estudantes ingressaram no curso (INEP, 2008). O curso é, 

ainda, o terceiro em número de matrículas no setor privado, ficando atrás somente dos 

cursos de Administração e Direito.  



 

 

38

O perfil dos estudantes do curso de Pedagogia se distancia em alguns aspectos dos 

estudantes da educação superior. Dados do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE, aplicado aos estudantes de Pedagogia em 2005, mostram algumas 

características desse alunado. Em relação ao sexo, a maioria dos estudantes é mulher. 

Apenas 7% dos estudantes são do sexo masculino. Quanto à idade, a média dos 

ingressantes é de 28,5 anos, idade bem superior à faixa etária para o cálculo da 

escolarização bruta (18 a 24 anos). A média de idade dos concluintes é de 33,1 anos. Esta 

média mostra também que muitos dos estudantes do curso não são recém-egressos do 

ensino médio e estão já inseridos no mercado de trabalho, sendo que a grande maioria, 

81%, declarou que já possuía uma ocupação remunerada. 

A hierarquização das carreiras dentro das instituições de ensino superior, como já 

discutido, é reconhecida por alguns autores que apontam a existência de cursos com menor 

e maior prestígio social e “cursos de pobres” e “cursos de ricos”. O curso de Pedagogia é 

classificado no primeiro grupo (Sampaio et al). Dados do ENADE de 2005 confirmam essa 

classificação, se forem considerados a renda familiar e a escola freqüentada no ensino 

médio. Em relação à renda familiar mensal, entre os ingressantes deste curso, 46% possuem 

renda familiar de até 3 salários mínimos. O mesmo percentual (46%) apresenta-se também 

na faixa de renda entre 3 e 10 salários mínimos, no entanto essa igualdade desaparece 

quando se considera a renda dos concluintes. Entre os estudantes concluintes, 41% 

possuem renda de até 3 salários mínimos e 50% possuem renda familiar entre 3 e 10 

salários mínimos. Apenas 0,4% dos ingressantes encontra-se na última faixa de renda, ou 

seja, possui renda familiar de mais de 30 salários mínimos. Este perfil econômico dos 

estudantes é bem diferente entre os de cursos de alto prestígio social. No curso de Direito, 

por exemplo, entre os concluintes apenas 12% estavam na faixa de renda de até 3 salários 

mínimos. A maioria dos estudantes deste curso encontrava-se na faixa de renda que varia 

entre 5 e 10 salários mínimos. Na última faixa de renda encontravam-se 8% dos concluintes 

de Direito em 2006.  

Quanto ao tipo de escola freqüentada no ensino médio, pública ou privada, a maioria 

dos estudantes de Pedagogia estudou em escola pública. Entre os ingressantes, a 

freqüência de alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas é de 72% e 

entre os concluintes é de 70%. O índice de discentes ingressantes que cursaram todo o 

ensino médio em escolas privadas é de apenas 13%. Já no curso de Direito, a maioria dos 

concluintes, 45%, estudou todo o ensino médio em escola particular. Quanto ao aspecto 
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racial, 59% dos graduandos em Pedagogia se declararam brancos, 31% pardos e apenas 

8% se declararam negros, características parecidas com as do curso de Direito, no qual a 

grande maioria se declarou branco e apenas 5% se declararam negros (INEP, 2005; 

INEP,2006).  

O relatório do ENADE de 2005 apresenta, ainda, a dimensão “nível socioeconômico”, 

elaborada com onze questões como renda, escolaridade dos pais, conhecimento de línguas 

estrangeiras, inserção dos estudantes no mundo do trabalho e a carga horária dedicada a 

atividades laborais. Em uma escala que varia de 0 a 4 o nível socioeconômico dos 

ingressantes foi de 1,6 e dos concluintes foi de 1,4. Considerando o tipo de IES freqüentada, 

verifica-se que a maior média (1,8) foi observada entre os alunos das instituições federais e a 

menor (1,5), nas estaduais. Nas IES privadas a média de nível socioeconômico foi de 1,6. No 

entanto, quando se considera a média dos concluintes, a média dos estudantes das 

instituições federais, cai para 1,3 e a maior média,1,5, estão nas IES estaduais e privadas. 

No curso de Ciência da Computação a média da dimensão nível socioeconômico dos 

estudantes das IES federais é de 2,6 e das privadas é 2,2, portanto, acima das médias 

observadas no curso de Pedagogia.  
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II - Objetivos e metodologia 
       

Este capítulo discute os objetivos da pesquisa que foi desenvolvida, bem como o 

percurso metodológico que se fez para atingir tais objetivos. Na parte inicial são abordados 

os objetivos gerais e específicos da pesquisa. São apresentadas, também, algumas 

questões ilustrativas dos objetivos traçados. A segunda parte, destinada à discussão da 

metodologia, está dividida em três tópicos. O primeiro tópico aborda algumas questões 

acerca da realização das entrevistas. Inicialmente trata-se a escolha dos entrevistados e, 

posteriormente, é feita uma breve discussão sobre o trabalho de campo. No segundo tópico 

são discutidas questões relacionadas à aplicação dos questionários, como a população de 

estudo, o critério de seleção das IES e a realização do trabalho de campo. No terceiro tópico 

as variáveis são definidas operacionalmente, discutindo-se como algumas geraram novas 

variáveis em relação as variáveis constantes dos questionários.  

 

            Objetivos 
 

A presente pesquisa teve como objetivos gerais identificar e analisar as percepções 

de estudantes de IES do Distrito Federal em relação ao ProUni, enquanto instrumento de 

política pública que pretende democratizar o acesso a este nível de ensino, além de 

conhecer traços das origens do programa.  

Os objetivos específicos foram identificar e analisar percepções de estudantes quanto 

ao ProUni, como pretendido instrumento de democratização do acesso à educação superior 

e como instrumento de permanência de estudantes de baixa renda na educação superior, 

considerando o nível socioeconômico dos estudantes pesquisados e comparando bolsistas 

do ProUni com não bolsistas de IES particulares e da UnB.   

Outro objetivo específico da pesquisa era conhecer as origens do programa, desde 

sua concepção até a implementação.  

Algumas questões ilustrativas dos objetivos, referidas a estudantes de Pedagogia de 

IES do DF, bolsistas do ProUni e não bolsistas, são: 

- Como os estudantes percebem o programa como pretendido instrumento de 

ampliação do acesso: eles julgam que o programa contribui para democratizar o acesso ao 
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ensino superior, beneficiando estudantes de baixa renda, ou pensam que o programa é 

principalmente um instrumento para a manutenção das IES privadas? 

- Como os estudantes percebem o ProUni enquanto um programa que contribui não 

apenas para o ingresso de alunos de baixa renda no ensino superior, mas também para a 

permanência desses estudantes? 

- Há diferenças na percepção quanto ao ProUni, entre estudantes bolsistas e não 

bolsistas de IES particulares e da UnB, e entre estudantes com bolsa integral e bolsa 

parcial? 
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Metodologia 
 

A pesquisa tem caráter explicativo, nos termos da classificação de Gil (2007), 

utilizando métodos quantitativos; foi utilizado delineamento do tipo survey. Nos termos do 

referido autor, as pesquisas explicativas têm com preocupação central identificar os fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Dessa forma, preocupa-se 

em explicar o porquê das coisas (Gil, cit.).  

 A pesquisa utilizou como instrumento de coleta de dados, questionários auto-

aplicados a estudantes. O questionário apresentava 14 enunciados sobre o ProUni, como “O 

ProUni é principalmente um programa assistencialista”; “O ProUni é um programa que 

promove a democratização do acesso ao ensino superior” e “A melhor forma de permitir que 

estudantes de menor renda tenham acesso ao ensino superior é melhorar as escolas 

públicas de ensino fundamental e médio”.7 Além dos enunciados, o questionário possuía 

outras variáveis, como idade, sexto, escolaridade da mãe, escola estudada no ensino médio, 

dentre outros. Outro instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista. Esta foi 

realizada com técnicos e gestores do Ministério da Educação.  

 

Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas com a finalidade de alcançar um dos objetivos 

específicos do trabalho que era conhecer as origens do ProUni.  Assim, foram realizadas 

breves entrevistas com alguns técnicos e gestores do Ministério da Educação que 

participaram ativamente da criação e/ou implementação do ProUni.  

                                                
7 Os demais enunciados utilizados na pesquisa foram: “O ProUni  é um programa que traz 
benefícios para a sociedade”; “O ProUni é principalmente um programa que ajuda o crescimento 
do ensino superior particular”; “O ProUni é um programa que serve principalmente para facilitar a 
ocupação de vagas ociosas no ensino superior privado”; “O ProUni auxilia milhares de estudantes 
de menor renda a ter uma profissão”; “O ProUni traz uma chance real de ascensão social para os 
bolsistas”; “O ProUni é um programa que promove a democratização do acesso ao ensino 
superior”; “Ao invés de privilegiar o ensino superior privado, o governo deveria investir no ensino 
superior público”; “O investimento do governo na educação superior pública contribui para 
democratizar o acesso à educação superior”; “O ProUni garante aos estudantes de menor renda o 
acesso ao ensino superior privado, enquanto estudantes de maior renda freqüentam instituições 
públicas”; “As bolsas parciais aumentam muito pouco as chances dos estudantes de menor renda 
ingressarem no ensino superior”; “O ProUni se preocupa pouco com a permanência do estudante 
no ensino superior”; “A bolsa permanência resolve o problema das despesas pessoais dos 
bolsistas enquanto estudam no ensino superior”.  



 

 

43

 A escolha dos entrevistados foi feita com base informações obtidas em conversas 

informais com técnicos do MEC integrantes da coordenação do ProUni. Por meio destas 

conversas foi possível identificar quais pessoas participaram do grupo de trabalho 

responsável pela elaboração e implementação do ProUni. A partir dessa identificação, 

tentou-se conversar com todos os técnicos da equipe responsável diretamente pela 

implementação do programa. Foram excluídos os nomes daqueles envolvidos apenas com 

os aspectos operacionais, como os funcionários da coordenação de informática. Com tais 

nomes, procurou-se entrevistar todos os participantes do grupo inicial de implementação do 

ProUni.  

 As breves entrevistas foram realizadas mediante um roteiro sucinto (ver apêndice). A 

primeira entrevista foi feita com um dos técnicos do MEC integrantes da coordenação que, 

no momento da entrevista, era responsável pela gestão do ProUni. Este técnico foi um dos 

principais atores na implementação do programa, contribuindo para criação dos aspectos 

operacionais do programa, como a forma de seleção dos estudantes. Tal entrevistado 

forneceu muitas informações sobre as origens do programa. Esta conversa forneceu base 

para verificar quais outros atores participaram ativamente da fase inicial do programa e quem 

foi o seu principal idealizador. 

 Com estas informações, buscou-se entrevistar a pessoa que seria o principal criador 

do programa. No entanto, no momento da tentativa de entrevista, ele ocupava o cargo de 

Ministro da Educação, possuindo uma agenda de compromissos que o impediu de conceder 

a entrevista. Com a impossibilidade da realização da entrevista com a pessoa que criou o 

programa, o MEC indicou um representante que estaria apto a responder às perguntas, pois 

havia participado também da criação do programa. Esta pessoa, no entanto, não constava 

do quadro de possíveis entrevistados. O indicado pelo MEC, que ocupava um cargo 

comissionado importante na estrutura do ministério, foi receptivo e, de fato, demonstrou 

conhecer o processo de criação do programa.  

 O terceiro entrevistado, técnico que atuava no MEC, ocupava um cargo comissionado 

na coordenação responsável pelo ProUni, sendo responsável, principalmente, pela criação 

de atos legais do programa. Este entrevistado, assim como o primeiro, participou das 

primeiras reuniões que decidiram como se daria a implementação do programa. O 

entrevistado se demonstrou muito disposto a colaborar com a pesquisa e, ao longo da 

conversa, não evitou em falar de todos aspectos que conhecia da história do programa. 
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Tentou-se, ainda, contato, por telefone e correio eletrônico, com um quarto possível 

entrevistado, mas este não respondeu às solicitações. Assim como os demais, este também 

havia participado da implementação do programa, com a diferença de que já no início do 

programa ocupava um cargo comissionado de coordenador, o que poderia lhe dar acesso a 

mais informações que as disponibilizadas aos técnicos. No entanto, no momento da tentativa 

de entrevista, este possível entrevistado ocupava outro cargo comissionado no MEC, não 

mais na Secretaria de Educação Superior, o que pode ter influenciado para que não 

respondesse às solicitações de entrevista.  

 

Questionários 
 

A população do estudo foi integrada por alunos do 1º e 2º anos de cursos de 

Pedagogia de instituições de educação superior do DF. Foram considerados alunos bolsistas 

e também não bolsistas de instituições privadas e da UnB. Foi feita uma amostragem não 

probabilística, mediante o denominado survey por saturação. Nesse caso, procura-se 

encontrar todos os respondentes desejados. Na prática, é suficiente alcançar uma elevada 

proporção deles. Foi esta a técnica utilizada em uma pesquisa coordenada por Velloso para 

aplicar questionários em egressos de mestrados de doutorados titulados nos anos 90, em 

diversas áreas do conhecimento. Aquela pesquisa teve entre os seus objetivos analisar o 

perfil dos egressos da pós-graduação, bem como sua inserção profissional. Os dados 

obtidos não tiveram caráter propriamente representativo, com informações de natureza mais 

ilustrativa. Naquela pesquisa não foi extraída uma amostra de todos os mestres e doutores 

titulados nas áreas e período estudados, buscando-se uma seleção que, reduzindo custos, 

pudesse oferecer traços sugestivos de características, trajetórias e percepções dos titulados 

(Velloso, 2005). Dessa forma, foi realizada uma combinação de amostras e universos. Nos 

universos menores foram aplicados questionários a todos os egressos que puderam ser 

localizados. Nos universos de maior porte foram feitas amostras. Seguindo essa 

combinação, foram aplicados questionários a 2/3 dos mestres e 77% dos doutores. Na 

presente pesquisa foram aplicados questionários a todos os calouros de Pedagogia que 

puderem ser encontrados nas IES escolhidas.   

A opção por se trabalhar apenas com um curso se deu devido às limitações de 

recursos para realizar o estudo. A escolha pelo curso de Pedagogia justifica-se por diversos 
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fatores, relacionados às dificuldades a serem enfrentadas no trabalho de campo: (i) 

Pedagogia é um curso ofertado por um grande número de IES particulares, permitindo 

escolher diferentes tipos de IES ilustrativos dos tipos de organização acadêmica: faculdade, 

centro universitário e universidade, por exemplo; (ii) o acesso a um curso das Humanidades 

para a aplicação de questionário (autorização por parte do coordenador do curso; permissão 

para aplicar o questionário em sala de aula, por parte do professor da disciplina) costuma ser 

mais fácil do que o acesso a um curso das Exatas/Tecnológicas ou da Saúde, pois docentes 

das Humanidades estão mais habituados a pesquisas empíricas envolvendo alunos; além 

disso, a facilidade de acesso deveria ser maior no caso de curso de Pedagogia, da mesma 

área do mestrado no qual a pesquisa é realizada8; (iii) os alunos da Pedagogia 

provavelmente teriam maior disponibilidade para responder a questionários que os de outros 

cursos das Humanidades, pois são formados para uma profissão que envolveria forte 
compromisso social e, além disso, a pesquisa está sendo feita por uma mestranda da 

mesma área de formação. 

Dentre os alunos de Pedagogia, foi feita a opção de realizar a pesquisa com alunos 

do 1º e 2º anos do curso de Pedagogia. Este grupo envolve estudantes em momentos 

diferentes da formação, possibilitando uma apuração de diversificadas percepções. Nos 

extremos destes sujeitos pesquisados existem dois grupos com características bem 

diferenciadas, as quais considerou-se, neste trabalho, que poderiam fornecer diferentes 

percepções acerca do tema pesquisado: os calouros e os estudantes do 4º semestre.  Entre 

os calouros existe um grupo de estudantes recém-egressos do ensino médio e que, por isso, 

estão mais próximos às questões sobre o ingresso na educação superior, em geral, tendo 

opiniões baseadas em experiências próprias e no senso comum. Os estudantes do 4º 

semestre, com metade ou mais da metade do curso realizado, poderiam ter um olhar mais 

crítico sobre a democratização da educação superior, inclusive com embasamento teórico.   

O questionário teve como objetivo captar percepções de alunos acerca do ProUni e 

para tanto utilizou questões com alternativas de resposta fechadas. Entre outros quesitos, o 

questionário continha enunciados a respeito do ProUni para que saber a opinião dos alunos 

sobre o programa. As respostas a essas perguntas foram apresentadas sob a forma de uma 

                                                
8 Segundo relato do professor Jacques Velloso a partir de sua prática de vários anos com alunos da 
graduação, na disciplina “Pesquisa em Educação”, os quais todos os semestres, como parte dos 
trabalhos da disciplina, aplicaram questionários a alunos de diversos cursos de diferentes áreas de 
conhecimento na UnB. 
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escala de tipo Likert (Gil, 2007). A opinião é entendida como um julgamento ou crença em 

relação ao ProUni e implica uma representação consciente e estática, podendo ser 

expressas verbalmente. A opinião difere da atitude, sendo que essa última pode ser 

considerada como uma disposição interior, referindo-se ao que o indivíduo julga ou sente, 

enquanto a opinião é a expressão deste estado interior (Gil, 2007; Henkel e Almeida, 2003). 

Foram utilizados dois modelos de questionário, sendo um modelo para os alunos bolsistas 

do programa e outro para os não bolsistas. O questionário para alunos de IES privadas e 

outro para alunos da UnB encontra-se anexo ao trabalho.  

As IES foram selecionadas de acordo com os seguintes critérios: organização 

acadêmica, ano de criação, localização geográfica e oferta de bolsas ProUni para o curso de 

Pedagogia, buscando-se abranger uma ampla diversidade de IES. Foram selecionadas duas 

IES de reserva para cada IES escolhida, a fim de que estas pudessem ser substituídas, caso 

nelas não fosse possível realizar a pesquisa. Quase todas as IES-reservas foram utilizadas 

na pesquisa, considerando que não foi possível o acesso a muitas das instituições 

selecionadas. As instituições inicialmente selecionadas para a pesquisa estão no quadro 1.  

No entanto, em muitas dessas instituições não foi possível a aplicação dos 

questionários, por diferentes motivos. Para todas as IES titulares foi solicitada autorização 

para realizar a pesquisa com os estudantes. A solicitação foi dirigida ao coordenador do 

curso de Pedagogia, exceto na UnB. Em algumas das IES, o coordenador dependia de 

autorização de cargos superiores, como coordenador acadêmico ou até o diretor da 

faculdade. Em duas instituições titulares com ProUni, ambas faculdades isoladas, o dirigente 

máximo da instituição não permitiu a aplicação dos questionários. Um deles alegou que a 

IES estava passando por algumas modificações em sua gestão e que não era um momento 

adequado para a realização do trabalho. Na outra, a resposta obtida foi que as diretrizes da 

instituição não permitiam nenhum tipo de pesquisa com seus alunos. Em outra instituição 

titular, não havia sido formada turma para o primeiro semestre, não existindo, assim, 

calouros na instituição. Em outra faculdade isolada, a proibição foi feita pelo coordenador do 

curso de Pedagogia. Este alegou que estava iniciando no cargo de coordenador e que não 

gostaria de fazer intervenções nas aulas, pois isso ia contra algumas das orientações que 

ele havia dado aos professores sobre o cumprimento de toda a carga horária das disciplinas. 

Com a exclusão dessas quatro instituições titulares com ProUni, quatro IES reservas 

tornaram-se titulares. Dessas novas titulares, a aplicação dos questionários só não foi 

realizada em uma delas. Nesta, o coordenador respondeu à solicitação para a autorização 
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da realização da pesquisa dizendo que dependia de autorização de seu superior. No 

entanto, a resposta deste último não foi dada. Assim, restou apenas uma IES reserva com 

ProUni, mas como nesta havia sido aplicado o pré-teste optou-se por não utilizá-la na 

aplicação dos questionários.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Seleção preliminar de IES para a pesquisa 

IES Ano de 
criação Sede Organização Acadêmica 

Pública    
Univ. de Brasília 1962 BSB/Asa Norte Universidade 
    
Particular sem Prouni    
Titular    
Facs. Integr. Unicesp 1995 Guará Faculdades integradas 
    
Reservas    
 Fac. Águas Emendadas 2006 Planaltina Faculdades integradas 
UniCeub 1968 BSB/Asa Norte Centro Universitário 
    
Particular com Prouni    
Titulares    
Fac. de Ciêncs.Tecnológicas. 
Socs. 2001 Taguatinga Faculdade Isolada 
Fac. BSB de Tecnolog. Ciên. 
e Educ. 2001 BSB/ Asa Sul Faculdade Isolada 

Fac. Ad 1 - UniSaber/AD1  1998 Ceilândia Faculdade Isolada 

Fac. Juscelino Kubitschek 2002 Águas Claras Faculdade Isolada 

Inst. Sup. Educ. de BSB 2001 Gama Instituto Superior 
Facs;. Integradas da Terra de 
BSB 1999 Recanto das Emas Faculdades integradas 
    
Reservas    

Fac. Evangélica 2005 BSB/ Asa Sul Faculdade Isolada 

Inst. Sup. Educ. Paulo Martins  2002 Sobradinho Instituto Superior 

Fac. Cenecista de BSB 2000 Ceilândia Faculdade Isolada 

Fac. Michelangelo  2000 BSB/ Asa Sul Faculdade Isolada 
Inst. Sup. Educ. Franc. N.S. 
Fátima 2004 BSB/ Asa Sul Instituto Superior 
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O teste piloto da estratégia de coleta de dados escolhida, foi realizado com o objetivo 

de evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, tais como o grau de 

complexidade das questões, eventuais imprecisões na redação e a adequação da linguagem 

(Gil, 2007), bem como para avaliar a receptividade das instituições. Na realização do pré-

teste a instituição foi bem receptiva e os estudantes não demonstraram ter muitas dúvidas 

quanto aos enunciados. Após a realização do pré-teste apenas simples modificações nos 

questionários foram feitas. 

Como já comentado, a aplicação dos questionários nas IES foi de grande dificuldade, 

principalmente no acesso às instituições. Após a impossibilidade de aplicação de 

questionários em algumas IES, foi elaborada uma relação final das IES nas quais foram 

aplicados os questionários. Tal relação, bem como o total de questionários aplicados em 

cada uma, é mostrada na tabela 1. Nesta tabela, o número de vagas do vestibular do 1º 

semestre de 2008 foi verificado nos editais de seleção dos estudantes disponibilizados nos 

sítios das IES. Para os vestibulares de 2007 foram utilizados os mesmo dados referentes ao 

ano de 2008.  

A mesma estratégia de aplicação dos questionários foi utilizada em todas as IES 

privadas. Nestas instituições, os estudantes são divididos por turmas de acordo com o  

semestre que estão cursando. A aplicação dos questionários foi feita em cada turma dos 

quatro primeiros semestres. O questionário foi aplicado no início, durante ou no final da aula. 

O momento para a aplicação foi definido pelos coordenadores do curso, de acordo com a 

disponibilidade de cada professor. No primeiro contato com o coordenador do curso, ele 

informava uma estimativa de quantos alunos estavam matriculados em cada turma. No 

entanto, o número de estudantes encontrados em sala de aula era bem abaixo do que o 

informado pelos coordenadores. De acordo com o relato de alguns professores, muitos 

alunos faltavam às aulas ou abandonavam o curso. Apesar de a aplicação ter sido agendada 

com antecedência, em algumas IES os coordenadores não avisavam aos professores, o que 

dificultava a realização do trabalho e também gerava uma indisposição para responder ao 

questionário por parte de professores e estudantes.  

Na UnB, a estratégia foi diferenciada, devido à organização da própria universidade. 

Com o sistema de créditos, é difícil encontrar todos os estudantes de um mesmo semestre 

reunidos em uma única turma. Para conseguir encontrar os estudantes que ingressaram em 

2007 e 2008, foram considerados apenas aqueles que estavam seguindo o fluxo definido 

para o curso.  



 

 

49

 

 

 

Tabela 1 - IES da pesquisa & questionários aplicados  
          

IES 
pesquisadas 

Vagas 
vestibular 
1º 
sem/2007 
e 1º 
sem/2008ª 

Vagas 
vestibular 
2º 
sem/2007 
e 2º 
sem/2008 
a  

Vagas 
ofertadas 
em 2007 e 
2008 

Vagas 
ocupadas 
2007 e 
2008b 

Estimativa 
alunos 1º 
ano  

Estimativa 
alunos 2º 
ano (12% 
de 
evasão)c 

Estimativa 
alunos do 
1º e 2º 
ano 
(ingresso 
em 2007 e 
2008) 

Quest. 
aplicados 

Percentual de 
quest. 
aplicados 

 (1) (2)=(1)*0,8 (3)=(1)+(2) (4)=(3)*0,29 (5)=(4)/2 (6)=(5)*0,88 (7)=(5)+(6) (8) (9)=(8)/(7) 

 
Pública 
 
Univ. de 
Brasília 
(todas vagas 
ocup.)*** 

236 236 472 472 236 208 444 142 32% 

 
Particular sem Prouni 
 
Facs. Integr. 
Unicesp 200 160 360 104 52 46 98 51 52% 

 
Particular com Prouni 
 
Facs. 
Integr.da 
Terra de BSB  

200 160 360 104 52 46 98 51 52% 

Inst. Sup. 
Educ. Paulo 
Martins - 
ISPAM 

200 0 200 58 29 26 55 47 86% 

Inst. Sup. 
Educ. de 
BSB - 
UniBrasília 

200 160 360 104 52 46 98 88 90% 

Fac. 
Cenecista de 
BSB  

100 100 180 52 26 23 49 49 90% 

Fac. 
Michelangelo  376 301 677 196 98 86 185 95 51% 

Totais       1032 525 51% 
          
Notas:  
a- Na UnB, o número de vagas não varia entre o 1º e 2º vestibular de cada ano. Nas IES particulares, o número de vagas é menor no 2º 
vestibular. Na falta de melhores informações, admite-se que as vagas no 2º vestibular corresponda a 80% das ofertadas no 1º 
vestibular, exceto no caso da Fac. Cenecista de BSB que informou disponibilizar o mesmo número de vagas nos dois semestres.  

b - Apenas três IES privadas informaram o número de estudantes matriculados no 1º ano e no 2º ano (1º ao 4º semestre): ISPAM, 
UniBrasília e Fac. Michelangelo. Nestas três, a média ponderada da taxa de ocupação das vagas oferecidas no vestibular foi de 29%. 
Para as outras três IES particulares, Unicesp, da Terra e Cenecista, a matrícula foi inicialmente estimada aplicando-se a taxa de 29% às 
vagas oferecidas nos vestibulares. 

c - Os alunos do 2º ano em 2008 são aqueles que ingressaram no 1º e  2º semestre de 2007. A estimativa toma em conta uma evasão 
de 12%, tal qual a da UnB. Em IES privadas a evasão provavelmente é maior. Em vista disso, esses dados de matrícula provavelmente 
estão superestimados: as estimativas seriam maiores do que a matrícula efetiva. 
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Com base no fluxo, foram escolhidas algumas disciplinas obrigatórias para cada semestre, 

pois assim haveria maior chance de encontrar estudantes de um mesmo semestre reunidos 

em uma turma. Como exemplo, para aplicar o questionário aos alunos do 3º semestre optou-

se pela disciplina obrigatória “Ensino de ciência e tecnologia” e para o 4º semestre a 

disciplina “Orientação educacional”. Com as turmas escolhidas, a solicitação para aplicação 

dos questionários foi dirigida ao professor de cada disciplina. Apenas um professor não 

autorizou a realização da pesquisa, alegando que o calendário da disciplina incluía 

apresentação de seminários pelos estudantes, que não poderiam ser interrompidos pela 

pesquisa. Com essa resposta, foram os questionários aplicados em outra disciplina 

obrigatória referente ao mesmo semestre. 

 

Definição operacional das variáveis 
 
 

Após a aplicação do questionário, os dados foram processados por meio do programa 

do Statistical Package for the Social Scienses – SPSS. Criando-se um banco de dados com 

as informações coletadas, foi feita a tabulação destes dados para a posterior análise. Para 

uma melhor análise, algumas variáveis constantes dos questionários geraram novas 

variáveis. Para a variável idade foi feito o agrupamento em quatro grupos de forma que estes 

possuíssem tamanho aproximadamente equivalente, cerca de 25% dos alunos em cada um 

deles. Os quatro grupos foram: até 19 anos; entre 20 e 22; entre 23 e 29 e mais de 30 anos.  

As tabelas de contingência foram formuladas considerando duas principais variáveis: 

condição de bolsa e nível socioeconômico. Como um dos principais objetivos da pesquisa 

era saber como se posicionavam os alunos bolsistas do ProUni quanto às finalidades do 

programa, comparados aos estudantes que não são bolsistas, foram feitas tabelas de 

contingência considerando a variável denominada “condição de bolsa”, que informa se o 

respondente possuía ou não bolsa do ProUni no momento da coleta de dados. Esta questão 

fazia parte do questionário respondido pelos estudantes.  

A outra variável diz respeito ao nível socioeconômico dos estudantes. Esta não 

constava do questionário e foi elaborada com base em outras variáveis. Inicialmente 

considerou-se apenas a escolaridade da mãe como indicador do nível socioeconômico. A 

escolaridade do pai não foi considerada porque 20 alunos não informaram a escolaridade do 

pai (4%), enquanto em relação à escolaridade da mãe apenas dois alunos não responderam 
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ao quesito (0,4%). Com a intenção de usar a variável escolaridade da mãe como um 

indicador socioeconômico, agrupou-se a variável em duas categorias, alto e baixo, pelo valor 

mais próximo da mediana. Na presente pesquisa, a escolaridade baixa abrange até ensino 

fundamental completo, compreendendo 52% dos casos. Com o intuito de verificar em que 

medida a escolaridade materna agrupada seria um indicador socioeconômico (familiar) 

satisfatório, buscou-se compará-la com a variável que indicava se o aluno era ou não 

bolsista do ProUni. Como esse programa atende apenas a alunos de baixa renda (exceto no 

caso de professor de escola pública), desejava-se saber como se distribuíam os bolsistas 

conforme a escolaridade da mãe. Os resultados estão na tabela 2.  
 
  Tabela 2 -  Bolsista e não bolsista por escolaridade da mãe (%) 
 

 Possui bolsa do ProUni Total 

  Não Sim Não 
Escolaridade da mãe 
em dois grupos 

Escolaridade baixa 82,5% 17,5% 100,0% 

  Escolaridade alta 88,5% 11,5% 100,0% 
Total 85,3% 14,7% 100,0% 

 

 

Constatou-se, como mostra a tabela 2, que entre os alunos de escolaridade materna 

baixa, 18% têm bolsa ProUni, ao passo que entre aqueles cuja escolaridade materna é alta, 

12% têm bolsa, uma diferença de apenas 6 pontos percentuais. A julgar por esses dados, a 

escolaridade materna é mais um indicador de diferenças de capital cultural que de diferenças 

em capital econômico (Bourdieu, 1982).  

Considerando esses resultados, foi construída na pesquisa uma variável denominada 

nível socioeconômico, que incorpora a escolaridade da mãe e a escola estudada no ensino 

médio. Com essas duas variáveis, buscou-se identificar tanto o capital cultural, como o 

econômico dos estudantes pesquisados. A freqüência à escola particular geralmente está 

associada a um nível de renda mais elevado.  

Tais conceitos, de capital cultural e econômico, foram propostos por Bourdieu, que 

considerou as limitações do conceito de capital econômico para explicar plenamente a 

ligação entre nível socioeconômico e bons resultados educacionais. Assim, considera-se que 

outras formas de capital, tais como o capital social e cultural, contribuem diretamente e 
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interagem com o capital econômico para fortalecer esta relação. Os estudantes de classe 

média ou da alta burguesia, pela proximidade com a cultura dita erudita, pelas práticas 

culturais ou lingüísticas de seu meio familiar, têm mais chances de obter o sucesso escolar. 

Na reprodução da estrutura social, o capital cultural retorna para aqueles que detêm o capital 

cultural.  

Como exemplo dessa influência do capital cultural no desempenho dos estudantes, 

tem-se os dados do ENEM. Schwartzman (2006), ao analisar tais dados, aponta que existe 

uma grande variação no desempenho dos estudantes em função da educação e da renda 

das famílias. Filhos de pais que não estudaram têm em média 24 pontos de diferença em 

relação aos filhos de pais com educação superior completa. O papel do capital cultural é 

também reconhecido por Prates (2007) quando este aponta que, em diversos países, a 

probabilidade de adquirir uma qualificação de terceiro grau varia de duas a seis vezes 

favoravelmente àqueles estudantes cujos pais completaram educação terciária, comparada 

com a daqueles cujos pais não terminaram o ensino médio.  

Para a construção da variável nível socioeconômico tomou-se em conta inicialmente 

o tipo de escola freqüentada no ensino médio. No questionário, esta última variável abrange 

cinco categorias: (a) “maior parte em escola pública”, (b) “todo em escola pública”, (c) “maior 

parte em escola particular”, (d) “todo em escola particular”, (e) “metade em escola pública e 

metade em escola particular”. Agregaram-se então as categorias (a) e (b) numa única, e 

também (c) e (d) numa única. O resultado dessa agregação é apresentado na tabela 3. 
 
 
Tabela 3 – Freqüência à escola pública ou particular no ensino médio. 
 

  n % 
Tipo de 
escola 

Pública 378 75,9 

  Metade públ./metade part. 24 4,8 
  Particular 96 19,3 
  Total 498 100,0 

 
 

A construção da variável nível socioeconômico foi feita com base nos seguintes 

critérios. No extremo inferior da distribuição (NSE baixo) foram colocados os alunos com 

escolaridade materna baixa e que haviam freqüentado escola pública. No extremo superior 
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(NSE alto), os alunos com escolaridade materna alta e que haviam freqüentado escola 

particular. As demais combinações de escolaridade da mãe com o tipo de escola no ensino 

médio foram colocados no nível socioeconômico médio. Estas abrangeram: escolaridade 

materna baixa e escola particular; escolaridade materna alta e ensino público; escolaridade 

da mãe baixa ou alta combinada com a alternativa de resposta “metade em escola pública e 

metade em escola particular”. Tais combinações estão representadas na tabela 4.  

 
       Tabela 4 – Definição da variável nível socioeconômico 
 

  

 

 

 

 

 

A distribuição da variável assim criada, o nível socioeconômico, está na tabela 5. 

Como se pode observar a distribuição é bastante satisfatória, tendo um formato piramidal, 

com quase metade dos casos no nível baixo, pouco mais de 1/3 no nível médio e cerca de 

15% no nível alto.  

 
 
            Tabela 5 – Distribuição de freqüência do nível socioeconômico dos alunos 
 

  
Freqüência 

absoluta % 
Nível 
socioeconômico 

Baixo 233 47,0 

  Médio 182 36,7 
  Alto 81 16,3 
  Total 496 100,0 

 

 

Considerando estes resultados, optou-se por utilizar esta variável para analisar as 

percepções dos estudantes quanto aos enunciados sobre o ProUni.  

Para a análise dessas percepções, as escalas originalmente apresentadas no 

questionário, com cinco alternativas de respostas, “discordo totalmente”, “discordo em parte”, 

Escolaridade 
da mãe Ensino médio 

 Todo 
particular 

Metade públ. 
Metade parti. Todo público 

Alta NSE alto NSE médio NSE médio 
Baixa NSE médio NSE médio NSE baixo 
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“indiferente”, “concordo em parte” e “concordo totalmente” foram agrupadas em três 

categorias: discordância, indiferença e concordância. Nas tabelas descritivas, mantiveram-se 

as escalas originais.  

 

Testes estatísticos 
 
 

Para a realização da pesquisa não foi extraída uma amostra propriamente dita, sendo 

utilizada a técnica de survey por saturação, como já comentado. Nesse sentido, aplicaram-se 

questionários numa proporção expressiva de alunos de Pedagogia que ingressaram em 

2007 e em 2008. Julgou-se oportuno aplicar o teste do qui-quadrado em cada tabela de 

contingência elaborada. O referido teste compara a freqüência observada em cada célula da  

tabela com a freqüência esperada ou aleatória, que independe da variável independente.  O 

teste foi aplicado utilizando o programa SPSS, considerando-se como aceitáveis as 

diferenças estatisticamente significativas no nível de 5% ou menos, o que indicava que as 

chances de que as freqüências sejam observadas ao acaso são baixas.  

Outro teste realizado por meio do SPSS foi a da significância das correlações entre 

variáveis. O questionário foi elaborado contendo enunciados favoráveis e desfavoráveis ao 

ProUni. Esperava-se que os estudantes que concordassem com os enunciados favoráveis, 

discordassem dos enunciados desfavoráveis. No entanto, em uma primeira análise dos 

resultados obtidos com a aplicação dos questionários foram observadas algumas possíveis 

contradições nas respostas dos estudantes. Para verificar as associações entres essas 

variáveis, foi construída uma matriz de correlações, discutida no capítulo destinada à análise 

dos dados. Na análise da matriz, foram consideradas apenas as correlações iguais ou 

menores que 0,30 e as que fossem estatisticamente significativas.  
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IV - Análise dos dados 
 

 Neste capítulo são apresentadas as análises dos dados obtidos na pesquisa de 

campo. Este capítulo está dividido em quatro tópicos. Inicialmente são apresentados os 

resultados das entrevistas realizadas com técnicos do Ministério da Educação e, por meio 

deles, é relatada a história de criação do ProUni. Em seguida, no segundo tópico, é feita a 

caracterização da população estudada. No terceiro, é discutida uma matriz de correlações 

entre as variáveis referentes às percepções dos alunos sobre o ProUni e no quarto são 

analisadas tabelas de contingência.  

 
Entrevistas 

 
 Foram realizadas algumas entrevistas com técnicos do Ministério da Educação que 

atuaram na implantação do ProUni, com o intuito de conhecer a história do programa9. A 

seguir, são apresentados os resultados dessas entrevistas, buscando-se, na medida do 

possível, seguir uma seqüência cronológica dos fatos contados pelos entrevistado.  

Em todas entrevistas realizadas a história sobre o início do ProUni se repetiu, sendo 

que os entrevistados possuíam um discurso muito parecido. Na versão dos entrevistados, o 

idealizador do programa foi o hoje Ministro de Estado da Educação Fernando Haddad, 

quando ainda não trabalhava no Ministério da Educação. A idéia teria surgido quando 

Fernando Haddad percebeu que muitas das IES filantrópicas não ofertavam as bolsas que 

deveriam ofertar e a isenção fiscal estava alta. Nas palavras de um dos entrevistados: “a 

idéia era acabar com a pilantropia” (o termo é geralmente é utilizado para se referir a 

entidades ditas filantrópicas mas que de fato têm finalidade lucrativa) (Entrevistado “a”). De 

acordo com o entrevistado “b”,  o ProUni surgiu “com o objetivo de cobrar a contrapartida das 

isenções fiscais a que muitas instituições tinham direito”. Entretanto, eles não souberam me 

dizer qual a motivação do Fernando Haddad para criar o programa e nem se ele teve algum 

programa como modelo. Um dos entrevistados, quando perguntado se Fernando Haddad 

teria se inspirado em algum modelo do exterior, apenas afirmou que não existe no mundo um 

programa desses, porque não existe em outros países a mesma configuração do sistema 

brasileiro de educação superior.  

                                                
9 Indagou-se aos entrevistados sobre a origem do ProUni, buscando-se identificar as raízes teóricas, 
mas não tivemos êxito. O que se obteve sobre essa questão está no texto ora apresentado. 
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Indagou-se aos entrevistados se a elaboração do programa havia sido 

exclusivamente de Haddad; um deles afirmou e enfatizou que esta é a história do ProUni que 

lhe foi contada. Segundo este entrevistado, ele não sabe dizer se essa é a história real da 

concepção do programa. 

Conforme relato de todos os entrevistados, o projeto foi apresentado ao então 

ministro da Educação, Cristóvam Buarque, que não o aprovou. Segundo um dos 

entrevistados, o projeto de Fernando Haddad chegou ao MEC por meio de sua esposa, Ana 

Estela Haddad, que naquele momento trabalhava no gabinete do ministro.  

O desenrolar das ações para a implantação do programa só teve início quando 

Haddad foi convidado a ocupar o cargo de secretário executivo na gestão do ministro que 

sucedeu Cristóvam Buarque no comando do MEC. O ministro da educação Tarso Genro 

aprovou o projeto e encaminhou para o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Como contado pelo entrevistado “b”, o presidente Lula “comprou a idéia” apresentada pelo 

ministro e mandou “tocar o projeto”. 

         Assim, em abril de 2004, a minuta do programa, elaborada por Haddad, foi 

encaminhada ao Congresso Nacional. Segundo o entrevistado “b”, na tramitação do projeto 

no congresso nacional houve grande participação do setor privado e nenhuma participação 

do setor público. Conforme relato do entrevistado “a”,  

 
no Senado, a pressão do lobby das IES privadas conseguiu vencer. Em 
especial, a UNIP fez pressão para que algumas mudanças fossem 
incorporadas. Dentre as mudanças conquistadas, a principal delas foi a 
redução do percentual de bolsas que a IES deveria ofertar. A UNIP 
contratou uma empresa de consultoria para a realização de um estudo que 
demonstrava que o percentual proposto pelo MEC seria impraticável.  

 
          Enquanto o Projeto de Lei (PL) tramitava no Congresso, no Ministério da Educação 

uma equipe foi chamada por Fernando Haddad para pensar na operacionalização do 

programa. Esta equipe era responsável, naquele momento, pelo FIES. Foi feita uma reunião 

inicial com uma equipe da SESu para que fosse apresentada a proposta. Conforme fala do 

entrevistado “a”, Haddad “apresentou o programa com idéias ainda muito vagas e pouco 

operacionais. Já nessa apresentação ele havia expandido o programa para as não-

beneficentes, ao verificar que daria para incluir essas IES”. A idéia original era apenas fazer 

com que as instituições beneficentes dessem a contrapartida das isenções em forma de 

bolsas de estudo.  
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A equipe da SESu ficou responsável por operacionalizar o programa e, como 

informou um dos entrevistados,  

  
começamos a dar traços mais operacionais para a proposta de Fernando 
Haddad, como por exemplo utilizar a nota do ENEM como seleção, pois a 
idéia de Fernando Haddad era fazer um vestibular através das IFES. A 
primeira reunião foi realizada em abril de 2004. A partir dessa data a equipe 
foi trabalhando, mas sem preocupação com prazos. Até que o presidente 
solicitou que fosse elaborada a Medida Provisória para o lançamento do 
programa (entrevistado “a”).  
 

 

 Um dos entrevistados informou que a proposta do ProUni gerou muita polêmica entre 

estudantes, movimentos sociais e imprensa;  esta anunciava a o governo tinha como 

proposta estatizar 20% das vagas das IES particulares. Com toda a polêmica, o PL tramitava 

de forma lenta no congresso. Por isso, foi editada a Medida Provisória (MP) em setembro de 

2004, sendo que sua redação foi feita pelo próprio Fernando Haddad. 

  Antes da edição da MP a equipe da SESu buscava formas de informatizar o 

programa, de forma a torná-lo o mais impessoal possível. Trabalhando juntamente com a 

coordenação de informática do MEC, a equipe elaborou o Sisprouni – sistema de controle de 

adesão das IES, que até hoje está em funcionamento. Por meio do Sisprouni foi feita a 

primeira adesão das instituições em dezembro de 2004. Os entrevistados relatam que 

Haddad coordenava as ações de todo o grupo, acompanhando, inclusive, a elaboração do 

sistema.  

De acordo com o relato dos entrevistados, não existiu nenhum grupo de estudos para 

a implantação do programa, “Foi tudo muito no imprevisto. Não foram feitos estudos” 

(entrevistado “a”). Um exemplo da ausência de estudos prévios foi o estabelecimento da nota 

de corte para o ingresso dos estudantes. Quando perguntado sobre qual havia sido o critério 

para estabelecer a nota de 45 pontos do ENEM, o entrevistado “a” respondeu “chute”. O 

mesmo entrevistado afirma que não houve nenhum estudo técnico para chegar a essa nota. 

Existia a necessidade de se ter uma nota de corte e alguém disse 45. Foi considerado 

apenas o número de alunos que estava nessa média do ENEM de 2003 e viu-se que era 

possível fazer o programa com o número de aprovados a partir dessa nota de corte. O único 

estudo, relatado por um entrevistado, foi o cálculo da renúncia fiscal de tributos e 

contribuições referente às IES participantes do ProUni. O cálculo foi feito com base em uma 

pré-adesão das IES. É provável que este estudo tenha sido feito devido a uma demanda do 
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Ministério da Fazenda. Como relatado por um dos entrevistados o Ministério da Fazenda 

inicialmente foi contra a idéia do ProUni, alegando que o programa seria contrário à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ao conceder isenção de impostos para as IES privadas. No 

entanto, foi feito um estudo para calcular o impacto do programa, quando foi verificado que 

muitas instituições já não pagavam devidamente seus tributos. O impacto seria em torno de 

100 milhões de reais.   

 A partir de 2004 as instituições aderiram ao programa e começaram as ofertas de 

bolsas já no primeiro semestre de 2005. A coordenação da Sesu que era responsável pelo 

Fundo de financiamento do estudante do ensino superior - FIES continuou gerenciando o 

ProUni – e continua atualmente- mas hoje só permanece uma pessoa da equipe que 

participou desde o início do programa. A maioria dos membros da equipe ainda está no 

MEC, mas em outras coordenações.  

 Por fim, vale destacar que o ProUni é visto por esses atores de forma diferenciada. 

Para defender o programa, eles utilizam a argumentação de que o ProUni serve para fazer 

um controle das IES beneficentes e para ampliar a educação superior.  Para o entrevistado 

“c”,  
o ProUni não é um programa de bolsas. Ele é um programa que redefine a 
contraprestação de contas das IES filantrópicas e equaliza as condições de 
competição no mercado entre IES beneficentes e não-beneficentes em 
termos de obrigações tarifárias.  

 
Para outro entrevistado, 

 
as universidades públicas ainda não entenderam a proposta do ProUni. O 
governo não está investindo no setor privado, mas controlando a 
contrapartida das isenções que muitas instituições privadas já recebiam e 
sobre as quais não existia controle. As isenções não afetam o orçamento 
das federais, sendo que o investimento nas IFES está sendo feito pelo 
REUNI (entrevistado “b”) 

 

 

Este entrevistado (“b”), em muitos momentos da conversa, deixava parecer que sua 

intenção não era responder simplesmente as perguntas, mas mostrar os aspectos positivos 

sobre o programa. Este entrevistado, diferentemente dos dois outros, apresentou um 

discurso mais político e institucional, com argumentos que são utilizados pelo MEC, em 

entrevistas de jornais, artigos e discursos, para combater as críticas ao programa. 

Provavelmente, isto tenha se dado porque o entrevistado ocupava um cargo mais gerencial e 

político, enquanto os outros ocupavam cargos mais técnicos e operacionais.  
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O discurso sobre o programa apresentado pelos entrevistados está em sintonia com 

os textos oficiais, em especial, com a exposição de motivos apresentada para a criação do 

programa. Verifica-se nesses discursos e documentos que o principal ponto de partida para a 

criação do programa não foi incluir a população de baixa renda na educação superior. Ao 

contrário, tratava-se de criar uma forma para que todas as instituições não lucrativas 

passassem a cumprir com a obrigação de conceder bolsas de estudo por meio de um 

programa que desse visibilidade a essas instituições. A concessão destas bolsas permitiria 

que um grupo de estudantes ingressassem na educação superior, grupo este que não 

conseguiria ingressar de outra forma, ou seja, os excluídos da educação superior pública e 

ao mesmo tempo sem condições de pagar mensalidades da educação superior privada. 

Neste sentido, o programa parece ter tido êxito, pois aumentou a proporção de estudantes 

de baixa renda na educação superior. (Scwhartzman, 2007).  

 Assim, a preocupação central do programa parece não ser a eqüidade. O programa 

possui uma lógica econômica, contábil que acaba por ter como conseqüência o acesso da 

população de baixa renda à educação superior.  
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Perfil dos estudantes 

 

 A população estudada foi composta de estudantes do curso de Pedagogia de 

diferentes Instituições de Ensino Superior do DF. Foram considerados no estudo 

estudantes do 1º. e 2º. anos do curso e que, portanto, ingressaram no curso em 2007 e 

2008. São apresentadas e comentadas as características principais destes estudantes, 

como idade, sexo e escolaridade mãe, bem como a freqüência de respostas destes 

estudantes aos enunciados sobre o ProUni. 

 

Caracterização da população 

  

 A caracterização da população é tratada em quatro tabelas. A primeira tabela 

apresenta as características individuais e familiares dos estudantes; a segunda contém 

características escolares e acadêmicas; a terceira, dados sobre o ingresso no curso de 

Pedagogia; a quarta, dados dos bolsistas do ProUni e, por fim, a quinta tabela apresenta  

os dados sobre o exercício do magistério pelos respondentes.    

 A tabela 6 apresenta algumas das características pessoais da população, com 

dados sobre idade e sexo dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme dados da tabela 6 (coluna total), os respondentes com até 22 anos não 

alcançam metade do total, equivalendo a 48% deste. Na UnB, como esperado, os alunos 

são muito mais jovens: o grupo de estudantes com até 22 anos constitui 78% do total, 

sendo que destes 41% possuem até 19 anos. Nas particulares, no entanto, a idade da 

maioria dos sujeitos é bem mais elevada. Nas IES que possuem o ProUni a maioria 

Tabela 6 - Características Individuais (%) 
      

  

Tipo de IES 

Pública 
Part. c/ 
ProUni 

Part. s/ 
ProUni Total 

Idade Até 19 anos 40,6 15,8 7,7 21,9 
De 20 a 22 anos 37 19,1 32,7 25,6 
De 23 a 29 anos 19,6 31 25 27,2 
30 anos e mais 2,9 34 34,6 25,4 
Total 100 100 100 100 

      
Sexo Feminino 74,6 93,1 96,3 88,4 

Masculino 25,4 6,9 3,7 11,6 
Total 100 100 100 100 
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(65%) possui mais de 23 anos, sendo que 34% possuem mais de 30 anos. No grupo das 

particulares sem ProUni 60% dos alunos possuem mais de 23 anos. 

A idade dos estudantes da educação superior no país deveria se concentrar entre 

18 e 24 anos, pois este é o intervalo considerado para o cálculo das taxas de 

escolaridade bruta na educação superior. No entanto, dentre os pesquisados 43% estão 

fora dessa faixa, ou seja, possuem mais de 24 anos. Dados do INEP, mostram que a 

maioria dos ingressantes do curso de Pedagogia de todo o país está situada na faixa 

etária de até 24 anos (43,9%), seguida da faixa acima de 35 anos (23,9%), com média de 

idade de 28,5 anos. Entre os concluintes, 39,9% situam-se na faixa etária acima de 35 

anos, seguida da faixa entre 25 e 29 anos, com média de idade de 33,1 (INEP, 2006) 

 Em relação à variável sexo, 88% dos estudantes são do sexo feminino, indo ao 

encontro da literatura, que aponta ser o curso de Pedagogia e o exercício do magistério 

predominantemente feminino. Conforme dados do ENADE, os alunos da área de 

Pedagogia são, quase na totalidade, do sexo feminino (total de 92,8%). O relatório 

técnico do ENADE aponta, ainda, que tais dados demonstram a tendência de se 

considerar o magistério como profissão predominantemente feminina (INEP, 2006). Nos 

dados da pesquisa, a presença de homens é maior na UnB, onde eles representam 25% 

dos sujeitos pesquisados. 

 A tabela 7 apresenta características sociais dos estudantes pesquisados. A 

escolaridade da mãe será considerada como um dos indicadores do perfil 

socioeconômico dos alunos, assim como a escola onde cursou o ensino médio.  

Conforme mostra a tabela 7 (coluna total), a escolaridade da mãe foi 

predominantemente baixa: 52% têm até o ensino fundamental completo e apenas 14% 

têm, no mínimo, ensino superior completo. Em relação à escola freqüentada no ensino 

médio, 66% estudaram todo o ensino médio em escola pública. A combinação dessas 

duas variáveis pode indicar que estudantes participantes da pesquisa apresentam, em 

geral, perfil socioeconômico baixo. No entanto, dentre os que estudam na UnB, a 

escolaridade da mãe apresenta-se bem mais elevada, sendo que somente 20% têm até o 

fundamental completo e 33% possuem pelo menos o ensino superior, mais que o dobro 

encontrado no conjunto das IES pesquisadas. Tais dados também se assemelham aos 

de algumas pesquisas publicadas sobre o perfil socioeconômico de alunos do ensino 

superior, principalmente dos estudantes das universidades públicas.  

 

 

 



 

 

62

Tabela 7 - Características  escolares e acadêmicas (%) 
   
            
  

  

Tipo de IES 

  
Pública Part. c/ 

ProUni 
Part. s/ 
ProUni Total 

Escolaridade da 
mãe 

Sem escolaridade  - 10,9 7,4 7,5 
Ensino Fundamental incompleto 18,1 41,8 31,5 34,1 
Ensino Fundamental completo 2,2 14,1 13 10,7 
Ensino Médio incompleto 8 8,2 9,3 8,3 
Ensino Médio completo 29 18,8 20,4 21,8 

  Ensino Superior incompleto 9,4 1,6 5,6 4,2 
  Ensino Superior completo 21,7 3,6 11,1 9,5 
  Pós-Graduação 11,6 1 1,9 4 
  Total 100 100 100 100 
            

Onde cursou o 
ensino médio 

Maior parte em escola pública 10,9 10,1 11,1 10,4 
Todo em escola pública 38,4 78,1 63 65,5 
Maior parte em escola particular 8,7 2,3 7,4 4,6 
Todo em escola particular 39,9 4,2 9,3 14,7 
Metade em escola pública e 
metade em escola particular 2,2 5,2 9,3 4,8 

  Total 100 100 100 100 
 

 

A escola freqüentada durante o ensino médio também se diferencia de acordo 

com as IES nas quais os sujeitos estudam. Dentre estudantes da UnB, 40% estudaram 

todo o ensino médio em escolas particulares, enquanto nas faculdades com o ProUni 

apenas 4% dos alunos estudaram todo o ensino médio nesse tipo de escola, indicando a 

enorme diferença de perfil entre esses estudantes. Dados do INEP mostram que no 

Brasil a diferença entre a escola freqüentada no ensino médio também apresenta 

diferenças entre estudantes de IES públicas e privadas. No conjunto dos ingressantes 

das IES públicas, em 2004, 52% estudaram todo o ensino médio em escola particular, 

uma proporção bem mais elevada que a encontrada da Pedagogia da UnB, curso que se 

caracteriza por um menor nível socioeconômico de seus alunos comparativamente ao 

conjunto da universidade. Entre os ingressantes das IES privadas, em 2004, (45%) 

estudou todo o ensino médio em escola particular (Barreyro, 2008).  

 A tabela 8 apresenta dados sobre o ingresso dos estudantes no curso de 

Pedagogia. Foi perguntado aos estudantes se realizaram algum curso preparatório para o 

vestibular ou para o ENEM. A alternativa sobre a realização de curso preparatório para o 

ENEM foi inserida devido ao fato de o exame ser pré-requisito para seleção dos bolsistas 

do ProUni e por já existir no mercado a oferta desses cursos, específicos para aqueles 
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candidatos a bolsas no programa. Desta forma, tentou-se saber como os sujeitos 

pesquisados se preparam para o ingresso na educação superior.  

 

 

Outra questão apresentada aos sujeitos os questionou se antes de ingressarem 

no curso de Pedagogia haviam tentado bolsa do ProUni em outro curso. Com essa 

questão buscava-se saber se entre os não-bolsistas existiam estudantes que tentaram 

obter bolsa no programa e se entre os bolsistas havia a procura anterior por bolsa em 

outro curso. A última questão sobre o ingresso no curso de Pedagogia tratou da forma de 

ingresso no curso, ou seja, de qual tipo de processo seletivo o estudante participou para 

ingressar no curso que está realizando. A questão sobre a forma do ingresso foi inserida 

considerando que existe a possibilidade de estudantes ingressarem apenas por meio da 

seleção do ProUni, que utiliza a nota do ENEM para selecionar os candidatos.  

No conjunto das respostas uma elevada parcela dos estudantes, 78%, afirmou 

que não realizou cursinho pré-vestibular ou preparatório para o ENEM, sendo que 19% 

afirmam ter feito apenas o cursinho pré-vestibular (tabela 8), porém existem grandes 

diferenças entre os diferentes tipos de IES. Entre estudantes da UnB, 52% informaram 

que não fizeram cursos preparatórios, mas um expressivo número de alunos, 46%, fez 

Tabela 8 - Ingresso no curso de Pedagogia por tipo de IES (%) 
  
  

           

  

  Tipo de IES 

  
Pública Part. c/ 

ProUni 

Part. 
s/ 
ProUni Total 

Realização de cursinho    
pré-vestibular ou 
preparatório para                  
o ENEM 

Não fez nenhum dos dois 52,2 88,9 84,9 78,3 
Fez só pré-vestibular 46,3 8,2 15,1 19,4 
Fez sópreparatório para o ENEM  - 2,6  - 1,6 
Fez pré-vestib.e preparat. p/ o 
ENEM 1,5 0,3  - 0,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

          
Antes do curso de  
Pedagogia tentou bolsa     
em outro curso 

Não 83,2 76,8 86,8 79,7 
Sim 16,8 23,2 13,2 20,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

          
Como ingressou na 
Pedagogia 

Vestibular 83,3 74,4 98,0 77,8 
Inscrição no ProUni e vestibular  - 6,9  - 4,8 
Inscrição no ProUni e seleção  - 7,6  - 5,0 
Somente inscrição no ProUni  - 8,0  - 5,4 
Transferência 1,4 3,1 2,0  2,5 
PAS 15,2    - 4,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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curso pré-vestibular. Nas faculdades que possuem o ProUni, cai drasticamente a 

proporção dos que não fizeram curso pré-vestibular: a grande maioria, 89%, não realizou 

curso preparatório e apenas 8 % realizaram pré-vestibular. Já na particular sem o ProUni 

dobra o percentual dos que realizaram pré-vestibular: 15%. Essa diferença, entre 

estudantes da UnB e das instituições privadas, quanto à preparação para o vestibular é 

apontado por alguns autores, como Silva (2001). Para este, a realização de cursos 

preparatórios significa, juntamente com a freqüência a uma boa escola de ensino médio, 

melhor condição de preparo para o vestibular, o que acaba por privilegiar o candidato 

com melhor condição socioeconômica. Quanto ao preparatório, entre os alunos das IES 

com ProUni 3% o fizeram, enquanto na IES sem o ProUni nenhum respondente fez esse 

curso, o que pode sugerir um maior interesse daqueles em realizar o exame, bem como 

maior empenho em obter uma boa nota no exame. Segundo informações do INEP, a 

popularização definitiva do ENEM aconteceu em 2004, quando da criação do ProUni, 

sendo que no ano seguinte o número de inscrições atingiu o número máximo, desde a 

criação do exame, com  3 milhões de inscritos e 2,2 milhões de participantes. Em 2006, o 

ENEM estabeleceu novo recorde, com 3,7 milhões de inscritos e 2,8 milhões de 

participantes (INEP, 2008).  

Considerando a tentativa de obter uma bolsa em um curso que não a Pedagogia, 

entre os estudantes da UnB 17% afirmam ter participado de uma seleção do ProUni para 

outro curso, em outra IES (tabela 8). Nas IES com o programa, 23% tentaram bolsa para 

outro curso. Esses dados podem indicar o interesse pelo programa mesmo entre os não-

bolsistas, inclusive os da UnB. Esse interesse pelo programa, demonstrado por meio de 

participação em alguma outra seleção, pode conduzir a percepções favoráveis destes 

estudantes quanto ao programa. 

 A forma de ingresso predominante foi o vestibular, sendo que 78% dos alunos 

ingressaram por meio deste processo seletivo (tabela 8, coluna total). Na UnB, 83% dos 

respondentes ingressaram pelo vestibular e 15% pelo PAS. Nas IES sem o ProUni quase 

todos os estudantes, 98%, ingressaram por meio do vestibular. Nas IES com o ProUni 

também uma grande maioria, 74%, ingressou pelo vestibular e apenas 8% fizeram 

somente seleção para o ProUni. Estes alunos ingressaram na instituição tendo 

participado somente do ENEM enquanto processo seletivo. 

A tabela 9 apresenta alguns dados sobre os bolsistas do ProUni. Foi perguntado 

se o estudante era bolsista ou não e, aos bolsistas, o tipo de bolsa que possuem, se 

integral ou parcial. No caso da bolsa parcial, foi pedido para que indicassem se o valor 

financiado era de 50% ou 25% do valor da mensalidade e, ainda, se esse percentual era 
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financiado pelo FIES. Esse item foi inserido no questionário porque, a partir do segundo 

semestre de 2008, os estudantes que possuíam bolsa parcial tiveram a possibilidade de 

solicitar financiamento do FIES. Foi perguntado também se os bolsistas possuíam bolsa 

permanência, auxílio que alguns estudantes recebem para custeio de despesas pessoais.  

Entre os sujeitos da pesquisa 13% possuem bolsa do ProUni. Os dados da 

pesquisa mostram ainda que, considerando apenas as IES que oferecem bolsa do 

ProUni para o curso de Pedagogia, o total de estudantes com bolsa é de 22%. No 

conjunto desses bolsistas, a maioria, 60%, possui bolsa parcial e 40% possuem bolsa 

integral (tabela 9). As bolsas parciais de metade do valor da mensalidade predominam, 

56% dos estudantes possuem esse tipo de bolsa. Quanto à bolsa permanência, 27% 

recebiam esse tipo de auxílio.  

 

Tabela 9- Bolsistas ProUni  
      

Possui bolsa do ProUni Não 87,0 
  Sim 13,0 
  Total 100 
      
Tipo de bolsa Parcial de 25% 2.9 
  Parcial de 25% com FIES 
  Parcial de 50% 55,7 
  Parcial de 50% com FIES 1,4 
  Integral 40,0 
  Total   
      
Possui bolsa permanência Não 73,2 
  Sim 26,8 
  Total 100 

 

A tabela 10 apresenta os resultados de uma questão inserida no questionário que 

perguntava aos bolsistas se estariam fazendo o curso de Pedagogia, caso não tivessem 

conseguido a bolsa do ProUni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10 - Sem bolsa, estaria fazendo Pedagogia (%)  
   

Caso não tivesse 
conseguido uma 
bolsa estaria 
fazendo 
Pedagogia? 

Não, pois não teria dinheiro para pagar a 
mensalidade 
 56,5 
Não, estaria fazendo outro curso 
 11,3 
Não, estaria apenas trabalhando 
 19,4 
Sim 
 12,9 
Total 100,0 
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Os resultados da tabela 10 mostram que dos bolsistas que responderam à 

questão, a grande maioria, 87% não estariam fazendo Pedagogia caso não tivesse 

conseguido a bolsa do ProUni. Dentre estes estudantes, 57% não estariam fazendo o 

curso porque não teriam condições financeiras para pagar a mensalidade. Apenas 19%, 

mesmo sem a bolsa, estaria realizando o curso.  

A tabela 11 trata do exercício do magistério. Esse aspecto foi inserido no 

questionário considerando que professores em exercício na escola pública podem 

concorrer a bolsas do ProUni no curso de Pedagogia, e em demais licenciaturas, 

independente da renda per capita que possuírem. No entanto, apenas 16% dos 

respondentes das IES com o ProUni já estavam exercendo atividade docente. Entre 

esses professores, somente 23% atuavam na rede pública de ensino. Tais dados 

mostram que, apesar de o programa favorecer a entrada de professores da rede pública, 

uma proporção muito pequena desse público está ingressando na educação superior por 

meio do ProUni. Em todo o Brasil, até o ano de 2007, apenas 1% dos bolsistas era 

professor da educação básica pública (MEC,2008). 

 

 

Tabela 11 - Exercício do Magistério  
  
  

       

  

  Tipo de IES 

  
Pública Part. c/ 

ProUni 
Part. s/ 
ProUni Total 

É professor? 
Não 93,1 83,6 63,8 84,2 
Sim 6,9 16,4 36,2 15,8 

  Total 100 100 100 100 
            
Em qual rede é professor Rede pública 11,1 22,5 16,7 19,4 
  Rede particular 88,9 77,5 83,3 80,6 
  Total 100 100 100 100 

 

 

Enunciados sobre o ProUni 

 

 Dando continuidade à caracterização da população estudada, nesta parte do texto 

são apresentados e discutidos os resultados das distribuições de freqüência das 

percepções dos alunos quanto aos enunciados sobre o ProUni. Os enunciados foram 

agrupados em três grandes blocos: o primeiro, contendo os enunciados favoráveis ao 
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ProUni; o segundo bloco, com enunciados desfavoráveis e, o terceiro, com aqueles que 

têm uma relação indireta com o ProUni e que podem ser caracterizados como possíveis 

caminhos na estratégia de democratização. Em cada bloco, os dados sobre os 

enunciados serão apresentados e discutidos na ordem em que apareceram no 

questionário. 

 Primeiramente são apresentados os enunciados favoráveis ao ProUni, na tabela 

12. Eles afirmam que “o ProUni traz benefícios para a sociedade”, “auxilia milhares de 

jovens de baixa renda a terem uma profissão”, “traz chance de ascensão social para os 

bolsistas” , “promove a democratização” e que “a bolsa permanência resolve o problema 

das despesas pessoais dos bolsistas”. 

 O enunciado “o ProUni traz benefícios para a sociedade” é utilizado por alguns 

defensores do programa. Para estes, o programa possibilita que jovens da classe 

trabalhadora tenham acesso à educação superior e sem necessidade de investimentos 

por parte do governo. Por esse conjunto de características, o programa seria benéfico 

para a sociedade. (Martins, J. 2006).  

Considerando o conjunto das respostas “concordo em parte” e “concordo 

totalmente” com o enunciado, os dados mostram um nível de concordância muito 

elevado, manifestado por 85% dos alunos (tabela 12). Apenas 8% informaram alguma 

discordância. Tais dados indicam que por parte desses estudantes existe uma tendência 

a pensar que o programa tem aspectos positivos e que ao oferecer bolsas de estudos a 

jovens de baixa renda ele está, de alguma forma, beneficiando a sociedade. 

 Outro enunciado afirma que o programa “auxilia milhares de jovens de baixa renda 

a terem uma profissão”, propondo que, ao possibilitar a esses jovens o acesso à 

educação superior, oferece a oportunidade de terem uma profissão que exija o diploma 

desse nível de ensino. Neste sentido, o ProUni traria benefícios concreto para seus 

bolsistas.  

De modo análogo aos resultados do enunciado anterior, ampla maioria dos 

respondentes, 83%, concorda em algum grau com a afirmativa de que o ProUni auxilia 

milhares de jovens de baixa renda a ter uma profissão. A parcela dos discordantes entre 

os estudantes foi de 11%. Da mesma forma que o enunciado anterior, as percepções dos 

estudantes concentram-se na concordância ao enunciado.  

 O enunciado “o ProUni traz uma chance real de ascensão social para os bolsistas", 

está ligado ao enunciado anterior, que afirma que o programa auxilia milhares de jovens 

de baixa renda a terem uma profissão. O programa traria chances de ascensão social ao 

propiciar a oportunidade de estudantes de baixa renda realizarem um curso superior e 
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terem uma profissão. Esse argumento, utilizado por alguns defensores do programa 

como Marinho (2006), pretende rebater algumas críticas que afirmam ser o programa 

assistencialista.  

 Uma ampla maioria (81%) demonstrou concordância com a afirmativa de que o 

ProUni traz uma chance de ascensão social para os bolsistas. Entre os respondentes, 

11% apresentaram algum grau de discordância. 

 A afirmativa de que o programa “promove a democratização da educação superior” 

assevera diretamente que ele cumpre a função de promover a democratização do acesso 

a esse nível de ensino, ao possibilitar que jovens de baixa renda tenham acesso a essa 

educação. Este enunciado, no entanto, permite que o conceito de democratização seja 

entendido de diversas maneiras e não se refere à questão da qualidade do ensino que é 

propiciado aos bolsistas. 

A afirmativa se refere a uma questão central desta pesquisa. Perguntou-se de 

forma direta aos estudantes de Pedagogia qual o seu grau de concordância ou 

discordância com a afirmativa de que o “ProUni promove a democratização do acesso ao 

ensino superior”. Com este enunciado fundamental para a pesquisa, os alunos puderam 

informar se consideram ou não o programa como um instrumento de democratização da 

educação superior.   

Conforme já comentado neste trabalho, existem diferentes entendimentos sobre o 

conceito de democratização do acesso à educação superior. Em resumo, existem 

aqueles que consideram democratização como ampliação de vagas; os que a 

consideram como uma ampliação de vagas de forma a inserir grupos economicamente 

desfavorecidos; aqueles que consideram que a ampliação de vagas deve garantir que 

grupos que historicamente têm permanecido à margem desse nível de ensino possam 

nele ingressar e também permanecer (Nogueira, 2008).  

O conceito de democratização pode ter sido considerado pelos estudantes como 

um quarto entendimento sobre o assunto: como aumento da possibilidade de ingresso na 

educação superior, visto que o ProUni não ampliou as vagas na educação superior, mas 

pode aumentar as chances de alunos de baixa renda ingressarem na educação superior 

privada. Essa interpretação do termo democratização pode explicar o elevado percentual 

de concordância. Dentre os respondentes, 77% concordaram em parte com a afirmativa e 

15% discordaram.  

 Outro enunciado favorável ao ProUni afirma que “a bolsa permanência resolve o 

problema das despesas sociais dos bolsistas”, um argumento que poderia ser utilizado 

para responder às críticas de que o programa apenas garante o ingresso do estudante de 
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baixa renda, pouco se preocupando com sua permanência na instituição privada, como 

entendem Catani et al (2007). Assim, esses alunos de baixa renda não teriam condições 

efetivas de concluir seus cursos. O Ministério da Educação criou a Bolsa Permanência, 

dois anos após o estabelecimento do ProUni. Considerando a cronologia do 

estabelecimento do ProUni e da criação da bolsa permanência, é possível supor que as 

referidas críticas, quanto às condições de permanência dos bolsistas do programa, de 

algum modo teriam influenciado a definição desse elemento da políticas para o programa, 

o da continuidade dos estudos. As respostas aos enunciados favoráveis ao ProUni são 

apresentadas na tabela 12. 

Quanto à afirmativa apresentada no questionário, de que “a bolsa permanência 

resolve os problemas das despesas pessoais dos bolsistas”, um considerável número de 

estudantes apresentou algum grau de concordância, 56%, porém em patamar bem 

inferior ao de outros enunciado. Discordaram do enunciado 27% dos respondentes e 18% 

mostraram-se indiferentes ao enunciado. O número de estudantes indiferentes, que é alto 

em relação aos indiferentes quanto aos outros quatro enunciados, possivelmente seria 

explicado pelo desconhecimento, por parte de boa parcela dos respondentes, da 

existência da bolsa permanência e/ou de sua forma de funcionamento.  

 

 

 

Resumindo os resultados do bloco de enunciados favoráveis ao ProUni, as 

tabelas até então apresentadas mostram que, em geral, houve um elevado grau de 

 
Tabela 12 - Enunciados favoráveis ao ProUni (%) 
 

  
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte Indiferente Concordo 

em parte 
Concordo 
totalmente Total 

              
Traz benefícios para a 
sociedade 0,8 7,0 7,2 41,3 43,8 100,0 

Auxilia milhares de 
estudantes de menor renda a 
ter uma profissão 

3,1 8,3 5,6 41,7 41,3 100,0 

Traz chance de ascensão 
social para os bolsistas 2,9 7,9 8,1 45,1 36 100,0 

A bolsa permanência resolve 
o problema das despesas 
pessoais dos bolsistas 

11,1 14,5 18,6 39,7 16,0 100,0 

Promove a democratização do 
acesso ao ensino superior 3,3 11,5 8,4 41,4 35,4 100,0 
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concordância dos estudantes com essas afirmativas. Uma ampla maioria dos alunos 

concordou que o ProUni traz benefícios para a sociedade, promove a ascensão social 

dos estudantes e os auxilia a terem uma profissão. O programa também foi interpretado 

por uma grande maioria dos respondentes como um instrumento de promoção da 

democratização do acesso ao ensino superior. De modo geral, portanto, e tomando os 

dados obtidos como ilustrativos da percepção dos alunos de Pedagogia do DF acerca do 

ProUni, pode-se dizer que amplas parcelas desses estudantes têm uma percepção 

altamente positiva a respeito do programa. 

A exceção neste bloco referiu-se à questão da permanência dos bolsistas durante 

o curso. Apenas pouco mais da metade dos informantes apresentou algum grau de 

concordância com a afirmativa de que “a bolsa permanência resolve os problemas das 

despesas sociais dos bolsistas”, e uma expressiva parcela discordou ou se mostrou 

indiferente a esse enunciado. Na percepção dos alunos entrevistados, um ponto fraco do 

programa, em relação aos demais até agora apresentados, sem dúvida é a questão da 

bolsa permanência. Entretanto, tomando em seu conjunto os dados até agora discutidos, 

a questão da bolsa permanência pode ser tida como uma pequena ressalva a uma 

percepção muito positiva do alunado de Pedagogia em relação ao programa como um 

todo – e sobretudo quanto a seu aspecto mais visível, as bolsas para as mensalidades. 

 No bloco dos enunciados desfavoráveis ao ProUni, constam as afirmativas de que 

ele é principalmente um programa que “ajuda o crescimento do ensino superior privado”, 

“serve principalmente para facilitar a ocupação de vagas ociosas no ensino superior 

privado”, “é assistencialista”, “garante aos estudantes de menor renda o acesso ao setor 

privado, enquanto os de maior renda têm acesso ao setor público”, que “as bolsas 

parciais aumentam muito pouco as chances de estudantes de menor renda ingressarem 

no ensino superior” e que “o programa se preocupa pouco com a permanência do 

estudante no ensino superior”. As respostas estão na tabela 13. 

 A afirmativa de que o ProUni é “principalmente um programa que ajuda o 

crescimento do ensino superior particular” é utilizada por alguns autores contrários ao 

programa. Para Carvalho (2006a), o programa surge para beneficiar instituições 

particulares que estavam com dificuldades financeiras, agravadas pela inadimplência e 

evasão. Nos termos da autora, o programa beneficia essas IES por meio de isenções 

fiscais e por meio das mensalidades dos bolsistas parciais, que devem pagar 50% ou 

25% de suas mensalidades.  

Essa afirmativa, ao dizer que a função principal do programa é ajudar o 

crescimento do setor privado, implicitamente contém a idéia de que ele não tem como 
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papel principal a democratização do acesso à educação superior. A maioria dos 

respondentes, 77%, concordou em algum grau com o enunciado apenas 12% 

discordaram. Esse resultado é surpreendente, pois 77% dos respondentes concordaram 

em algum grau com o enunciado de que o programa “promove a democratização do 

acesso ao ensino superior”. A questão será retomada mais adiante. 

Outro enunciado desfavorável ao ProUni afirma que ele é um “programa que 

serve principalmente para facilitar a ocupação de vagas ociosas no ensino superior 

privado”. Este também é um argumento utilizado por aqueles que são contrários ao 

programa. Para Carvalho (2006a), o aumento de vagas ociosas, no setor privado, 

combinado com a procura pela educação superior por parte da população de baixa 

renda, levou à criação do ProUni. Dessa forma, o programa contribuiria para resolver o 

problema do elevado número de vagas que são oferecidas, mas não são preenchidas no 

setor privado.  

Em relação à afirmativa de que o ProUni serve principalmente para a ocupação de 

vagas ociosas, quase metade dos respondentes concordou. No entanto, um considerável 

número de alunos (36%) discordou em algum grau. Para estes estudantes, a função 

principal do ProUni não é ocupar as vagas ociosas das IES privadas, como afirmam 

alguns autores contrários ao ProUni.  

 Outra afirmativa apresentada no questionário é a de que “O ProUni é 

principalmente um programa assistencialista”. Para Catani et al (2006)  o programa é 

assistencialista e ainda com na realização de tal função é, na palavra dos autores, fraco, 

pois não se preocupa com a permanência do estudante. O enunciado pretendia apontar 

uma fraqueza do programa, afirmando que ele apenas oferece um benefício, uma 

assistência a esses grupos de estudantes socialmente excluídos, sem que seja elaborada 

uma política para tirá-los da condição de carência. Neste sentido, este enunciado seria 

contrário ao que afirma que o programa promove uma chance real de ascensão social 

para os bolsistas. Quanto à afirmativa de que o ProUni é principalmente assistencialista 

69% dos respondentes concordaram. Apenas 18% apresentaram algum grau de 

discordância com o enunciado.  

No questionário foi apresentada, ainda, a afirmativa de que “O ProUni garante aos 

estudantes de baixa renda o acesso ao ensino superior privado, enquanto estudantes de 

alta renda freqüentam instituições públicas”. Neste enunciado está implícita a discussão 

sobre a qualidade do ensino ofertado. Para o senso comum, as instituições públicas 

oferecem maior qualidade que as instituições privadas, o que é confirmado pelas 

avaliações realizadas pelo MEC. Para Catani et al (2006)  o programa legitima a distinção 
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dos estudantes por camada social de acordo com o acesso aos diferentes tipos de 

instituições, priorizando a entrada dos estudantes de baixa renda nas IES privadas, o 

que, para os autores, contribui para a manutenção da estratificação social. Entre os 

respondentes a concordância a este enunciado  foi de 87%.  

Por fim, a afirmativa “as bolsas parciais aumentam muito pouco as chances dos 

estudantes de baixa renda ingressarem no ensino superior” refere-se à questão das 

bolsas parciais. Os dispositivos sobre tais bolsas foram incorporadas na versão original 

do projeto de lei de criação do ProUni após pressão de faculdades privadas, que além da 

isenção fiscal, queriam obter algum rendimento com o programa (Catani et al, 2007). No 

entanto, as bolsas parciais pouco contribuiriam para incorporar estudantes de classes 

economicamente desfavorecidas; certamente, contribuem bem menos do que as bolsas 

integrais. Os dados referentes à afirmativa de que “as bolsas parciais do ProUni 

contribuem pouco para que estudantes de menor renda ingressem no ensino superior” 

mostram que a concordância entre os estudantes foi de 75% e a discordância de 17%. 

 

 

Tabela 13 - Enunciados desfavoráveis ao ProUni (%) 

       

  
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte Indiferente Concordo 

em parte 
Concordo 
totalmente Total 

              

Principalmente ajuda o crescimento do 
ensino privado  2,9 9,4 10,5 44,9 32,4 100,0 

        
Serve principalmente para ocupação de 
vagas ociosas no ensino privado (%) 19,9 16,2 14,9 36,9 12 100,0 

              

É principalmente assistencialista 5,4 12,1 14 47,7 20,8 100,0 

Garante aos estudantes de menor 
renda o acesso ao setor privado, 
enquanto os de maior renda têm 
acesso ao setor público 

2,5 5,8 5,1 31,3 55,3 100,0 

As bolsas parciais aumentam muito 
pouco as chances dos estudantes de 
menor renda ingressarem no ensino 
superior 

2,9 13,8 8,6 49,5 25,3 100,0 

Se preocupa pouco com a permanência 
do estudante no ensino superior 13,8 11,7 24,4 34,5 15,7 100,0 
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Em relação à afirmativa de que o “ProUni se preocupa pouco com a permanência do 

estudante no ensino superior” 26% discordaram em algum grau do enunciado, e 

exatamente a metade (50%) demonstrou concordância. Para muitos estudantes a 

preocupação com a permanência é, ainda, uma falha do programa, pois este não possui 

mecanismos necessários para garantir não apenas o acesso, mas também a 

permanência de todos os estudantes participantes do programa.  

Em síntese, os dados obtidos quanto aos enunciados desfavoráveis ao ProUni 

permitem perceber que também há uma elevada concordância dos estudantes quanto a 

essas afirmativas. Em geral, a maioria dos estudantes demonstrou algum grau de 

concordância com os enunciados desfavoráveis, com exceção daqueles que afirmam que 

“o ProUni serve principalmente para ocupação de vagas ociosas no ensino privado” e que 

o programa “se preocupa pouco com a permanência no ensino superior”: para aquele, a 

concordância não alcançou metade dos respondentes, para este, alcançou exatamente a 

metade dos respondentes. Considerando os resultados desse bloco, referentes a 

enunciados desfavoráveis (tabela 13) e os dados do bloco dos enunciados favoráveis 

(tabelas 12), seria possível dizer que entre os informantes haveria percepções 

contraditórias sobre o ProUni. Mais adiante, ao analisar a correlação entre os 

enunciados, irá perceber-se que alguns enunciados possuem fortes associações entre si 

e que os estudantes podem ter tido interpretações diversas acerca dos conceitos 

presentes nos enunciados. As correlações entre as variáveis serão discutidas no tópico 

“matriz de correlações”.  

 Os enunciados sobre possíveis estratégias de democratização afirmam que “o 

governo deveria investir no ensino superior público e não privilegiar o privado”, que “o 

investimento do governo no ensino superior público contribui para democratizar o acesso” 

e que “melhorar as escolas públicas da educação básica é a melhor forma de permitir 

que estudantes de menor renda tenham acesso ao ensino superior”. Estes enunciados 

estão relacionados indiretamente ao ProUni, ao apresentarem afirmativas que envolvem 

a discussão em torno da democratização do acesso à educação superior , relacionando-o 

a investimentos públicos nesse nível e na educação básica. Assim, eles, de alguma 

forma, envolvem algumas das possíveis estratégias para democratização do acesso ao 

ensino superior. Os resultados estão na tabela 14. 

Na discussão entre público e privado na educação superior existem aqueles que 

argumentam que apenas o setor público é capaz de promover a democratização. 

Segundo aponta Nogueira (2008) os principais argumentos por esses autores incluem os 

que afirmam que as IES públicas funcionam com uma lógica de Estado e não de 
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mercado, oferecem um ensino de melhor qualidade e desenvolvem, além do ensino, 

pesquisa e extensão, o que muitas particulares não ofertam, conforme argumenta, por 

exemplo, Ristoff (2003). Dessa forma, para alcançar o objetivo de democratizar o acesso 

com inclusão das classes economicamente desfavorecidas seria necessário o 

investimento do governo no setor público e não no setor privado, pois este, na visão de 

alguns autores, não seria capaz de promover a inclusão de classes economicamente 

desfavorecidas. O ProUni é interpretado por alguns como investimento no setor privado, 

mesmo que o governo não forneça recursos diretamente às instituições participantes, 

mas, ao isentá-las de impostos, favorece seu crescimento. 

 

 

 

Dentre os estudantes da pesquisa, 90% concordaram com a afirmativa de que o 

governo não deveria privilegiar o ensino superior privado e, sim, investir no setor público. 

Esses dados podem indicar a existência de uma forte convicção dos alunos de 

Pedagogia no DF quanto à aplicação dos recursos do Estado destinados à Educação. 

Para esses alunos, o investimento de recursos públicos deveria ser no setor público, não 

devendo tais recursos ser utilizados para financiar a iniciativa privada.   

Outro enunciado ligado à discussão sobre público e privado na educação afirma 

que “o investimento no setor público contribui para democratizar o acesso ao ensino 

superior”. Este enunciado complementa a idéia proposta no enunciado anterior que 

afirma que o governo deveria investir no ensino superior público e não privilegiar o ensino 

Tabela 14 - Enunciados sobre possíveis estratégias de democratização (%) 

       

  
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte Indiferente Concordo 

em parte 
Concordo 
totalmente Total 

O governo deveria investir no ensino 
superior público e não privilegiar o 
privado 

2,9 3,7 3,3 27,3 62,9 100 

O investimento do governo no ensino 
superior público contribui para 
democratizar o acesso 

7,8 11,3 7,2 39,8 33,9 100 

Melhorar as escolas púbicas da 
educação básica é a melhor forma de 
permitir que estudantes de menor 
renda tenham acesso ao ensino 
superior 

0,6 1,8 1,2 22,2 73,9 100 
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superior privado. Assim, a finalidade do investimento no setor público, de acordo com o 

enunciado proposto, seria democratizar o acesso ao ensino superior. Conforme aponta 

Nogueira (2008) no debate sobre a democratização existe uma corrente que defende que 

apenas as IES públicas são capazes de promover a democratização. No entanto, o 

enunciado propõe que o investimento no setor público contribui para democratizar, não 

afirmando, portanto, que esta é a única alternativa para alcançar tal democratização. 

Assim, o enunciado põe em questão o potencial do setor público para democratizar o 

acesso à educação superior.  

 Em relação à afirmativa de que o investimento do governo no ensino superior 

público contribui para democratizar o acesso, houve uma ampla concordância, de 74%, a 

discordância foi de 19% dos estudantes. . 

 Por fim, o último enunciado propõe que “A melhor forma de permitir que estudantes 

de menor renda tenham acesso ao ensino superior é melhorar as escolas públicas de 

ensino fundamental e médio”. No debate sobre a democratização este é um argumento 

recorrente. Para muitos autores, a melhor forma de fazer com que grupos historicamente 

excluídos da educação superior tenham acesso a ela é melhorar as escolas públicas. 

Para Zago (2006) a desigualdade de acesso à educação superior está ligada às 

desigualdades na formação em níveis anteriores de ensino, entre classes 

socioeconômicas diferentes e entre escola particular e pública. Para Neves et al (2007) 

também a desigualdade na educação básica influencia na desigualdade de acesso ao 

ensino superior, sendo que nesse processo traz vantagens àqueles que tiveram a 

oportunidade de freqüentar escolas particulares. Considerando tal problemática, a 

solução para dar oportunidade a grupos economicamente desfavorecidos é melhorar as 

escolas de educação básica. Quase todos os estudantes demonstraram algum grau de 

concordância com a afirmativa de que melhorar as escolas púbicas da educação básica é 

a melhor forma de permitir que estudantes de menor renda tenham acesso ao ensino 

superior. Este é o maior grau de concordância com os enunciados da pesquisa: 96%. E 

também a maior porcentagem de respostas “concordo totalmente” (74%). Se os dados da 

pesquisa puderem ser tomados como ilustrativos das percepções dos estudantes de 

Pedagogia do DF, eles sugerem que, entre esses alunos, existe a certeza de que a 

melhor forma de permitir o acesso dos estudantes de menor renda à educação superior é 

melhorar a qualidade do ensino na educação básica. Dito por outras palavras, na 

percepção dos alunos de pedagogia, o melhor instrumento de democratização do acesso 

das camadas de baixa renda à universidade é a oferta de boa educação pública no 

ensino fundamental e no ensino médio. 
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Matriz de correlações 
 

 Nesta seção são apresentadas, na forma de uma matriz (tabela 8), as correlações 

(Speaman) das variáveis referentes às percepções dos estudantes sobre o ProUni. As 

variáveis estão divididas três blocos, na seguinte ordem: enunciados favoráveis, 

enunciados desfavoráveis e estratégias de democratização. Na matriz, são apresentadas 

todas as correlações, no entanto, serão consideradas para análise apenas as correlações 

significativas. 

 No primeiro bloco, as variáveis PROFISSÃO (“auxilia milhares de jovens de baixa 

renda a terem uma profissão”), ASCENSÃO (“traz chance de ascensão social para os 

bolsistas”) e DEMOCRAT (“promove a democratização”) apresentam fortes correlações 

entre si. A mais forte das correlações é entre as variáveis ASCENSÃO e DEMOCRAT, 

que apresentam uma correlação de 0,57. A exceção neste bloco é a variável BOLPER (“a 

bolsa permanência resolve o problema das despesas pessoais dos bolsistas”), que 

apresenta fracas correlações com as demais variáveis do bloco. A bolsa permanência 

pode ter sido analisada pelos estudantes com um diferente enfoque, considerando-a uma 

questão pontual do programa e foi tratada pelos respondentes com um olhar diferenciado 

dos demais enunciados. Estes tratavam de questões mais gerais, mais amplas da 

relação do programa com a sociedade e a educação superior.  

 No segundo bloco, dos enunciados desfavoráveis ao ProUni as correlações são 

mais fracas que no primeiro bloco, mas ainda sim algumas correlações são significativas, 

como é o caso da correlação entre OCIOSAS (“serve principalmente para facilitar a 

ocupação de vagas ociosas no ensino superior privado”)  e  CRESCIMEN 

(“principalmente um programa que ajuda o crescimento do ensino superior particular”). A 

correlação entre tais variáveis, embora seja moderada, indica coerência na percepção 

dos estudantes, pois os enunciados apresentam afirmativas de caráter semelhante que 

podem, inclusive, ser considerados complementares: ao facilitar a ocupação de vagas 

ociosas no setor privado, o programa também contribui para o crescimento deste setor.  

Ainda sobre o bloco dos enunciados desfavoráveis, as variáveis BOLPARC (“as 

bolsas parciais aumentam muito pouco as chances de estudantes de menor renda 

ingressarem no ensino superior”) e PERMANEM (o programa se preocupa pouco com a 

permanência do estudante no ensino superior”) destacam-se das demais por 

apresentarem muitas correlações não significativas.  Como já discutido nesta seção, a  
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Matriz de correlações (Spearman) das variáveis referentes às percepções dos estudantes sobre o ProUni 
      
  

Enunciados favoráveis  Enunciados desfavoráveis  
Estratégias de 

democratização 
PROFIS- 
SÃO  
Auxilia 
menor 
renda a 
ter profis. 

ASCEN
SÃO  
Chance 
de 
ascensã
o social 
p/ 
bolsistas 

DEMOC
RAT  
Democra
-tiza 
acesso 
ensino 
superior 

BOLPER  
Bolsa 
perman. &  
despesas 
pessoais 

  CRESCIME
Ajuda 
crescim. 
ensino 
privado 

OCIOSA 
Ocupaçã
o de 
vagas 
ociosas 
ens. 
Particula
r 

ASSISTE
Principal-
mente 
assisten-
cialista 

RENDA  
Renda: 
menor 
no part. 
&  maior 
no públ. 

BOL 
PARC  
Bolsas 
parciais: 
poucas 
chances 
ingresso 

PERMAN
E Pouca 
preocup. 
c/  
permanên
-cia do 
estudante  

  PRIVI
LEGI
AR  
Gover
no: 
investi
r no 
públic
o 
versus 
part. 

INVESTI
MEN  
Investim
ento 
ensino 
público 
democra
tiza 
acesso 

ED. 
BÁSICA  
Melhorar 
esc. 
pública: a 
melhor 
forma de 
acesso 

BENEFÍCIO  0,56** 0,46** 0,55** 0,22**  0,37** 0,06 0,29** 0,21** 0,08 -0,9*  -0,08 0,15** 0,12 ** 
PROFISSÃO  0,53** 0,55** 0,29**  0,33** 0,06 0,36** 0,26** 0,06 -0,07  -0,01 0,14 ** 0,16** 
ASCENSÃO   0,57** 0,34**  0,23** 0,04 0,29** 0,24** 0,06 -0,07  0 0,15** 0,17 ** 
DEMOCRAT    0,33**  0,30** 0,04 0,35** 0,24** 0,14 ** -0,07  0,06 0,21 ** 0,15 ** 
BOLPER      0,19 ** 0,12 ** 0,21** 0,16 ** 0,12 ** 0,14 **  0,05 0,10 * 0,11* 
CRESCIMEN       0,26 0,36 0,24 0,12 ** 0,05  0,06 0,13 ** 0,14 ** 

OCIOSAS        0,21** 0,11* 0,10 * 0,12 **  
0,19 

** 0,12 ** 0,01 
ASSISTEN         0,14 ** 0,09* -0,01  0,06 0,10 * 0,12** 

RENDA          0,10 * 0  
0,15 

** 0,06 0,22** 

BOLPARC           0,21**  
0,17 

** 0,19 ** 0,06 

PERMANEN             
0,16 

** 0 0,01 
PRIVI 
LEGIAR             0,33** 0,15 ** 
INVESTI
MENTO               0,11* 
                
 

           

 
 
Notas: * - coeficientes significativos a 5% 
           ** - coeficientes significativos a 1% 

 

 

 

bolsa permanência pode ser vista pelos estudantes como algo pontual do programa, o 

que explica os resultados diferenciados para esta variável. Da mesma maneira, o 

enunciado sobre a bolsa parcial tratava de outra questão específica no debate sobre o 

ProUni e não de questões mais amplas. Para os estudantes, aspectos que relacionam o 

programa com questões gerais da sociedade e do universo da educação superior são 

percebidas e tratadas de maneira diferenciada das questões mais pontuais. Aquelas 

envolvem a todos os estudantes, enquanto as questões mais específicas envolvem 

diretamente somente os beneficiados pelo programa.  
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O terceiro bloco apresenta os enunciados que versam sobre possíveis estratégias 

de democratização. Tal bloco apresenta resultados bem diferentes dos apresentados 

pelos outros blocos. As variáveis deste bloco têm menos correlações com as demais 

variáveis. A explicação para tais correlações fracas pode ser encontrada quando 

analisado o teor dos enunciados apresentados neste bloco. Embora tratem indiretamente 

do ProUni, as afirmativas abordam questões que ultrapassam o âmbito da discussão 

sobre o programa, questões essas mais profundas e mais comumente discutidas no 

universo dos estudantes. A maior correlação apresentada no bloco é entre as variáveis 

INVESTIMEN (“o investimento do governo no ensino superior público contribui para 

democratizar o acesso”) e PRIVILEGIAR (“o governo deveria investir no ensino superior 

público e não privilegiar o privado”).  

As correlações entre os blocos apresentam percepções coerentes, mas também 

aponta para algumas aparentes incoerências. Por exemplo, as correlações mais fortes 

deste segundo bloco (enunciados desfavoráveis) são entre enunciados com o primeiro 

bloco (enunciados favoráveis). A maior correlação do segundo bloco é entre a variável 

BENEFÍCIO (“traz benefícios para a sociedade”) e a variável CRESCIMEN 

(“principalmente ajuda o crescimento do ensino superior privado”). Há correlação de 0,37 

entre um enunciado que é favorável ao programa e outro, desfavorável. É possível que, 

na interpretação de parte dos estudantes, o crescimento do setor privado pode também 

trazer benefícios para a sociedade ao ampliar o número de vagas. Considerando tal 

interpretação, nessa correlação não haveria incoerência nas respostas. Esta 

interpretação também explica a correlação de 0,30 entre os enunciados CRESCIMEN 

(“principalmente ajuda o crescimento do ensino superior privado”) e DEMOCRAT 

(“promove a democratização da educação superior”). 

Outro exemplo de possível incoerência nas percepções dos estudantes é a 

correlação de 0,36, entre as variáveis ASSISTEN (“é assistencialista”) e PROFISSÃO 

(“auxilia milhares de jovens de baixa renda a terem uma profissão”) o que aponta para 

uma possível incoerência na percepção dos estudantes. Ao que parece, na concepção de 

parte dos alunos, um efeito do ProUni por eles percebido é o de auxiliar “milhares de 

estudantes de menor renda a ter uma profissão”, mas tal efeito não se opõe ao seu 

entendimento do que seria um programa assistencialista. Uma hipótese para explicar a 

referida correlação é a de que na percepção de parte dos estudantes esteja presente 

uma noção diferenciada de assistencialismo, pois várias IES possuem programas de 

assistência ao estudante, que geralmente são bem-vindos pelos alunos.  Nessa hipótese 

de interpretação, eles estariam sendo coerentes em suas respostas. Tal interpretação 
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também explicaria a correlação de 0,35 da variável ASSITEN com a variável 

DEMOCRAT. 
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Tabelas de contingência 

 

Neste item estão sendo analisados os enunciados relativos ao ProUni. 

Consideraram-se duas variáveis ou fatores que poderiam influir na percepção do 

estudante quanto às afirmativas sobre o programa, apresentadas no questionário 

aplicado a estudantes de Pedagogia no DF: a condição de bolsa (se possuía ou não 

bolsa do ProUni na época da aplicação dos questionários, isto é, no segundo semestre 

letivo de 2008) e nível socioeconômico. Estas duas variáveis estão sendo analisadas por 

motivos distintos, conforme será discutido, embora possam corresponder a semelhanças 

no perfil social dos estudantes. 

A condição de bolsa foi considerada por se entender que alunos bolsistas, por 

serem beneficiados diretamente pelo programa, poderiam ter percepções diferenciadas 

em relação às dos alunos não-bolsistas.  

A variável “nível socioeconômico – NSE”, conforme discutido no capítulo de 

metodologia, foi construída considerando a escolaridade da mãe e escola freqüentada no 

ensino médio. Entende-se que as percepções sobre o ProUni podem ser afetadas de 

acordo com variações nesse perfil. Estudantes com nível socioeconômico baixo 

tenderiam a ter percepções mais positivas sobre o programa por serem potenciais 

candidatos ao ProUni; estudantes com nível socioeconômico alto, tenderiam a ter 

percepções menos positivas sobre o programa, por não fazerem parte do público-alvo do 

ProUni. As duas variáveis, condição de bolsa e nível socioeconômico, apresentam forte 

semelhança, em termos de perfil social, mas não são idênticas. Alunos com nível 

socioeconômico mais baixo, sendo candidatos potenciais ao programa, poderiam ser 

identificados com os estudantes que têm bolsa do ProUni. No entanto, isso não ocorre 

por pelo menos dois motivos, do ponto de vista conceitual. O primeiro motivo é que ser 

bolsista de um programa para estudantes de baixa renda não é comparável a ser 

beneficiário potencial do mesmo programa. Os alunos que já se beneficiavam do 

programa (bolsistas) quando responderam ao questionário provavelmente teriam 

percepções mais favoráveis a ele do que os estudantes que, devido à sua condição 

social (nível socioeconômico baixo), poderiam futuramente se beneficiar dele. Um 

segundo motivo é o de que a abrangência do programa é muito menor que a extensão da 

camada de alunos de Pedagogia no DF com nível social mais baixo. Nesse sentido, os 

dados da pesquisa revelaram que entre os entrevistados havia 47% de estudantes cujo 

nível socioeconômico é baixo, ao passo que os bolsistas ProUni abrangiam somente 13% 
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do alunado. Logo, existe grande parcela de estudantes com nível social mais baixo que 

não era bolsista do ProUni. 

 Foi considerado para análise o grau de concordância, discordância ou indiferença 

com os enunciados sobre o ProUni. As categorias ‘concordo totalmente’ e ‘concordo em 

parte’ foram agrupadas como ‘concordância’ e as categorias ‘discordo totalmente’ e 

‘discordo em parte’ foram agrupadas como ‘discordância’. A categoria ‘indiferente’ foi 

considerada como ‘indiferença’. Para cada tabela foi realizado o teste estatístico do qui-

quadrado.  

 Os enunciados sobre o ProUni foram agrupados em três blocos: enunciados 

favoráveis, enunciados desfavoráveis e possíveis estratégias de democratização. 

 

Percepções dos estudantes por condição de bolsa 

 

O primeiro dos enunciados favoráveis ao ProUni, apresentado aos estudantes de 

Pedagogia que responderam ao questionário aplicado, continha uma afirmava genérica a 

e muito positiva acerca do programa: “O ProUni traz benefícios para a sociedade”. A 

tabela 15 apresenta as percepções dos alunos conforme sua condição de bolsa, isto é, 

conforme recebessem ou não bolsa ProUni por ocasião da aplicação do questionário. A 

tabela mostra que quase todos (99%) os bolsistas ProUni manifestaram algum grau de 

concordância com o enunciado, ao passo que entre os alunos que não possuíam bolsa 

do ProUni a proporção era expressivamente menor, de 83%, embora também fosse 

elevada. 

Nessa tabela há relação entre as variáveis consideradas. As diferenças 

observadas quanto à variável dependente, isto é, quanto ao enunciado, são 

estatisticamente significativas no nível de 1%. A condição de bolsa efetivamente influi na 

percepção dos alunos de Pedagogia: o bolsista do ProUni tem uma percepção bem mais 

favorável ao programa, quanto aos benefícios que traz para a sociedade, que os alunos 

não-bolsistas. 

 
Tabela 15 - "O ProUni traz benefícios para a sociedade", por condição de bolsa (%). ** 
     
Bolsista ProUni? Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 8,9 8,2 82,9 100,0 
Sim  1,4 98,6 100,0 
Total 7,6 7,2 85,2 100,0 
     
Nota: ** Diferenças significativas a 1% 
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Outro enunciado favorável ao ProUni afirmava que ele “auxilia milhares de 

estudantes de baixa renda a ter uma profissão”. Entre aqueles que possuíam bolsa há 

um altíssimo grau de concordância com tal afirmativa, 97%, conforme a tabela 16. 

Entretanto, entre os que não possuem bolsa esta concordância é bem menor, com uma 

diferença de mais de 15 pontos percentuais, caindo para 81%. A diferença entre as 

percepções torna-se também evidente quando analisado o grau de discordância dos 

estudantes. Entre os bolsistas, nenhum discordou do enunciado, enquanto entre os não-

bolsistas o grau de discordância foi de 13%. As diferenças constadas quanto ao 

enunciado são estatisticamente significativas no nível de 1%. Observa-se novamente que 

a condição de bolsa tem significativa influência sobre percepções do alunado quanto a 

esse enunciado positivo acerca do programa. 

 
Tabela 16 - "O Prouni auxilia milhares de estudantes de menor renda a ter uma 
profissão" , por condição de bolsa (%).**   
     
Bolsista Prouni? Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 13,2 6,1 80,6 100,0 
Sim  2,8 97,2 100,0 
Total 11,3 5,6 83,1 100,0 
     
Nota: ** Diferenças significativas a 1% 

 

  

 As respostas em relação à afirmativa de que o ProUni oferece chance de ascensão 

social para os beneficiários do programa, estão na tabela 17. Nesta tabela, 92% dos 

bolsistas concordaram e entre os não-bolsistas um número menor de alunos (79%) 

apresentou alguma concordância. A discordância entre os não-bolsistas foi maior, sendo 

que dentre esses alunos 12% não consideram que o ProUni possibilita a ascensão social 

dos bolsistas. As diferenças entre as percepções dos dois segmentos de alunos, 

bolsistas e não-bolsistas, são estatisticamente significativas no nível de 5%. Na 

percepção dos beneficiados pelo programa, ele representa uma chance de ascensão 

social maior que na percepção dos não bolsistas. Nesta visão estaria também implícita a 

noção de que o ensino superior possibilita tal ascensão e o ProUni, ao facilitar o acesso 

de estudantes de baixa renda a este nível de ensino, contribui para que tal ascensão 

ocorra.  
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A tabela 18 mostra que a grande maioria dos alunos bolsistas, 90%, concordou 

com a afirmativa de que o ProUni promove a democratização do acesso ao ensino 

superior. Entre os não-bolsistas a concordância foi de 75%, enquanto 16% discordaram 

em algum grau do enunciado. De modo análogo, entre aqueles que não são beneficiados 

pelo programa a discordância foi bem maior que entre aqueles que são beneficiados. As 

diferenças entre os dois segmentos de alunos, bolsista e não bolsistas, são 

estatisticamente significativas no nível de 1%. Dessa forma, percebe-se que possuir 

bolsa influencia na percepção dos alunos sobre o papel do ProUni de democratizar o 

acesso à educação superior. Como já comentado anteriormente, existem diferentes 

perspectivas para compreender tal  democratização. Entre os estudantes, é possível que 

também existam diferenças no entendimento do que seja a democratização e de quais 

formas ela pode acontecer. O fato de 90% dos bolsistas concordarem que o ProUni 

promove a democratização do acesso ao ensino superior, induz a concluir que estes 

estudantes consideram que é possível democratizar o acesso por meio da iniciativa 

privada e que esta democratização não passa somente por ampliar vagas e, sim, garantir 

que a população de baixa renda tenha acesso a esse nível de ensino. A diferença de 15 

pontos percentuais em relação aos não bolsistas pode indicar que estes últimos tenham 

percepções diferenciadas em relação à democratização. Neste grupo de estudantes, 

pode haver aqueles que entendem que a democratização do acesso só é possível por 

meio do setor público, ou ainda, aqueles que pensam que o ProUni não democratiza, pois 

garante apenas o acesso e não a permanência dos estudantes, embora o enunciado trate 

de democratização do acesso.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 17 - "O ProUni traz chance de ascensão social para os bolsistas", por condição 
de bolsa (%)*   
     
Possui bolsa do ProUni Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 12,0 8,6 79,4 100,0 
Sim 2,8 5,6 91,5 100,0 
Total 10,7 8,2 81,2 100,0 
     
Nota: * Diferenças significativas a 5%   

Tabela 18 - "O ProUni promove a democratização do acesso ao ensino superior",  
por condição de bolsa (%)**    
     
Bolsista Prouni? Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 16,1 9,3 74,6 100,0 
Sim 5,6 4,2 90,1 100,0 
Total 14,6 8,5 76,9 100,0 
     
Nota: ** Diferenças significativas a 1%   
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 Outro enunciado favorável ao ProUni afirmou que a bolsa permanência, destinada a 

alguns estudantes que recebem bolsa integral, resolve o problema das despesas 

pessoais dos bolsistas enquanto cursam o ensino superior (tabela 19). A discordância 

quanto ao enunciado entre os não-bolsistas é considerável, de 28%, sendo muito menor 

entre os bolsistas, de apenas 11% (tabela 19). A indiferença, principalmente entre os 

bolsistas, é elevada. Entre estes, 32% mostraram-se indiferentes. Anteriormente, na 

caracterização da população estudada, foi levantada a hipótese de que a percepção 

relativamente alta de indiferentes poderia ser devido ao pouco conhecimento sobre a 

bolsa permanência por parte de muitos estudantes. Entretanto, essa hipótese foi 

refutada, considerando os resultados da tabela 19, na qual se observa que a indiferença 

entre os bolsistas é quase o dobro da mesma percepção entre os não-bolsistas. Como o 

conhecimento sobre a bolsa permanência deveria ser maior entre os bolsistas do 

programa, a influência do fator pouco conhecimento possivelmente foi pequena e os 

dados provavelmente refletem mais a efetiva percepção dos estudantes sobre o 

enunciado. As diferenças entre as variáveis da tabela 19 são significativas ao nível de 

1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, em todas as cinco afirmativas anteriores, a concordância foi maior, ou 

a discordância foi menor, entre os alunos bolsistas. Tal resultado era esperado, pois 

aqueles estudantes beneficiados diretamente pelo programa naturalmente tenderiam a 

concordar mais com as afirmativas que apresentavam aspectos positivos do programa. A 

discordância quanto a todos os enunciados foi maior entre os não-bolsistas. Destaca-se 

ainda que nenhum bolsista discordou das afirmativas “o ProUni traz benefícios para a 

sociedade” e “ajuda jovens de baixa renda a ter uma profissão”, confirmando que o 

programa tem uma avaliação altamente positiva entre seus beneficiários.  

Dando continuidade à análise das tabelas de contingência, são apresentadas em 

seguida as respostas dos estudantes aos enunciados que são desfavoráveis ao ProUni. 

Tabela 19 -  "A bolsa permanência resolve o problema das despesas pessoais 
dos bolsistas", por condição de bolsa (%)** 

     
Possui bolsa do ProUni Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 28,1 16,8 55,1 100,0 
Sim 10,9 31,3 57,8 100,0 
Total 25,7 18,8 55,5 100,0 
     
Nota: ** Diferenças significativas a 1% 



 

 

85

  Entre os estudantes bolsistas do programa existe um elevado grau de 

concordância, 85%, com a afirmativa de que o ProUni serve principalmente para o 

crescimento do ensino superior privado. Esse enunciado tem um significado que seria 

desfavorável ao ProUni, ao considerar implicitamente que sua função principal não é 

promover a democratização do acesso e, sim, auxiliar o crescimento  das IES privadas 

(boa parte delas empresas) que oferecem ensino superior. No entanto, é provável que os 

estudantes tenham percebido como positiva a afirmativa, ao considerarem que o 

crescimento da educação superior privada é importante para a ampliação de vagas nesse 

nível de ensino e, portanto, benéfico aos estudantes que buscam o setor particular. A 

relação não é estatisticamente significativa: os dois segmentos de alunos, bolsistas e 

não-bolsistas, têm percepções semelhantes quanto ao enunciado. 

 

 

  

 

 

 

 

 No enunciado “O ProUni serve principalmente para a ocupação de vagas ociosas 

no ensino privado”, uma das idéias a ele subjacentes era a de que uma das formas de 

auxiliar o crescimento das IES privadas é promover a ocupação de suas vagas ociosas.  

Ao contrário do enunciado anterior, que afirmava que o programa servia principalmente 

para o crescimento das IES privadas, tendo um alto grau de concordância por parte dos 

respondentes, a afirmativa ora analisada não obteve o mesmo apoio (tabela 21). Os 

alunos que não possuem bolsas do ProUni concordaram ligeiramente mais com tal 

afirmativa (49%) do que os alunos bolsistas (45%). No entanto, percebe-se um 

expressivo nível de discordância tanto entre alunos bolsistas, quanto entre alunos não 

bolsistas, conforme a tabela 21. Tal discordância pode ser devido à construção do 

enunciado. A palavra “principalmente”, inserida propositalmente no enunciado, pode ter 

levado alguns estudantes a discordarem, por considerar que esta não é a função principal 

do programa. Outros estudantes podem pensar até concordar que o programa auxilia na 

ocupação de vagas ociosas, mas não consideram que esta é a preocupação central do 

ProUni, o que os levaria também a discordarem do enunciado - embora fosse possível 

que este pensamento levasse à resposta “concordo em parte”. Cabe ainda mencionar um 

grau relativamente elevado de indiferença a tal afirmativa (15%), o que poderia ser 

Tabela 20 – “O ProUni principalmente ajuda o crescimento do ensino privado", por 
condição de bolsa (%).  
     
Possui bolsa do ProUni Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 12,9 11,4 75,7 100,0 
Sim 9,9 5,6 84,5 100,0 
Total 12,4 10,6 77,0 100,0 
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explicado pelo possível desconhecimento do termo “vagas ociosas” por parte de alguns 

respondentes. Mas as pequenas diferenças entre bolsistas e não-bolsistas não chegaram 

a ser estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

 

Em relação à afirmativa de que o ProUni é principalmente assistencialista, 

percebe-se um razoável nível de discordância (17%), tanto entre bolsistas como entre os 

não-bolsistas, conforme é evidenciado na tabela 22. No entanto, ainda predomina a 

concordância entre os respondentes. Entre os bolsistas, 71% concordam com tal 

afirmativa e, entre os não-bolsistas, 69%, proporções praticamente idênticas. De fato, não 

há diferenças estatisticamente significativas entre bolsistas e não-bolsistas. Conforme já 

comentado, o conceito de assistencialismo pode ter sido considerado por alguns 

estudantes como algo benéfico, tendo como referência os programas de assistência 

estudantil presentes nas IES. O recebimento dos benefícios da assistência estudantil está 

ligado à condição socioeconômica do estudante e não exatamente a condição de bolsista 

do ProUni, o que pode explicar  as poucas diferenças de percepções entre bolsistas e 

não-bolsistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Outro enunciado desfavorável ao ProUni afirma que ele garante que os estudantes 

de menor renda tenham acesso ao ensino superior privado, enquanto alunos de alta 

renda freqüentam o ensino superior público. Tal enunciado envolve, de forma implícita, a 

questão da qualidade do ensino nos setores privado e público, bem como das 

características seu alunado. Entre os alunos bolsistas a concordância foi de 94% e entre 

os não bolsistas 86% concordaram com a afirmativa. Entre estes não bolsistas a 

Tabela 21 - "O ProUni serve principalmente para ocupação de vagas ociosas no 
ensino privado", por condição de bolsa 
     
Bolsista ProUni? Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 35,2 15,5 49,3 100,0 
Sim 43,7 11,3 45,1 100,0 
Total 36,5 14,9 48,6 100,0 

Tabela 22 - " O ProUni é principalmente assistencialista”, por condição de bolsa (%).  
     
Bolsista ProUni?  Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 17,2 14,3 68,5 100,0 
Sim 17,4 11,6 71,0 100,0 
Total 17,3 13,9 68,8 100,0 
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discordância foi maior (9%) que entre os bolsistas, mas ainda sim a maioria concordou 

com o enunciado. Assim, estudantes que possuem bolsa tendem a concordar mais que 

existe a diferenciação no tipo de instituição a que estudantes de diferentes condições 

econômicas têm acesso. Alguns estudantes que não são bolsistas entendem de forma 

diferente. Para estes, pode haver o entendimento de que o tipo de instituição freqüentada 

não é definida pela condição econômica, mas por outros fatores, como, por exemplo, o 

mérito individual. As diferenças entre os dois segmentos de estudantes não são 

estatisticamente significativas.  
 

 

 

 

 

  

 

 Outro enunciado apresentado no questionário afirmava que as bolsas parciais (de 

50% e 25%) do valor da mensalidade, trazem pouca contribuição para que alunos de 

baixa renda ingressassem no ensino superior, visto que eles devem pagar o restante da 

mensalidade. Em relação a esta afirmativa, entre os não-bolsistas a concordância foi de 

75% e entre os bolsistas foi de 70%, ao passo que a discordância foi, respectivamente, 

de 16% e 24%. Muitos dos bolsistas participantes da pesquisa recebiam bolsas parciais. 

O fato de estas bolsas ter contribuído para que ingressassem na educação superior pode 

ter feito com que muitos deles discordassem da afirmativa. Estes estudantes podem ter 

um entendimento de que as bolsas, mesmo que parciais, aumentam as chances de  

estudantes de baixa renda cursarem uma graduação, pois estes não conseguiriam pagar 

pelo valor integral das mensalidades. Outro ponto que pode ter sido de discordância por 

parte de alguns estudantes refere-se à construção do enunciado. Apesar de apresentar 

uma crítica às bolsas parciais, o enunciado afirma que as bolsas aumentam, mesmo que 

de forma pouco expressiva, as chances dos estudantes de ter acesso à educação 

superior. Para alguns estudantes a discordância pode consistir em pensar que as bolsas 

parciais em nada contribuem para aumentar as chances do estudante de baixa renda no 

acesso à educação. Esta hipótese explicaria o percentual de discordância entre os 

estudantes não bolsistas. No entanto, as diferenças verificadas na tabela 24 não são 

estatisticamente significativas. 

 

Tabela 23 - "O ProUni garante aos estudantes de menor renda o acesso ao 
setor privado, enquanto os de maior renda têm acesso ao setor público", 
por condição de bolsa (%) 
     
Possui bolsa do ProUni Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 9,3 5,4 85,4 100,0 
Sim 1,4 4,2 94,4 100,0 
Total 8,1 5,2 86,7 100,0 
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 O último enunciado desfavorável ao ProUni aborda mais uma questão polêmica 

sobre suas efetivas intenções: a de que ele se preocupa principalmente com o ingresso 

no ensino superior e pouco com a permanência do estudante. Quanto a este enunciado, 

a discordância entre os bolsistas foi elevada, 48%, conforme mostra a tabela 25 e bem 

menor, 22%, entre os não bolsistas. Dito de outra forma, para quase metade dos 

bolsistas, a permanência do estudante na instituição durante todo curso é sim uma 

preocupação do programa. A bolsa permanência, principal ação do governo para evitar a 

evasão dos estudantes de baixa renda, pode ser para estes estudantes a ação que 

demonstra que no programa existe esta preocupação. Já para os não bolsistas a questão 

é vista de forma diferenciada. Para a maioria destes estudantes a permanência ainda não 

é uma preocupação central no ProUni.  As diferenças entre bolsistas e não bolsistas são 

estatisticamente significativas no nível de 1%.  

 

 

 

 

 

 
   Nota: ** Diferenças significativas a 1% 

 

 Em síntese, no bloco dos enunciados desfavoráveis ao ProUni, expressivos 

percentuais de discordância foram observados, embora muitos estudantes tenham 

concordado com as afirmativas apresentadas. O enunciado com maior proporção de 

discordantes, quanto comparado com outros enunciados, foi o que afirma que o ProUni 

tem como preocupação central a ocupação das vagas ociosas. Para os estudantes, este 

pode ser um objetivo do ProUni, mas não é o objetivo central da pesquisa. Assim como 

neste enunciado, os estudantes bolsistas demonstraram uma tendência maior a discordar 

Tabela 24 -  "As bolsas parciais aumentam muito pouco as chances dos 
estudantes de menor renda ingressarem no ensino superior ", por 
condição de bolsa (%) 
     
Possui bolsa do ProUni Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 15,6 9,0 75,4 100,0 
Sim 23,9 5,6 70,4 100,0 
Total 16,8 8,5 74,7 100,0 

Tabela 25 -  "O ProUni se preocupa pouco com a permanência do 
estudante no ensino superior", por condição de bolsa (%)** 
     
Possui bolsa do ProUni Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 21,7 27,0 51,3 100,0 
Sim 47,9 11,3 40,8 100,0 
Total 25,7 24,6 49,7 100,0 
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dos enunciados desfavoráveis ao ProUni, o que pode ser interpretado como uma 

tentativa de defender o programa do qual fazem parte.  

 O bloco dos enunciados sobre possíveis estratégias de democratização é iniciado 

com a afirmativa de que o governo deveria investir no ensino superior público e não 

investir no ensino superior privado.  A tabela 26 mostra que entre os estudantes bolsistas 

existe mais concordância com tal afirmativa que entre os não bolsistas. A discordância 

entre os estudantes bolsistas e não bolsistas é relativamente pequena, de apenas 2 

pontos percentuais, mas pode demonstrar que para alguns estudantes bolsistas o 

investimento governamental no setor privado também é válido. Neste entendimento, o 

investimento público seria justificado pelos benefícios que o setor privado pode trazer. No 

caso dos bolsistas, pelo fato de terem acesso ao nível superior por meio das instituições 

privadas, a percepção de tais benefícios seria pouco mais intensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 A tabela 27 mostra dados sobre o enunciado que trata do investimento 

governamental na educação pública e a contribuição deste para democratizar o acesso à 

educação superior. Na tabela anterior, em torno de 90% concordaram que o governo 

deveria investir na educação superior pública. Apesar disso, na tabela 27, o grau de 

concordância com a afirmativa de que esse investimento contribui para democratizar o 

acesso foi bem menor. Entre os não bolsistas, 20% discordaram da afirmativa, enquanto 

entre os bolsistas a discordância foi de 17%. Ao contrário do que se esperava, os 

bolsistas, que estão fora das instituições públicas, tendem a acreditar mais na 

capacidade do setor público de democratizar o acesso. As diferenças não são 

estatisticamente significativas.  

 

  

 

 

 

Tabela 26 -  " O governo deveria investir no ensino superior público e 
não privilegiar o privado", por condição de bolsa (%) 
     
Possui bolsa do ProUni Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 6,1 3,4 90,5 100,0 
Sim 8,5 2,8 88,7 100,0 
Total 6,4 3,3 90,3 100,0 

Tabela 27 - "O investimento do governo no ensino superior público 
contribui para democratizar o acesso", por condição de bolsa (%) 
     
Possui bolsa do ProUni Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 19,7 7,3 73,1 100,0 
Sim 17,1 7,1 75,7 100,0 
Total 19,3 7,3 73,4 100,0 
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 Os resultados quanto ao enunciado “melhorar as escolas públicas da educação 

básica é a melhor forma de permitir que estudantes de menor renda tenham acesso ao 

ensino superior” apresentados na tabela 28, mostram que praticamente todos os 

bolsistas, 99%, concordaram com ele; entre os não bolsistas o grau de concordância 

também foi muito alto, 96%. As diferenças não foram estatisticamente significativas, ou 

seja, bolsistas e não bolsistas do ProUni têm percepções semelhantes quanto à noção de 

que o melhor meio para ampliar o acesso das camadas de baixa renda à universidade é 

a oferta, pelo Poder Público, de uma melhor qualidade da educação básica para toda a 

população. Assim, o caminho para a democratização da educação superior passa, na 

visão de alguns autores e também na visão dos estudantes, pela melhoria do ensino 

ofertado na educação básica pública. Neste caso, investimento em educação básica 

poderia resultar em universidades públicas menos elitistas, do ponto de vista do perfil 

socioeconômico de seus estudantes. 

 
Tabela 28- "Melhorar as escolas públicas da educação básica é a melhor forma 
de permitir que estudantes de menor renda tenham acesso ao ensino superior", 
por condição de bolsa (%). 
     
Possui bolsa do 
ProUni Discordância Indiferença Concordância Total 
Não 2,9 1,2 95,9 100,0 
Sim  1,4 98,6 100,0 
Total 2,5 1,2 96,3 100,0 

  

 

 No bloco dos enunciados sobre possíveis estratégias de democratização as 

diferenças entre bolsistas e não bolsistas são muito pequenas e estatisticamente não são 

significativas. A maioria dos estudantes concorda que o investimento do governo deve 

ser no setor público, tanto nas instituições de ensino superior, como nas escolas de 

educação básica. Tal investimento nas escolas públicas é a melhor alternativa, para a 

grande maioria dos estudantes, para que jovens de baixa renda ingressem no ensino 

superior.  
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Percepção dos estudantes por nível socioeconômico 
 

 Nesta seção serão apresentadas e discutidas as percepções dos estudantes em 

relação aos enunciados sobre o ProUni considerando a condição socioeconômica dos 

respondentes.  

Conforme já comentado no capítulo de metodologia, buscou-se uma variável que 

refletisse a condição socioeconômica dos estudantes, tanto como capital cultural, como 

capital econômico. A nova variável foi então elaborada, considerando que a condição 

socioeconômica interferiria na percepção dos estudantes quanto ao programa.   

Assim como as tabelas que consideraram a variável “condição de bolsa” as 

tabelas com a variável “nível socioeconômico” são apresentadas em três blocos: 

enunciados favoráveis; enunciados desfavoráveis; e, por fim, possíveis estratégias de 

democratização do acesso ao ensino superior. 

 O bloco dos enunciados favoráveis inicia com o enunciado “traz benefício para a 

sociedade”. Embora a maioria dos estudantes tenha concordado com o enunciado, há 

uma tendência a que alunos de nível socioeconômico baixo concordem mais com o 

enunciado (89%) que alunos de nível socioeconômico alto (75%). A diferença quanto ao 

nível de concordância é algo expressiva, de 14 pontos percentuais (tabela 29). No 

entanto, tais diferenças não chegam a ser estatisticamente significativas no nível de 5%, 

alcançando apenas o nível de 10%. Assim, seria possível dizer que haveria apenas uma 

leve tendência à diferença de percepções entre os níveis socioeconômicos. No entanto, 

tais resultados não são conclusivos. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 Em relação ao enunciado “auxilia milhares de jovens de baixa renda a ter uma 

profissão” a diferença entre níveis socioeconômicos também é expressiva. Entre os 

estudantes com nível socioeconômico baixo a concordância foi de 85%, percentual bem 

próximo ao do grupo de nível socioeconômico médio. O menor percentual de 

concordância (77%) foi entre aqueles com nível socioeconômico alto (tabela 30). 

Também entre os percentuais de indiferença houve diferenças entre os níveis 

Tabela 29 - "O ProUni traz benefícios para a sociedade", por nível 
socioeconômico (%). 
    
Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total 
Baixo 5,7 5,7 88,6 100,0 
Médio 8,4 6,7 84,8 100,0 
Alto 12,5 12,5 75,0 100,0 
Total 7,8 7,2 85,0 100,0 
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socioeconômicos. Entre os que possuem nível socioeconômico alto, a indiferença foi de 

13%, o que corresponde a pouco mais que o dobro da indiferença entre alunos de níveis 

sociais mais baixos. As diferenças quanto à concordância e à indiferença poderia ser 

explicada pelo fato de que o enunciado versa sobre um aspecto do programa que 

atingiria jovens com renda baixa, o que pouco interfere diretamente na vida dos jovens 

com nível social e econômico alto. Outra explicação possível é a de que para estes 

estudantes, apenas a realização de um curso superior não é garantia de conquistar um 

emprego e seguir uma profissão.  As diferenças presentes na tabela são significativas no 

nível de 1%. 

              

  
Tabela 30 - "O ProUni auxilia milhares de estudantes de menor renda a 
ter uma profissão", por nível socioeconômico (%).**   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 9,3 5,7 85,0 100,0   
  Médio 14,7 2,3 83,1 100,0   
  Alto 10,1 12,7 77,2 100,0   
  Total 11,4 5,6 83,0 100,0   
              
  **Nota: diferenças significativas no nível de 1%.       
              

 
A tabela 31 apresenta os dados sobre as percepções dos estudantes em relação 

ao enunciado “promove a democratização”. As diferenças entre os níveis 

socioeconômicos foram as maiores encontradas até o momento. Entre o nível 

socioeconômico baixo e o alto existe uma diferença de 30 pontos percentuais na 

concordância e 22 pontos na discordância. As diferenças são estatisticamente 

significativas no nível de 1%. Para boa parcela dos estudantes com nível socioeconômico 

alto o programa não democratiza o acesso ao ensino superior. A explicação poderia ser a 

que estudantes tenham percepções diferenciadas quanto à democratização. O grupo dos 

estudantes com nível socioeconômico baixo pode entender que possibilitar que 

estudantes de baixa renda cursem uma graduação é uma forma de democratizar o 

acesso. Para o outro grupo, de nível social alto, que freqüentou boas escolas de nível 

médio e possui elevado capital cultural, pode ser que bolsas de estudo em instituições 

privadas não signifique democratização do acesso.  Outra possível explicação, que não 

exclui a anterior, é a de que alunos com nível social mais elevado, conscientes de suas 

maiores chances de ingresso na educação superior, estariam menos preocupados com a 

democratização do acesso a este nível de ensino.  
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Tabela 31 - "O ProUni promove a democratização do acesso ao ensino superior, 
por nível socioeconômico (%).** 

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 8,4 7,1 84,5 100,0   
  Médio 16,2 6,7 77,1 100,0   
  Alto 30,0 16,3 53,8 100,0   
  Total 14,8 8,5 76,7 100,0   
              
  **Nota: diferenças significativas no nível de 1%.       
              
 

O nível socioeconômico dos estudantes também interferiu em suas percepções 

sobre o enunciado “traz chance de ascensão social para os bolsistas”. A diferença de 

concordância entre os estudantes de nível socioeconômico baixo e alto foi de 19 pontos 

percentuais e de discordância a diferença foi de 11 pontos percentuais. Ao que parece, 

para muitos estudantes de nível socioeconômico alto o ProUni não propicia a ascensão 

social para seus beneficiários. Os estudantes podem considerar que a ascensão social 

não pode ser dada apenas pelo acesso à educação ou, ainda, que o formato atual do 

programa não permite a ascensão social, tendo caráter predominantemente 

assistencialista, no sentido de que apenas oferece um benefício. As diferenças são 

significativas no nível de 1%. 

 

  
Tabela 32 - "O ProUni traz chance de ascensão social para os bolsistas", 
por nível socioeconômico (%).**   

        

  Nível socioeconômico  Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 5,8 7,1 87,1 100,0   
  Médio 14,6 6,2 79,2 100,0   
  Alto 16,5 15,2 68,4 100,0   
  Total 10,8 8,1 81,1 100,0   
              
  **Nota: diferenças significativas no nível de 1%.       

 
 
  

Em relação ao enunciado que afirma “a bolsa permanência resolve o problema 

das despesas pessoais” a concordância foi predominante, mas altos índices de 

discordância são observados, como mostra a tabela 33. A diferença entre o nível 

socioeconômico baixo e alto foi de 19 pontos percentuais em relação à concordância, 

uma distância expressiva. As diferenças entre a discordância e indiferença são menos 

expressiva de, respectivamente, 12 e 9 pontos percentuais. No seu conjunto, as 
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diferenças alcançam o nível de significância de apenas 10%, indicando uma pequena 

tendência de percepções diferenciadas entres os níveis socioeconômicos.  

 

 

 

 

 

 
  

 

Em síntese, no bloco dos cinco enunciados favoráveis ao ProUni foi possível 

perceber que existem diferenças significativas entre os grupos de estudantes com nível 

socioeconômico diferentes, indicando que essa variável afetou, em maior ou menor grau, 

a percepção de estudantes quanto a diferentes aspectos positivos do programa.  

Na maioria das cinco tabelas anteriores os estudantes com nível socioeconômico 

baixo concordaram mais com os enunciados que seus colegas de nível socioeconômico 

alto, sugerindo que o primeiro grupo dos estudantes tende a ter percepções mais 

positivas sobre o programa que o segundo grupo. O grupo dos estudantes com nível 

socioeconômico médio teve percepções que se aproximaram mais dos resultados 

apresentados pelos estudantes de nível socioeconômico baixo, o que fortaleceu a 

polaridade dos resultados em dois grupos: nível socioeconômico alto e médio/baixo, 

indicando que o nível socioeconômico influencia na percepção sobre o ProUni.  

Iniciando o bloco dos enunciados desfavoráveis, a tabela 34 apresenta os dados 

referentes às percepções dos estudantes quanto ao enunciado que afirma que o ProUni 

“principalmente ajuda o crescimento do ensino privado”. As diferenças entre os 

estudantes com nível socioeconômico baixo e médio são praticamente inexistentes: 

enquanto no primeiro grupo 79% concordaram com o enunciado, no segundo a 

concordância foi de 78%. Também no grupo de nível socioeconômico alto a parcela dos 

que concordaram foi parecida: 70%. A discordância entre os alunos de nível 

socioeconômico baixo e alto é a mesma: 13%. Embora seja um enunciado desfavorável 

ao ProUni, conforme já comentado, ele pode ter tido interpretação diversa por parte dos 

estudantes, sendo atribuído a ele um aspecto favorável. As diferenças não são 

estatisticamente significativas.  

 
 

  
Tabela 33 - "A bolsa permanência resolve o problema das despesas pessoais 
dos bolsistas", por nível socioeconômico (%).   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 21,8 17,1 61,1 100,0   
  Médio 26,7 18,0 55,2 100,0   
  Alto 34,2 24,1 41,8 100,0   
  Total 25,7 18,6 55,7 100,0   
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Tabela 34  - "O ProUni principalmente ajuda o crescimento do ensino 
privado", por nível socioeconômico (%).   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 13,3 8,0 78,8 100,0   
  Médio 11,1 10,6 78,3 100,0   
  Alto 12,5 17,5 70,0 100,0   
  Total 12,3 10,5 77,2 100,0   
              

 
 
 

Em relação ao enunciado “serve principalmente para ocupação de vagas ociosas 

no ensino privado” também são observadas poucas diferenças entre as percepções dos 

três grupos, que não são estatisticamente significativas, conforme a tabela 35. Metade 

dos estudantes de baixo nível socioeconômico concordou com o enunciado, ao passo 

que entre os estudantes de alto nível socioeconômico o percentual foi de 47%. A maior 

diferença, de 5 pontos percentuais também é pequena e refere-se ao percentual de 

indiferença entre estudantes do grupo de baixo e alto nível socioeconômico.  
 
 

  
Tabela 35 - "O ProUni serve principalmente para ocupação de vagas 
ociosas no ensino privado", por nível socioeconômico (%).   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 36,0 13,8 50,2 100,0   
  Médio 37,3 14,1 48,6 100,0   
  Alto 34,2 19,0 46,8 100,0   
  Total 36,2 14,8 49,1 100,0   

 
 
 
 
 Em relação ao enunciado que afirma ser o ProUni “principalmente assistencialista” 

a maioria dos estudantes demonstrou concordar com a afirmativa. Assim como em 

relação ao enunciado “principalmente ajuda o crescimento do ensino privado” (tabela 34), 

a tabela atual (tabela 36) mostra que os estudantes de menor nível socioeconômico 

concordaram mais com um enunciado desfavorável do que alunos de maior nível 

socioeconômico. A explicação seria a interpretação positiva que os estudantes teriam tido 

do termo “assistencialista”, de acordo com a discussão já realizada neste trabalho. As 

diferenças não são estatisticamente significativas.   
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Tabela 36 - "O ProUni é principalmente assistencialista", por nível 
socioeconômico (%).   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 16,6 12,6 70,9 100,0   
  Médio 19,7 14,6 65,7 100,0   
  Alto 15,4 16,7 67,9 100,0   
  Total 17,5 14,0 68,5 100,0   

 
 
 
 

A tabela 36 apresenta a distribuição das percepções dos estudantes quanto ao 

enunciado “garante aos estudantes de menor renda o acesso ao setor privado, enquanto 

os de maior renda têm acesso ao setor público”. Entre estudantes com nível 

socioeconômico baixo, grande parte (90%) concordou com tal afirmativa, enquanto entre 

os estudantes com nível socioeconômico alto esse percentual foi significativamente 

menor de 71%. A diferença de discordância entre estes dois grupos foi de 12 pontos 

percentuais. Com os dados apontados percebe-se que este é o primeiro aspecto 

percebido como desfavorável e que teve a concordância de grande maioria dos 

estudantes com nível socioeconômico baixo e menor concordância por parte dos 

estudantes com maior nível socioeconômico. O enunciado em questão envolve a 

discussão sobre o suposto elitismo das instituições de ensino superior pública e afirma 

que o ProUni reforça a situação afirmada por muitos no meio acadêmico: estudantes de 

baixa renda freqüentam o ensino superior privado, enquanto estudantes de maior renda 

freqüentam o ensino superior público e gratuito, embora existam pesquisas que afirmam 

ter mais estudantes de baixa renda nas IES públicas do que no setor privado. Neste 

debate existem aqueles que argumentam que essa diferenciação não se dá pela 

condição econômica e sim pelo mérito acadêmico. Os estudantes de menor nível 

socioeconômico podem ter considerado a questão mais ampla do elitismo das IES 

públicas, enquanto uma parcela dos estudantes com maior renda podem ter considerado 

o argumento do mérito acadêmico para discordar do enunciado apresentado. As 

diferenças são significativas no nível de 1%. 
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Tabela 37 - "O ProUni garante aos estudantes de menor renda o acesso 
ao setor privado, enquanto os de maior renda têm acesso ao setor 
público", por nível socioeconômico (%).**   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 5,3 4,4 90,3 100,0   
  Médio 7,8 3,4 88,8 100,0   
  Alto 17,5 11,3 71,3 100,0   
  Total 8,2 5,2 86,6 100,0   
              

  

**Nota: diferenças significativas no nível de 1%. 
 
       

 

 

Em relação ao enunciado ”as bolsas parciais aumentam muito pouco as chances 

dos estudantes de menor renda ingressarem no ensino superior”, há uma tendência a 

que alunos de nível socioeconômico baixo concordem mais com o enunciado que 

estudantes de nível socioeconômico alto. A diferença quanto ao nível de concordância 

entre esses grupos é de 14 pontos percentuais. No entanto, tais diferenças não são 

estatisticamente significativas. Novamente, os estudantes de menor nível 

socioeconômico concordaram mais que estudantes de maior nível social. Também em 

relação a esse enunciado, as diferenças não são estatisticamente significativas no nível 

de 1%, mas são no nível de 10%.  
 

 
 

  

Tabela 38 - "As bolsas parciais aumentam muito pouco as chances dos 
estudantes de menor renda ingressarem no ensino superior", por nível 
socioeconômico (%).   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 15,0 6,6 78,3 100,0   
  Médio 17,7 7,7 74,6 100,0   
  Alto 19,0 16,5 64,6 100,0   
  Total 16,7 8,6 74,7 100,0   
              

 
 
  

As percepções dos estudantes quanto ao enunciado “se preocupa pouco com a 

permanência do estudante no ensino superior” são quase idênticas (tabela 39). A 

concordância está próxima de 50% nos três níveis sociais. As grandes diferenças estão 

nas categorias discordância e indiferença. Dentre os estudantes de nível socioeconômico 

baixo, 27% discordaram da afirmativa, enquanto dentre os com nível alto a discordância 
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foi de 12%, menos da metade. Já o nível de indiferença deste último grupo foi a mais 

elevada até o momento: 39% dos estudantes mostraram-se indiferentes à questão da 

permanência dos estudantes. Tal indiferença dos estudantes de nível socioeconômico 

elevado com a questão da permanência dos bolsistas no ensino superior já havia sido 

sinalizada na tabela que abordava o enunciado “a bolsa permanência resolve o problema 

das despesas pessoais dos bolsistas”, na qual 24% demonstraram indiferença. As 

diferenças presentes na tabela 39 são significativas no nível de 1%. 
 
 

  
39 - "O ProUni se preocupa pouco com a permanência do estudante no 
ensino superior", por nível socioeconômico (%).**   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 26,9 23,3 49,8 100,0   
  Médio 29,7 19,4 50,9 100,0   
  Alto 11,7 39,0 49,4 100,0   
  Total 25,5 24,4 50,1 100,0   
              
  **Nota: diferenças significativas no nível de 1%.       

 
 
 
 

Resumindo os dados do bloco dos enunciados desfavoráveis, percebe-se que, na 

grande maioria deles, não existiram diferenças expressivas entre as percepções dos 

estudantes de níveis socioeconômicos distintos, existindo dados, como o da tabela 39, 

quase idênticos entre os três níveis. Tal distribuição aconteceu de forma diversa do 

ocorrido no bloco dos enunciados favoráveis, no qual estudantes com nível 

socioeconômico alto discordaram mais que estudantes com nível baixo. Os estudantes 

de nível socioeconômico alto tendem a concordar com os enunciados desfavoráveis, 

exceto quando estes foram interpretados pelos respondentes como favoráveis ao ProUni, 

como é o caso dos enunciados “principalmente auxilia o ensino superior privado e “é 

assistencialista”. Em algumas tabelas (por exemplo,a tabela 38) embora o nível de 

significância tenha sido de apenas 10% as diferenças entre os níveis socioeconômicos 

foram expressivas.  

 Iniciando o bloco de enunciados sobre possíveis estratégias de democratização, a 

afirmativa “o governo deveria investir no ensino superior público e não privilegiar o 

privado” teve maior percentual de concordância entre os estudantes com nível 

socioeconômico alto (93%) e médio (91%). Não existem diferenças expressivas entre os 

três níveis e os percentuais de discordância e indiferença não são elevados. As 

diferenças não são estatisticamente significativas.  
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Tabela 40 - "O governo deveria investir no ensino superior público e não 
privilegiar o privado", por nível socioeconômico (%).   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 7,0 4,4 88,6 100,0   
  Médio 6,1 2,8 91,1 100,0   
  Alto 6,3 1,3 92,5 100,0   
  Total 6,6 3,3 90,1 100,0   
              

  
 
 
 Em relação ao enunciado que trata da contribuição do investimento de recursos 

públicos nas IES públicas para democratizar o acesso ao ensino superior, percebe-se 

que não existe consenso. Embora a maioria dos estudantes dos três diferentes níveis 

concorde com a afirmativa, parte dos respondentes demonstrou discordância. A diferença 

de concordância entre os estudantes de nível socioeconômico baixo e alto é de 14 pontos 

percentuais. Em relação à discordância essa diferença é de 13 pontos percentuais. As 

diferenças não são estatisticamente significativas.   
 

  
Tabela 41 - "O investimento do governo no ensino superior público 
contribui para democratizar o acesso", por nível socioeconômico (%).   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 15,9 7,5 76,7 100,0   
  Médio 19,0 6,1 74,9 100,0   
  Alto 28,8 8,8 62,5 100,0   
  Total 19,1 7,2 73,7 100,0   

 

 

Outra possível estratégia de democratização do acesso ao ensino superior é a 

melhoria das escolas públicas da educação básica. A grande maioria dos estudantes 

entrevistados, independente no nível socioeconômico demonstrou concordar com tal 

pensamento. As percepções são quase idênticas, diferenciando-se por 1 ou 2 pontos 

percentuais.  
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Tabela 42 - "Melhorar as escolas púbicas da educação básica é a melhor 
forma de permitir que estudantes de menor renda tenham acesso ao 
ensino superior", por nível socioeconômico (%).   

        
  Nível socioeconômico Discordância Indiferença Concordância Total   
  Baixo 1,8 0,9 97,4 100,0   
  Médio 2,8 1,7 95,6 100,0   
  Alto 3,8 1,3 95,0 100,0   
  Total 2,5 1,2 96,3 100,0   
              

 
 
 Em síntese, o bloco dos enunciados sobre possíveis estratégias de 

democratização não apresentou grandes diferenças entre os níveis socioeconômicos. 

Quanto à estratégia de democratizar o acesso por meio do investimento no setor público, 

apesar da maioria ter concordado, boa parte dos alunos demonstrou ser contrário a essa 

idéia. No entanto, quase todos os estudantes concordam que melhorar as escolas 

públicas é a melhor forma de inserir estudantes de baixa renda no ensino superior.  
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V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A educação superior é, cada vez mais, exigência no mundo contemporâneo. No país, as 

pessoas procuram por um diploma por diferentes motivos. As classes economicamente 

desfavorecidas buscam, em especial, inserção no mercado de trabalho ou melhora na 

carreira profissional. No entanto, as instituições públicas do país, além de não possuírem 

capacidade física para atender toda a demanda, não incorporam em sua estrutura todos 

os jovens que desejam uma formação superior.  

 Com o crescimento da demanda por educação superior, cresceu também a 

matrícula no setor privado, que se tornou no Brasil, assim como em outros países, 

predominante no sistema de educação superior, em temos de número de instituições e 

de matrículas. A expansão via  iniciativa privada, no entanto, é passível de várias críticas. 

Algumas destas relacionada com a qualidade dos serviços ofertados por essas 

instituições ou com a incapacidade deste setor de absorver as classes economicamente 

mais desfavorecidas, devido às taxas de mensalidades cobradas. Com isso as classes 

menos ricas possuem dificuldades de acesso tanto ao setor público, que ainda se mostra 

seletivo, quanto ao setor privado, que exige do estudante um mínimo de condições 

financeiras para arcar com as despesas decorrentes dos estudos.  

 Neste contexto, de necessidade de democratização da educação superior, o 

Ministério da Educação criou o ProUni, com o objetivo de inserir estudantes de classes 

econômicas menos favorecidas na educação superior. O programa oferece bolsas 

integrais ou parciais a estes estudantes em algumas instituições particulares que 

recebem, em contrapartida, isenção fiscal. Em um contexto de debates sobre a 

necessidade de uma reforma da educação superior, o ProUni surge com o discurso de 

ampliação de vagas em curto prazo e sem gastos adicionais para o governo.   

 Antes do início do funcionamento do programa, a forma como o governo pretendia 

ampliar o número de jovens na educação superior gerou muitos debates nas 

universidades, na mídia e no Congresso Nacional, onde tramitava o projeto de lei que 

previa a criação do programa que beneficiaria estudantes de baixa renda e também 

instituições de ensino superior privadas. Nesse momento, foi intensa a participação dos 

que foram considerados os principais interessados no assunto: mantenedores e gestores 

de instituições privadas. Estes participaram ativamente durante a tramitação do projeto 

de lei e, utilizando a força de seus principais representantes, conseguiram garantir que 

algumas de suas reivindicações fossem incorporadas no texto que se consolidou na Lei 
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de criação do ProUni. Entretanto, este debate pouco considerou os interesses dos que 

seriam os mais atingidos: os estudantes.  

 Assim, esta pesquisa teve como objetivo conhecer o que pensam estudantes 

sobre o programa, enquanto política pública de democratização do acesso ao ensino 

superior, que deveria permitir não apenas o ingresso, mas também a permanência de 

estudantes de baixa renda na educação superior privada. A pesquisa procurou saber o 

que pensam aqueles que são beneficiados diretamente pelo programa, os estudantes 

bolsistas; os beneficiários potenciais, ou seja, estudantes de baixo nível socioeconômico; 

bem como aqueles que não são beneficiados diretamente e não são beneficiários 

potenciais, incluindo neste grupo os estudantes de universidade pública e estudantes de 

nível socioeconômico alto.  

 A pesquisa utilizou dados obtidos com a aplicação de questionários a estudantes 

de Pedagogia de diferentes instituições de ensino superior do Distrito Federal, incluindo a 

única universidade pública, com o objetivo de captar as percepções desses alunos 

acerca de algumas características do ProUni. Foram apresentados enunciados favoráveis 

e desfavoráveis ao programa, a fim de que os estudantes informassem sobre sua 

concordância ou discordância com cada afirmativa. Os enunciados centrais para a 

pesquisa afirmam que “O ProUni é um programa que promove a democratização do 

acesso ao ensino superior” e que “O ProUni se preocupa pouco com a permanência do 

estudante no ensino superior”. Foram apresentados, também, enunciados que indicavam 

possíveis estratégias de democratização, que não estão diretamente relacionadas com o 

ProUni, mas fazem parte de argumentos comumente utilizados no debate sobre o 

programa e sobre a democratização do acesso à educação superior. Os enunciados 

tratavam da melhoria da educação básica pública e da capacidade do setor público de 

democratizar o acesso. Foram feitas comparações entre alunos bolsistas e não bolsistas 

do ProUni e entre alunos de nível socioeconômico alto, médio e baixo.  

 Os resultados da pesquisa mostraram que para a maioria dos estudantes, tanto 

bolsistas como não bolsistas, o ProUni promove a democratização do acesso à educação 

superior. Entretanto, entre aqueles que não são beneficiados pelo programa a 

discordância apresenta-se maior quando comparada à dos bolsistas, com uma diferença 

estatisticamente significativa. Quando considerados os estudantes com diferentes níveis 

socioeconômicos, também a maioria concorda que o ProUni promove a democratização, 

no entanto a discordância entre aqueles estudantes de nível socioeconômico alto é 

expressiva, com uma diferença significativa. Assim, muitos dos estudantes que não 

poderiam ser beneficiados pelo programa, devido ao seu perfil socioeconômico, pensam 
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que o programa não contribui para que a educação superior se democratize. No entanto, 

alguns destes estudantes concordaram que o ProUni traz benefícios para a sociedade e 

que possui alguns aspectos positivos, como o de auxiliar jovens de baixa renda a terem 

uma profissão. Cabe destacar que a expressão “democratização do acesso” pode ter sido 

entendida de formas diferentes pelos estudantes, de acordo com o semestre que cursam, 

a instituição e outras variáveis. Para alguns estudantes, esta democratização pode ter 

sido entendida apenas como ampliação do acesso, para outros a ampliação com 

incorporação de estudantes de baixa renda e, para outros, ainda, pode ser necessária a 

garantia da permanência do estudante durante o curso.  

 A garantia da permanência dos estudantes na instituição até o término do curso é 

um aspecto do ProUni ainda muito criticado. Embora não tenha gastos com 

mensalidades, o bolsista integral precisa arcar com despesas que podem ter impacto nos 

gastos familiares. Para a maioria dos estudantes de nível socioeconômico baixo, o 

ProUni pouco se preocupa com a permanência dos estudantes na educação superior. As 

diferenças de percepções entre os estudantes de diversos níveis socioeconômicos em 

relação à preocupação do ProUni com a permanência são significativas. Já entre os 

bolsistas, a percepção quanto à permanência ficou dividida. Muitos concordam, mas 

muitos também discordam de tal afirmativa. No entanto, para estes bolsistas a bolsa 

permanência resolve o problema das despesas pessoais dos estudantes enquanto está 

na instituição. As diferenças entre as percepções de bolsistas e não bolsistas quanto à 

permanência são estatisticamente significativas. A bolsa permanência também é bem 

avaliada pelos estudantes de nível socioeconômico baixo. Assim, para esses estudantes, 

a bolsa permanência é um importante benefício para o aluno de baixa renda, no entanto, 

esses mesmos estudantes concordam que a preocupação do programa com a 

permanência ainda é pouca, o que exige a ampliação deste benefício e do número de 

beneficiados, que hoje atinge um baixo percentual de bolsistas.  

 Considerando as comparações dos enunciados com as duas variáveis “condição 

de bolsa” e “nível socioeconômico” a maioria dos enunciados favoráveis ao ProUni 

apresentaram relações estatisticamente significativas. Em geral, comparando 

beneficiários de bolsa com não-beneficiários e beneficiários potenciais com não 

potenciais, os primeiros tendem a concordar mais com um papel positivo do ProUni. Tais 

dados indicam que a condição de ser beneficiário e beneficiário potencial leva estudantes 

a terem uma percepção mais positiva do programa. Uma possível explicação seria a 

influência de visão corporativa entre estes alunos, considerando que quanto mais vagas 

para os estudantes de baixa renda, melhor. Outra possível explicação seria o contexto 
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social no qual os estudantes com baixo nível socioeconômico estão inseridos, o que 

proporcionaria uma visão das dificuldades de acesso à educação superior e a 

necessidade de políticas que promovam o acesso, seja ele no setor público ou privado. 

Ao contrário dos resultados das comparações com enunciados favoráveis, os a maioria 

das comparações envolvendo os enunciados desfavoráveis não possui diferenças 

estatisticamente significativas. Nesse caso, a condição de bolsista ou beneficiário 

potencial geralmente não exerce influência na percepção quanto a um papel negativo ou 

limitado do ProUni.  

 Os enunciados sobre as possíveis estratégias de democratização obtiveram, em 

geral, consenso por parte dos estudantes. A comparação entre bolsistas e não bolsistas e 

entre estudantes com distintos níveis socioeconômicos não apresentou diferenças 

significativas, indicando que estas duas variáveis não influenciaram na visão em relação 

a estes enunciados.  Assim como diferentes autores, também os estudantes concordam 

que melhorar as escolas púbicas da educação básica é a melhor forma de permitir que 

estudantes de menor renda tenham acesso ao ensino superior. A grande maioria dos 

estudantes, independente de receber ou não bolsa e de sua condição socioeconômica, 

concorda que esta estratégia não só é capaz de incorporar estudantes de baixa renda na 

educação superior, como é a melhor forma de promover a inclusão destes estudantes 

neste nível de ensino. Esta seria uma estratégia, a longo prazo, para promover a 

democratização do acesso ao setor público. A formação na educação básica que 

recebem os estudantes de níveis socioeconômicos diferentes, de fato, não acontece de 

forma igualitária e a tentativa de democratizar o nível superior deve passar pelos níveis 

anteriores de formação, principalmente, pela reformulação do ensino oferecido pela 

escola pública.  

A maioria dos estudantes também concorda que o governo deveria investir no 

setor público e não no setor privado. Para estes estudantes, investimento público deve 

ser feito no setor público, que de alguma forma deverá dar retorno para a sociedade. No 

entanto, para muitos destes estudantes, o investimento no setor público, apesar de ser 

necessário, não é capaz de promover a democratização do acesso à educação superior. 

Tais percepções dos estudantes levam a considerar que a universidade pública tem sido 

incapaz de incorporar em seus quadros discentes segmentos da sociedade com os quais, 

historicamente, tem mantido distantes relações. E, para isso, além de políticas que 

promovam a ampliação do número de universidades públicas e a criação de mais vagas 

nas existentes, são necessárias políticas que auxiliem esses segmentos a transporem a 

barreira que os separa da universidade pública.  
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Diferentemente da visão dos estudantes, que consideram o ProUni como um 

programa que democratiza o acesso à educação superior, na visão de alguns técnicos do 

Ministério da Educação, entrevistados durantes a realização desta pesquisa, o ProUni 

não é principalmente um programa de bolsas de estudos, mas sim um instrumento para 

obrigar as instituições que gozam de isenções fiscais a fornecerem uma contrapartida 

para a sociedade. Assim, o ponto de partida para a criação do ProUni não foi a 

necessidade de incluir jovens de baixa renda na educação superior, mas sim, regular o 

setor privado beneficente. Assim, o programa é pensado e criado com uma finalidade, 

mas, no decorrer de sua implementação, na interação com outros atores, ele passa a ter 

objetivos diferentes e ser visto de forma distinta da que foi pensado. 

Na visão destes técnicos, o ProUni democratiza o acesso ao ensino superior sem 

gastos públicos. De fato, a criação do programa não gerou custos adicionais ao governo, 

mas fez com que a arrecadação dos impostos diminuísse, embora o governo argumente 

que muitas IES já não recolhiam devidamente os impostos.  

É inegável, no entanto, que o ProUni, como uma política de ampliação do número 

de graduados no país, pode obter êxito. Dentre os bolsistas do programa, 76% não 

estariam realizando um curso superior se não estivesse recebendo uma bolsa, o que 

mostra que o programa tem contribuído para o aumento do número de estudantes da 

educação superior. Entretanto, é necessário pensar: a meta desejada deve continuar 

sendo a de ter 30% dos jovens entre 18 e 24 anos na educação superior, como propõe o 

Plano Nacional de Educação, ou ter mais jovens, de diferentes segmentos sociais, com 

uma formação que consiga contribuir para seu crescimento intelectual, profissional e 

também para o crescimento e desenvolvimento do país? O ProUni conseguirá ofertar 

uma formação completa para estes estudantes de modo que eles possam obter 

ascensão social? Qual será o impacto deste programa na educação superior pública e 

privada? Estas perguntas e muitas outras que surge quando se analisa o ProUni, no 

contexto das políticas públicas para educação superior, ainda não possuem respostas, 

necessitando de novas pesquisas, reflexões e de resultados que possivelmente apenas 

aparecerão com o decorrer do tempo.    
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Apêndice A - Descrição do ProUni 

 

O Programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais de 50% e 

25% para alunos de cursos de graduação e seqüencial de formação específica. Podem 

concorrer às bolsas alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou 

particulares com bolsa integral; portadores de deficiência e professores da rede pública de 

ensino, os quais concorrerão a bolsas dos cursos de licenciatura, normal superior e 

pedagogia. 

Os alunos que recebem bolsa parcial de 50% podem obter financiamento do valor 

restante da mensalidade através do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior – FIES.  

 

Processo Seletivo  

 

Para candidatos que não são professores da rede pública de ensino, a bolsa é 

concedida de acordo com: o desempenho do aluno no Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM, realizado no ano imediatamente anterior ao da seleção do programa; a renda 

familiar; e, por fim, uma avaliação da IES ao qual o jovem se candidata. Para os professores 

da rede pública de ensino a concessão da bolsa independe da renda. 

 A nota mínima do ENEM para que o aluno possa concorrer às bolsas é de 45 pontos. 

Para concorrer a uma bolsa integral o candidato deve ter renda familiar per capita de um 

salário mínimo e meio.  Para concorrer a uma bolsa parcial o candidato pode ter uma renda 

familiar de até três salários mínimos per capita. A IES é responsável pela etapa final da 

seleção, segundo critérios próprios, e também pela aferição das informações prestadas pelo 

candidato.  

As IES que aderirem ao programa devem reservar um percentual das bolsas de 

estudo para a implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de 

portadores de deficiência ou de auto-declarados negros e indígenas. Tal percentual deve ser 

igual ao percentual de cidadãos auto-declarados indígenas, pardos ou pretos da unidade da 

federação.  

O processo seletivo é realizado uma vez a cada semestre, podendo ser realizada a 

inscrição apenas pela internet. O aluno ao se candidatar a uma bolsa faz a opção por sete 

cursos e sete instituições nas quais deseja estudar. Ao fazer a inscrição no programa, em 
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sítio específico do MEC, o candidato tem acesso às prováveis notas de corte dos cursos em 

cada IES, baseadas nos dados dos demais inscritos naquele processo seletivo. É facultado 

ao candidato, enquanto estiver aberto o processo seletivo, fazer alterações nas opções de 

curso e instituição. De acordo com a nota obtida no ENEM o candidato poderá conseguir 

uma bolsa em um dos cursos e em uma das instituições por ele indicadas. 

 

Oferta de bolsas e isenção fiscal 

 

As IES ao aderirem ao ProUni assinam um termo de adesão válido por um período de 

dez anos. As bolsas devem ser ofertadas respeitando-se a proporção entre curso, turno e 

unidade. As instituições devem ofertar bolsas integrais na proporção de uma bolsa para cada 

10,7 estudantes regularmente matriculados e pagantes ao final do correspondente período 

letivo anterior.  

Às IES participantes do programa é concedida isenção fiscal dos seguintes tributos e 

contribuições: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido, Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o 

Programa de Integração Social. A renúncia fiscal do ano de 2005 foi no valor de R$106,7 

milhões de reais e estima-se que no ano de 2006 e 2007 será, respectivamente, de R$114,7 

e R$126 milhões de reais. 
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Apêndice B – Exposição de Motivos Interministerial nº 061/2004/MEC/MF 

 

Brasília, 10 de setembro de 2004. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência a anexa proposta de Medida Provisória, que 

"institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades 

beneficentes de assistência social no ensino superior, e dá outras providências". 

1. A presente proposta de Medida Provisória justifica-se pelo próprio histórico do processo 

legislativo que se reporta às origens do Programa em apreço. Originalmente, o "Programa 

Universidade para Todos - PROUNI" foi submetido ao Congresso Nacional pelo Projeto de 

Lei nº 3.582, em maio de 2004. Nessa ocasião, o Projeto de Lei foi acompanhado de pedido 

de Urgência Constitucional, tendo em vista a necessidade de implementar o programa 

idealizado, sem olvidar, contudo, a incontornável necessidade dos debates parlamentares, 

ínsitos ao processo legislativo ordinário que tenha por objeto norma de semelhante 

abrangência social. 

2. Há que se considerar, contudo, que o pedido de Urgência Constitucional foi retirado pelo 

próprio Poder Executivo, em solicitação de 06 de julho de 2003, tendo em vista a 

necessidade de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 

2004), indispensável para a formulação da Lei Orçamentária Anual de 2005. 

3. Desde então, muito embora já não contasse o PROUNI com pedido de Urgência 

Constitucional, o Presidente da Comissão Extraordinária e o Relator do Projeto dedicaram-se 

exaustivamente à redação de um projeto substitutivo para o Projeto de Lei nº 3.582/2004, 

que conciliasse o desiderato do governo na democratização do ensino superior ao estudante 

de baixa renda com todo o debate parlamentar acumulado ao longo do trâmite do referido 

projeto legal, incorporando, outrossim, as reivindicações das mantenedoras de instituições 

de ensino superior. 
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4. Toda a atuação política relativa ao marco regulatório do ensino superior foi orientada de 

forma a buscar a formação de um amplo consenso, incorporando reivindicações e sugestões 

de todos os setores envolvidos. A presente proposta de Medida Provisória reflete, como não 

poderia deixar de ser, os esforços até aqui envidados para instituir o PROUNI e regular a 

atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior. Não obstante a 

instituição do Programa conforme o Artigo 62 da Constituição Federal de 1988, a presente 

Medida Provisória respeita o intenso trabalho realizado pelos parlamentares nesses últimos 

meses. 

5. Com efeito, não é sem razão que praticamente todas as emendas sugeridas foram parcial 

ou integralmente contempladas e incorporadas ao texto da presente proposta de Medida 

Provisória. Vale considerar, nesse passo, que a incorporação de emendas ao projeto original 

não foi uma exclusividade da base partidária do governo federal mas, ao contrário, refere-se 

a todos os partidos representados no Congresso Nacional, acentuando o caráter deliberativo 

do presente Programa educacional. De fato, tanto o debate alimentado pelos parlamentares 

quanto as pretensões da sociedade civil encontram amplo respaldo na reformulação do 

PROUNI, evidenciando significativas alterações no teor do texto, se confrontado com o 

Projeto de Lei de maio de 2004. 

6. O PROUNI, contudo, manteve intacto seu núcleo estrutural: continua tendo por objetivo a 

"concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de cinqüenta por cento 

(meia bolsa) para cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em 

instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos", destinando-se tais 

bolsas "a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública 

ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; a estudante portador de 

necessidades especiais, nos termos da lei; a professor da rede pública de ensino, para os 

cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação 

básica"; como consta de seu Artigo 1º e dos incisos do Artigo 2º, respectivamente. 

7. O Programa reteve, sem exceção, todas as suas preocupações iniciais, no sentido de 

regular a educação superior ofertada por entidades beneficentes de assistência social e 

democratizar o acesso à universidade. É por isso que, em seu Artigo 5º, prevê que a 

instituição de ensino superior, não-beneficente, com ou sem fins lucrativos, "poderá aderir ao 
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PROUNI mediante assinatura de termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, uma 

bolsa integral para cada nove estudantes pagantes regularmente matriculados" em seus 

cursos. 

8. Além de consubstanciar um programa de democratização do ensino superior mediante a 

concessão de bolsas de estudo, a presente proposta de Medida Provisória institui, em seu 

Artigo 5º, § 6º, medida de tratamento equilibrado às instituições de ensino superior sem fins 

lucrativos, que podem ser beneficentes ou não-beneficentes. 

9. De acordo com a legislação vigente, as instituições privadas de ensino superior 

beneficentes não se sujeitam ao pagamento da quota patronal, desde que ofereçam 20% 

(vinte por cento) de sua receita em gratuidade. Ora, tendo em vista a necessidade de 

impulsionar o acesso à educação superior em bases mais coerentes, decidiu-se adotar, para 

a destinação de serviços em gratuidade, o percentual de 10% (dez por cento) sobre a receita 

das instituições privadas de ensino superior sem fins lucrativos não-beneficentes – já que 

tais instituições estão sujeitas ao pagamento da quota patronal. 

10. Nota-se, com isso, que o presente projeto de Medida Provisória visa dar à educação 

superior um status diferenciado, intenta elevá-la à categoria de bem essencial e que, 

destarte, não poderia se submeter ao regime tributário e fiscal indistintamente aplicável à 

atividade empresarial orientada pela mercadoria e pelo consumo. Ora, ninguém ignora que 

os tributos cobrados de instituições de ensino superior são repassados aos estudantes por 

meio da cobrança de mensalidades, conforme a racionalidade econômica empresarial. 

11. Por essa razão, a política de acesso democrático ao ensino superior – para estudantes 

de baixa renda e também para minorias étnico-raciais, como prevê o presente Artigo 7º, 

inciso II, deste projeto de Medida Provisória – vem associada a medidas tributárias. O 

tratamento fiscal diferenciado conferido às atividades relativas ao ensino superior não visa 

simplesmente a desonerar as mantenedoras de instituições de ensino superior, mas sim e 

precisamente reduzir o custo da mensalidade de cursos de graduação e seqüenciais de 

formação específica, ou seja, tem como meta desonerar o bolso do estudante, em especial, 

do estudante de baixa renda que, de outra forma, ficaria privado de formação educacional 

superior. 
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12. Acrescente-se que as entidades beneficentes de assistência social são reguladas nos 

termos do Artigo 10 e respectivos parágrafos, no presente projeto de Medida Provisória. A 

condição de filantrópica está atrelada ao oferecimento de bolsas de estudo integrais à 

proporção de 10% (dez por cento) dos estudantes regularmente matriculados e à destinação 

de pelo menos 20% (vinte por cento) da receita em gratuidade. 

13. O artigo 11, por sua vez, faculta às entidades beneficentes de assistência social, 

atuantes no ensino superior, a destinação de até dois por cento da receita à concessão de 

bolsas de estudo integral ou parcial em decorrência de acordo coletivo de trabalho, bem 

como a possibilidade de contabilizar os valores gastos em bolsas integrais e parciais e o 

montante direcionado para a assistência social em programas extracurriculares – isso 

mediante assinatura de Termo de Adesão junto ao Ministério da Educação para a adoção 

das regras do PROUNI referentes à seleção dos estudantes contemplados com bolsas 

integrais e parciais, inclusive quanto à consideração do perfil sócio-econômico do estudante 

e pelos resultados por ele obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

14. Uma última consideração merece ser aqui levantada, qual seja: tudo quanto disposto 

pela presente Medida Provisória não aumenta o aporte de recursos públicos destinados ao 

financiamento do setor privado, atendendo ao Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Com efeito, a renúncia de receita representada pelas isenções fiscais concedidas de acordo 

com o Artigo 8º da presente proposta de Medida Provisória será compensada pelo projetado 

aumento de arrecadação por parte das instituições de ensino superior hoje qualificadas 

como filantrópicas. 

15. Considere-se, ainda, que esta Medida Provisória prevê que as mantenedoras de 

instituições de ensino superior que gozem atualmente da isenção da contribuição social de 

que trata o § 7º do Artigo 195 da Constituição Federal poderão optar por migrar para o 

regime jurídico de fins econômicos, na forma permitida pelo Artigo 7º-A, da Lei nº 9.131, de 

24 de novembro de 1995. Justamente para evitar qualquer impacto de arrecadação não 

respaldado pelas isenções concedidas pelo Artigo 8º e, mais uma vez, observando a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a migração entre regimes jurídicos será progressiva, pois as 

entidades que optarem pelo regime de fins econômicos "passarão a pagar a quota patronal 

para a previdência social de forma gradual, durante o prazo de cinco anos, na razão de vinte 
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por cento do valor devido a cada ano, cumulativamente, até atingir o valor integral das 

contribuições devidas", conforme prevê o Artigo 12 desta proposta de Medida Provisória. 

Estas, Senhor Presidente, são as razões que justificam o encaminhamento do presente 

Projeto de Medida Provisória, que ora submetemos à Vossa elevada consideração. 

Respeitosamente, 

FERNANDO HADDAD 

Ministro de Estado da Educação Interino 

ANTONIO PALOCCI FILHO 

Ministro de Estado da Fazenda 
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Apêndice C – Lei de criação do ProUni 

 

 LEI No 11.096, DE 13 DE JANEIRO DE 2005. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte   Lei: 

        Art. 1o Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e 
bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) 
para estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em 
instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. 

        § 1o A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não portadores de diploma 
de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) 
salário-mínimo e 1/2 (meio). 

        § 2o As bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e 
cinco por cento), cujos critérios de distribuição serão definidos em regulamento pelo 
Ministério da Educação, serão concedidas a brasileiros não-portadores de diploma de curso 
superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-
mínimos, mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação. 

        § 3o Para os efeitos desta Lei, bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou 
anuidades escolares fixadas com base na Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999. 

        § 4o Para os efeitos desta Lei, as bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por 
cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) deverão ser concedidas, considerando-se todos 
os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles 
dados em virtude do pagamento pontual das mensalidades. 

        Art. 2o A bolsa será destinada: 

        I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública 
ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; 

        II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei; 

        III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal 
superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, 
independentemente da renda a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 1o desta Lei. 

        Parágrafo único. A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo máximo 
para a conclusão do curso de graduação ou seqüencial de formação específica, dependerá 
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do cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico, estabelecidos em normas 
expedidas pelo Ministério da Educação. 

        Art. 3o O estudante a ser beneficiado pelo Prouni será pré-selecionado pelos resultados 
e pelo perfil socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou outros critérios 
a serem definidos pelo Ministério da Educação, e, na etapa final, selecionado pela instituição 
de ensino superior, segundo seus próprios critérios, à qual competirá, também, aferir as 
informações prestadas pelo candidato. 

        Parágrafo único. O beneficiário do Prouni responde legalmente pela veracidade e 
autenticidade das informações socioeconômicas por ele prestadas. 

        Art. 4o Todos os alunos da instituição, inclusive os beneficiários do Prouni, estarão 
igualmente regidos pelas mesmas normas e regulamentos internos da instituição. 

        Art. 5o A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos 
não beneficente, poderá aderir ao Prouni mediante assinatura de termo de adesão, 
cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa integral para o equivalente a 10,7 (dez 
inteiros e sete décimos) estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados ao 
final do correspondente período letivo anterior, conforme regulamento a ser estabelecido 
pelo Ministério da Educação, excluído o número correspondente a bolsas integrais 
concedidas pelo Prouni ou pela própria instituição, em cursos efetivamente nela instalados. 

        § 1o O termo de adesão terá prazo de vigência de 10 (dez) anos, contado da data de 
sua assinatura, renovável por iguais períodos e observado o disposto nesta Lei. 

        § 2o O termo de adesão poderá prever a permuta de bolsas entre cursos e turnos, 
restrita a 1/5 (um quinto) das bolsas oferecidas para cada curso e cada turno. 

        § 3o A denúncia do termo de adesão, por iniciativa da instituição privada, não implicará 
ônus para o Poder Público nem prejuízo para o estudante beneficiado pelo Prouni, que 
gozará do benefício concedido até a conclusão do curso, respeitadas as normas internas da 
instituição, inclusive disciplinares, e observado o disposto no art. 4o desta Lei. 

        § 4o A instituição privada de ensino superior com fins lucrativos ou sem fins lucrativos 
não beneficente poderá, alternativamente, em substituição ao requisito previsto no caput 
deste artigo, oferecer 1 (uma) bolsa integral para cada 22 (vinte e dois) estudantes 
regularmente pagantes e devidamente matriculados em cursos efetivamente nela instalados, 
conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, desde que ofereça, 
adicionalmente, quantidade de bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% 
(vinte e cinco por cento) na proporção necessária para que a soma dos benefícios 
concedidos na forma desta Lei atinja o equivalente a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por 
cento) da receita anual dos períodos letivos que já têm bolsistas do Prouni, efetivamente 
recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, em cursos de graduação 
ou seqüencial de formação específica. 

        § 5o Para o ano de 2005, a instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou 
sem fins lucrativos não beneficente, poderá: 
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        I - aderir ao Prouni mediante assinatura de termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no 
mínimo, 1 (uma) bolsa integral para cada 9 (nove) estudantes regularmente pagantes e 
devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo anterior, conforme 
regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, excluído o número 
correspondente a bolsas integrais concedidas pelo Prouni ou pela própria instituição, em 
cursos efetivamente nela instalados; 

        II - alternativamente, em substituição ao requisito previsto no inciso I deste parágrafo, 
oferecer 1 (uma) bolsa integral para cada 19 (dezenove) estudantes regularmente pagantes 
e devidamente matriculados em cursos efetivamente nela instalados, conforme regulamento 
a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, desde que ofereça, adicionalmente, 
quantidade de bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por 
cento) na proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos na forma desta 
Lei atinja o equivalente a 10% (dez por cento) da receita anual dos períodos letivos que já 
têm bolsistas do Prouni, efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de 
novembro de 1999, em cursos de graduação ou seqüencial de formação específica. 

        § 6o Aplica-se o disposto no § 5o deste artigo às turmas iniciais de cada curso e turno 
efetivamente instaladas a partir do 1o (primeiro) processo seletivo posterior à publicação 
desta Lei, até atingir as proporções estabelecidas para o conjunto dos estudantes de cursos 
de graduação e seqüencial de formação específica da instituição, e o disposto no caput e no 
§ 4o deste artigo às turmas iniciais de cada curso e turno efetivamente instaladas a partir do 
exercício de 2006, até atingir as proporções estabelecidas para o conjunto dos estudantes 
de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da instituição. 

        Art. 6o Assim que atingida a proporção estabelecida no § 6o do art. 5o desta Lei, para o 
conjunto dos estudantes de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da 
instituição, sempre que a evasão dos estudantes beneficiados apresentar discrepância em 
relação à evasão dos demais estudantes matriculados, a instituição, a cada processo 
seletivo, oferecerá bolsas de estudo na proporção necessária para estabelecer aquela 
proporção. 

        Art. 7o As obrigações a serem cumpridas pela instituição de ensino superior serão 
previstas no termo de adesão ao Prouni, no qual deverão constar as seguintes cláusulas 
necessárias: 

        I - proporção de bolsas de estudo oferecidas por curso, turno e unidade, respeitados os 
parâmetros estabelecidos no art. 5o desta Lei; 

        II - percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas 
de acesso ao ensino superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e 
negros. 

        § 1o O percentual de que trata o inciso II do caput deste artigo deverá ser, no mínimo, 
igual ao percentual de cidadãos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos, na respectiva 
unidade da Federação, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE.  
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        § 2o No caso de não-preenchimento das vagas segundo os critérios do § 1o deste artigo, 
as vagas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que se enquadrem em um 
dos critérios dos arts. 1o e 2o desta Lei.  

        § 3o As instituições de ensino superior que não gozam de autonomia ficam autorizadas 
a ampliar, a partir da assinatura do termo de adesão, o número de vagas em seus cursos, no 
limite da proporção de bolsas integrais oferecidas por curso e turno, na forma do 
regulamento. 

        § 4o O Ministério da Educação desvinculará do Prouni o curso considerado insuficiente, 
sem prejuízo do estudante já matriculado, segundo os critérios de desempenho do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, por 3 (três) avaliações consecutivas, 
situação em que as bolsas de estudo do curso desvinculado, nos processos seletivos 
seguintes, deverão ser redistribuídas proporcionalmente pelos demais cursos da instituição, 
respeitado o disposto no art. 5o desta Lei. 

        § 4o  O Ministério da Educação desvinculará do Prouni o curso considerado insuficiente, 
sem prejuízo do estudante já matriculado, segundo critérios de desempenho do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, por duas avaliações consecutivas, 
situação em que as bolsas de estudo do curso desvinculado, nos processos seletivos 
seguintes, deverão ser redistribuídas proporcionalmente pelos demais cursos da instituição, 
respeitado o disposto no art. 5o desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.509, de 2007) 

        § 5o Será facultada, tendo prioridade os bolsistas do Prouni, a estudantes dos cursos 
referidos no § 4o deste artigo a transferência para curso idêntico ou equivalente, oferecido 
por outra instituição participante do Programa. 

        Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e 
contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei nº 11.128, de 2005) 

        I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; 

        II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988; 

        III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei 
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; e 

        IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei 
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970. 

        § 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos 
incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e 
IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de atividades de ensino superior, 
proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação específica.  
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        § 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto 
neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias. 

        Art. 9o O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão sujeita a 
instituição às seguintes penalidades: 

        I - restabelecimento do número de bolsas a serem oferecidas gratuitamente, que será 
determinado, a cada processo seletivo, sempre que a instituição descumprir o percentual 
estabelecido no art. 5o desta Lei e que deverá ser suficiente para manter o percentual nele 
estabelecido, com acréscimo de 1/5 (um quinto); 

        II - desvinculação do Prouni, determinada em caso de reincidência, na hipótese de falta 
grave, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e 
sem ônus para o Poder Público. 

        § 1o As penas previstas no caput deste artigo serão aplicadas pelo Ministério da 
Educação, nos termos do disposto em regulamento, após a instauração de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e direito de defesa. 

        § 2o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, a suspensão da isenção dos 
impostos e contribuições de que trata o art. 8o desta Lei terá como termo inicial a data de 
ocorrência da falta que deu causa à desvinculação do Prouni, aplicando-se o disposto nos 
arts. 32 e 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no que couber. 

        § 3o As penas previstas no caput deste artigo não poderão ser aplicadas quando o 
descumprimento das obrigações assumidas se der em face de razões a que a instituição não 
deu causa. 

        Art. 10. A instituição de ensino superior, ainda que atue no ensino básico ou em área 
distinta da educação, somente poderá ser considerada entidade beneficente de assistência 
social se oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para estudante de curso de 
graduação ou seqüencial de formação específica, sem diploma de curso superior, 
enquadrado no § 1o do art. 1o desta Lei, para cada 9 (nove) estudantes pagantes de cursos 
de graduação ou seqüencial de formação específica regulares da instituição, matriculados 
em cursos efetivamente instalados, e atender às demais exigências legais. 

        § 1o A instituição de que trata o caput deste artigo deverá aplicar anualmente, em 
gratuidade, pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta proveniente da venda de 
serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeiras, de locação de bens, de 
venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações particulares, respeitadas, 
quando couber, as normas que disciplinam a atuação das entidades beneficentes de 
assistência social na área da saúde. 

        § 2o Para o cumprimento do que dispõe o § 1o deste artigo, serão contabilizadas, além 
das bolsas integrais de que trata o caput deste artigo, as bolsas parciais de 50% (cinqüenta 
por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudante enquadrado no § 2o do art. 1o 
desta Lei e a assistência social em programas não decorrentes de obrigações curriculares de 
ensino e pesquisa. 
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        § 3o Aplica-se o disposto no caput deste artigo às turmas iniciais de cada curso e turno 
efetivamente instalados a partir do 1o (primeiro) processo seletivo posterior à publicação 
desta Lei. 

        § 4o Assim que atingida a proporção estabelecida no caput deste artigo para o conjunto 
dos estudantes de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da instituição, 
sempre que a evasão dos estudantes beneficiados apresentar discrepância em relação à 
evasão dos demais estudantes matriculados, a instituição, a cada processo seletivo, 
oferecerá bolsas de estudo integrais na proporção necessária para restabelecer aquela 
proporção. 

        § 5o É permitida a permuta de bolsas entre cursos e turnos, restrita a 1/5 (um quinto) 
das bolsas oferecidas para cada curso e cada turno. 

        Art. 11. As entidades beneficentes de assistência social que atuem no ensino superior 
poderão, mediante assinatura de termo de adesão no Ministério da Educação, adotar as 
regras do Prouni, contidas nesta Lei, para seleção dos estudantes beneficiados com bolsas 
integrais e bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), 
em especial as regras previstas no art. 3o e no inciso II do caput e §§ 1o e 2o do art. 7o desta 
Lei, comprometendo-se, pelo prazo de vigência do termo de adesão, limitado a 10 (dez) 
anos, renovável por iguais períodos, e respeitado o disposto no art. 10 desta Lei, ao 
atendimento das seguintes condições: 

        I - oferecer 20% (vinte por cento), em gratuidade, de sua receita anual efetivamente 
recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, ficando dispensadas do 
cumprimento da exigência do § 1o do art. 10 desta Lei, desde que sejam respeitadas, quando 
couber, as normas que disciplinam a atuação das entidades beneficentes de assistência 
social na área da saúde; 

        II - para cumprimento do disposto no inciso I do caput deste artigo, a instituição: 

        a) deverá oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral a estudante de curso 
de graduação ou seqüencial de formação específica, sem diploma de curso superior, 
enquadrado no § 1o do art. 1o desta Lei, para cada 9 (nove) estudantes pagantes de curso de 
graduação ou seqüencial de formação específica regulares da instituição, matriculados em 
cursos efetivamente instalados, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 10 desta Lei; 

        b) poderá contabilizar os valores gastos em bolsas integrais e parciais de 50% 
(cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), destinadas a estudantes 
enquadrados no § 2o do art. 1o desta Lei, e o montante direcionado para a assistência social 
em programas não decorrentes de obrigações curriculares de ensino e pesquisa; 

        III - gozar do benefício previsto no § 3o do art. 7o desta Lei. 

        § 1o Compete ao Ministério da Educação verificar e informar aos demais órgãos 
interessados a situação da entidade em relação ao cumprimento das exigências do Prouni, 
sem prejuízo das competências da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da 
Previdência Social. 
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        § 2o As entidades beneficentes de assistência social que tiveram seus pedidos de 
renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social indeferidos, nos 2 
(dois) últimos triênios, unicamente por não atenderem ao percentual mínimo de gratuidade 
exigido, que adotarem as regras do Prouni, nos termos desta Lei, poderão, até 60 (sessenta) 
dias após a data de publicação desta Lei, requerer ao Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS a concessão de novo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social e, posteriormente, requerer ao Ministério da Previdência Social a isenção das 
contribuições de que trata o art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

        § 3o O Ministério da Previdência Social decidirá sobre o pedido de isenção da entidade 
que obtiver o Certificado na forma do caput deste artigo com efeitos a partir da edição da 
Medida Provisória no 213, de 10 de setembro de 2004, cabendo à entidade comprovar ao 
Ministério da Previdência Social o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, até o 
último dia do mês de abril subseqüente a cada um dos 3 (três) próximos exercícios fiscais. 

        § 4o Na hipótese de o CNAS não decidir sobre o pedido até o dia 31 de março de 2005, 
a entidade poderá formular ao Ministério da Previdência Social o pedido de isenção, 
independentemente do pronunciamento do CNAS, mediante apresentação de cópia do 
requerimento encaminhando a este e do respectivo protocolo de recebimento. 

        § 5o Aplica-se, no que couber, ao pedido de isenção de que trata este artigo o disposto 
no art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

        Art. 12. Atendidas as condições socioeconômicas estabelecidas nos §§ 1o e 2o do art. 1o 
desta Lei, as instituições que aderirem ao Prouni ou adotarem suas regras de seleção 
poderão considerar como bolsistas do programa os trabalhadores da própria instituição e 
dependentes destes que forem bolsistas em decorrência de convenção coletiva ou acordo 
trabalhista, até o limite de 10% (dez por cento) das bolsas Prouni concedidas. 

        Art. 13. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino 
superior, sem fins lucrativos, que adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a 
que se refere o art. 11 desta Lei e que estejam no gozo da isenção da contribuição para a 
seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal, que optarem, a 
partir da data de publicação desta Lei, por transformar sua natureza jurídica em sociedade 
de fins econômicos, na forma facultada pelo art. 7o-A da Lei no 9.131, de 24 de novembro de 
1995, passarão a pagar a quota patronal para a previdência social de forma gradual, durante 
o prazo de 5 (cinco) anos, na razão de 20% (vinte por cento) do valor devido a cada ano, 
cumulativamente, até atingir o valor integral das contribuições devidas. 

        Parágrafo único. A pessoa jurídica de direito privado transformada em sociedade de fins 
econômicos passará a pagar a contribuição previdenciária de que trata o caput deste artigo a 
partir do 1o dia do mês de realização da assembléia geral que autorizar a transformação da 
sua natureza jurídica, respeitada a gradação correspondente ao respectivo ano.  

        Art. 14. Terão prioridade na distribuição dos recursos disponíveis no Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES as instituições de direito privado que 
aderirem ao Prouni na forma do art. 5o desta Lei ou adotarem as regras de seleção de 
estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 desta Lei. 
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        Art. 15. Para os fins desta Lei, o disposto no art. 6o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 
2002, será exigido a partir do ano de 2006 de todas as instituições de ensino superior 
aderentes ao Prouni, inclusive na vigência da Medida Provisória no 213, de 10 de setembro 
de 2004. 

        Art. 16. O processo de deferimento do termo de adesão pelo Ministério da Educação, 
nos termos do art. 5o desta Lei, será instruído com a estimativa da renúncia fiscal, no 
exercício de deferimento e nos 2 (dois) subseqüentes, a ser usufruída pela respectiva 
instituição, na forma do art. 9o desta Lei, bem como o demonstrativo da compensação da 
referida renúncia, do crescimento da arrecadação de impostos e contribuições federais no 
mesmo segmento econômico ou da prévia redução de despesas de caráter continuado. 

        Parágrafo único. A evolução da arrecadação e da renúncia fiscal das instituições 
privadas de ensino superior será acompanhada por grupo interministerial, composto por 1 
(um) representante do Ministério da Educação, 1 (um) do Ministério da Fazenda e 1 (um) do 
Ministério da Previdência Social, que fornecerá os subsídios necessários à execução do 
disposto no caput deste artigo.  

        Art. 17. (VETADO). 

        Art. 18. O Poder Executivo dará, anualmente, ampla publicidade dos resultados do 
Programa. 

        Art. 19. Os termos de adesão firmados durante a vigência da Medida Provisória no 213, 
de 10 de setembro de 2004, ficam validados pelo prazo neles especificado, observado o 
disposto no § 4o e no caput do art. 5o desta Lei. 

        Art. 20. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei. 

        Art. 21. Os incisos I, II e VII do caput do art. 3o da Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3o ................................................................. 

I - possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta Nacional, 
Atleta Internacional Olímpico e Paraolímpico, e possuir idade mínima de 12 (doze) anos para 
a obtenção da Bolsa-Atleta Estudantil; 

II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva, exceto os atletas que pleitearem 
a Bolsa-Atleta Estudantil; 

................................................................................ 

VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, 
exclusivamente para os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil." (NR) 
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        Art. 22. O Anexo I da Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, passa a vigorar com a 
alteração constante do Anexo I desta Lei. 

        Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 13 de janeiro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 

Tarso Genro 
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Apêndice D - Instituições participantes do ProUni  - Distrito Federal - 2007 

Qtde. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
1 Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
2 Centro Universitário do Distrito Federal 
3 Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Brasília 
4 Escola Superior Professor Paulo Martins 
5 Faculdade AD 1 
6 Faculdade Alvorada de Educação Física e Desporto 
7 Faculdade Brasil Central 
8 Faculdade Brasília de Tecnologia, Ciências e Educação 
9 FACULDADE CECAP DO LAGO NORTE 
10 Faculdade Cenecista de Brasília 
11 Faculdade Central de Cristalina 
12 Faculdade das Águas Emendadas - Fae 
13 Faculdade de Administração de Brasília 
14 Faculdade de Administração Escola Superior Professor Paulo Martins 
15 Faculdade de Administração Jk 
16 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Planalto Central 
17 Faculdade de Ciências de Brasília - Facibra 
18 Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas FACITEC 
19 Faculdade de Negócios e Tecnologias da Informação 
20 Faculdade Evangélica 
21 Faculdade Jesus Maria José 
22 Faculdade Juscelino Kubitschek 
23 Faculdade Mauá de Brasília 
24 Faculdade Michelangelo 
25 Faculdade Projeção 
26 Faculdade Santa Terezinha 
27 Faculdade Serra da Mesa 
28 Faculdades Integradas da Terra de Brasília 
29 Faculdades Integradas IESGO 
30 Instituto de Educação e Ensino Superior de Samambaia 
31 Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb 
32 Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb 
33 Instituto de Ensino Superior do Centro Oeste 
34 Instituto Superior de Educação de Brasília 
35 Instituto Superior de Educação do Cecap 
36 Instituto Superior de Educação Franciscano Nossa Senhora de Fátima 
37 Instituto Superior de Educação Paulo Martins 
38 Universidade Católica de Brasília 
  

 
Fonte: Ministério da Educação  
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Apêndice E – Questionário aplicado na UnB 
 
 

 
N      TI  OA  T   

 
 

Caro (a) aluno (a), 
Este questionário integra uma pesquisa sobre o Programa Universidade para Todos – ProUni, junto a 
estudantes de Pedagogia no DF. A pesquisa faz parte de minha dissertação de mestrado em Educação na 
UnB. O questionário é simples e fácil de ser respondido. Suas respostas serão tratadas estatisticamente e 
você não será identificado. Sua colaboração é muito importante. 

 
 
1 Por favor informe 
 
1.1 Idade: ________ anos 

 
1.2 Sexo:  

1  Feminino 
2  Masculino 
 

1.3 Qual a escolaridade da sua mãe? 
1  Sem escolaridade 
2  Ensino fundamental incompleto 
3  Ensino fundamental completo 
4  Ensino médio incompleto 
5  Ensino médio completo 
6  Ensino superior incompleto 
7  Ensino superior completo 
8  Pós-Graduação  

 
1.4 Qual a escolaridade do seu pai? 

1  Sem escolaridade 
2  Ensino fundamental incompleto 
3  Ensino fundamental completo 
4  Ensino médio incompleto 
5  Ensino médio completo 
6  Ensino superior incompleto 
7  Ensino superior completo 
8  Pós-Graduação  

  
 
 2 Gostaríamos de conhecer algo sobre sua vida estudantil 
 

2.1. Quando você ingressou no curso de Pedagogia em que está matriculado? 
      

Em 200___ 
 

2.1.1. Em que semestre você ingressou no curso de Pedagogia em que está matriculado? 
1  No primeiro semestre 
2  No segundo semestre    
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2.2 Onde você cursou o ensino médio? 
1  Maior parte em escola pública 
2  Todo em escola pública 
3  Maior parte em escola particular  
4  Todo em escola particular 

 5  Metade em escola pública e metade em escola particular 
 
        
       2.3  Você fez cursinho pré-vestibular ou preparatório para o ENEM? 

 1  Não 
 2  Fiz apenas curso pré-vestibular 
 3  Fiz apenas preparatório para o ENEM 
 4  Fiz cursinho pré-vestibular e preparatório para o ENEM 
 

2.5 Antes de iniciar o curso de Pedagogia, você tentou uma bolsa do ProUni em outro curso? 
1   Não 
2   Sim  
 

2.6 Você é professor da rede pública ou particular de ensino? 
 1   Não (passe para a questão 3) 
 2   Sim 
 
         2.6.1 Em qual rede você é professor? 

1   Rede pública 
 2   Rede particular 

 
 
3.  Abaixo estão algumas afirmativas relativas ao ProUni. Por favor indique se você concorda ou 
discorda de cada uma delas. 
 
3.1 O ProUni  é um programa que traz benefícios para a sociedade. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.2 O ProUni é principalmente um programa que ajuda o crescimento do ensino superior particular. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.3 O ProUni é um programa que serve principalmente para facilitar a ocupação de vagas ociosas no 
ensino superior privado.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.4 O ProUni auxilia milhares de estudantes de menor renda a ter uma profissão.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

3.5 O ProUni é principalmente um programa assistencialista.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 
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3.6 O ProUni traz uma chance real de ascensão social para os bolsistas. 

 
1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 

            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

 

3.7 O ProUni é um programa que promove a democratização do acesso ao ensino superior. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.8 Ao invés de privilegiar o ensino superior privado, o governo deveria investir no ensino superior público.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.9 O investimento do governo na educação superior pública contribui para democratizar o acesso à 
educação superior.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.10 O ProUni garante aos estudantes de menor renda o acesso ao ensino superior privado, enquanto 
estudantes de maior renda freqüentam instituições públicas.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.11 A melhor forma de permitir que estudantes de menor renda tenham acesso ao ensino superior é 
melhorar as escolas públicas de ensino fundamental e médio. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.12 As bolsas parciais aumentam muito pouco as chances dos estudantes de menor renda ingressarem 
no ensino superior. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 
3.13 O ProUni se preocupa pouco com a permanência do estudante no ensino superior. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

3.14 A bolsa permanência resolve o problema das despesas pessoais dos bolsistas enquanto estudam no 
ensino superior. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 
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4.  Por fim, gostaríamos de saber algo sobre seu ingresso na faculdade. 
 
4.1 Como você ingressou no curso de Pedagogia que está fazendo? 
 
1  Fiz vestibular para o curso 
5  Fiz transferência de outra faculdade 
6  Fiz PAS 
 
 
 

4.2  Antes de se inscrever para o curso de Pedagogia que está fazendo, você prestou algum vestibular? 

1  Não, nunca prestei vestibular 
      2  Sim, prestei um vestibular para faculdade privada 
      3  Sim, prestei vestibular mais de uma vez para faculdade(s) privada(s) 
      4  Sim, prestei um vestibular para UnB 
      5  Sim, prestei vestibular mais de uma vez para a UnB 
      6  Sim, fiz vestibulares fora do DF 

        
 

 

 

Agradecemos sua colaboração!  
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Apêndice F – Questionário aplicado nas IES privadas 
 
 

N      TI  OA  T   
 
 

Caro (a) aluno (a), 
Este questionário integra uma pesquisa sobre o Programa Universidade para Todos – ProUni, junto a 
estudantes de Pedagogia no DF. A pesquisa faz parte de minha dissertação de mestrado em Educação na 
UnB. O questionário é simples e fácil de ser respondido. Suas respostas serão tratadas estatisticamente e 
você não será identificado. Sua colaboração é muito importante. 

 
 
1 Por favor informe 
 
1.1 Idade: ________ anos 

 
1.2 Sexo:  

1  Feminino 
2  Masculino 
 

1.3 Qual a escolaridade da sua mãe? 
1  Sem escolaridade 
2  Ensino fundamental incompleto 
3  Ensino fundamental completo 
4  Ensino médio incompleto 
5  Ensino médio completo 
6  Ensino superior incompleto 
7  Ensino superior completo 
8  Pós-Graduação  

 
1.4 Qual a escolaridade do seu pai? 

1  Sem escolaridade 
2  Ensino fundamental incompleto 
3  Ensino fundamental completo 
4  Ensino médio incompleto 
5  Ensino médio completo 
6  Ensino superior incompleto 
7  Ensino superior completo 
8  Pós-Graduação  

  
 
 2 Gostaríamos de conhecer algo sobre sua vida estudantil 
 

2.1. Quando você ingressou no curso de Pedagogia em que está matriculado? 
      

Em 200___ 
 

2.1.1. Em que semestre você ingressou no curso de Pedagogia? 
1  No primeiro semestre 
2  No segundo semestre    
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2.2 Onde você cursou o ensino médio? 
1  Maior parte em escola pública 
2  Todo em escola pública 
3  Maior parte em escola particular  
4  Todo em escola particular 

 5  Metade em escola pública e metade em escola particular 
 
        
       2.3  Você fez cursinho pré-vestibular ou preparatório para o ENEM? 

 1  Não 
 2  Fiz apenas curso pré-vestibular 
 3  Fiz apenas preparatório para o ENEM 
 4  Fiz cursinho pré-vestibular e preparatório para o ENEM 

 
2.4 Você tem bolsa do ProUni? 

1   Não (passe para a questão 2.5) 
2  Sim 

  
 2.4.1. Se você tem bolsa do ProUni, diga qual é ela 

1   Bolsa parcial de 25% sem financiamento do FIES  
2   Bolsa parcial de 25% com financiamento do FIES 
3   Bolsa parcial de 50% sem financiamento do FIES 
4   Bolsa parcial de 50% com financiamento do FIES  

               5   Bolsa integral  
 
        2.4.2. Você tem Bolsa Permanência do ProUni?  

1   Não 
2  Sim 

 
2.4.3. Caso não tivesse conseguido uma bolsa do ProUni, você estaria fazendo Pedagogia? 
1  Não, pois não teria dinheiro para pagar a mensalidade 
2  Não, estaria fazendo outro curso 
3  Não, estaria apenas trabalhando 

                  4  Sim 
 

2.5 Antes de iniciar o curso de Pedagogia, você tentou uma bolsa do ProUni em outro curso? 
1   Não 
2   Sim  
 

2.6 Você é professor da rede pública ou particular de ensino? 
 1   Não (passe para a questão 3) 
 2   Sim 
 
         2.6.1 Em qual rede você é professor? 

1   Rede pública 
 2   Rede particular 

 
 
3.  Abaixo estão algumas afirmativas relativas ao ProUni. Por favor indique se você concorda ou 
discorda de cada uma delas. 
 
3.1 O ProUni  é um programa que traz benefícios para a sociedade. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 



 

 

134

 

3.2 O ProUni é principalmente um programa que ajuda o crescimento do ensino superior particular. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

 

3.3 O ProUni é um programa que serve principalmente para facilitar a ocupação de vagas ociosas no 
ensino superior privado.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.4 O ProUni auxilia milhares de estudantes de menor renda a ter uma profissão.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.5 O ProUni é principalmente um programa assistencialista.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.6 O ProUni traz uma chance real de ascensão social para os bolsistas. 

 
1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 

            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.7 O ProUni é um programa que promove a democratização do acesso ao ensino superior. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.8 Ao invés de privilegiar o ensino superior privado, o governo deveria investir no ensino superior público.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.9 O investimento do governo na educação superior pública contribui para democratizar o acesso à 
educação superior.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.10 O ProUni garante aos estudantes de menor renda o acesso ao ensino superior privado, enquanto 
estudantes de maior renda freqüentam instituições públicas.  

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 



 

 

135

3.11 A melhor forma de permitir que estudantes de menor renda tenham acesso ao ensino superior é 
melhorar as escolas públicas de ensino fundamental e médio. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.12 As bolsas parciais aumentam muito pouco as chances dos estudantes de menor renda ingressarem 
no ensino superior. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 
3.13 O ProUni se preocupa pouco com a permanência do estudante no ensino superior. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 

3.14 A bolsa permanência resolve o problema das despesas pessoais dos bolsistas enquanto estudam no 
ensino superior. 

1 � Discordo 2   Discordo 3   Indiferente 4   Concordo 5   Concordo 
            totalmente    em parte       em parte    totalmente 

 
 
4.  Por fim, gostaríamos de saber algo sobre seu ingresso na faculdade. 
 
4.1 Como você ingressou no curso de Pedagogia que está fazendo? 
 
1  Fiz vestibular para o curso 
2  Fiz inscrição no ProUni e fiz vestibular 
3  Fiz inscrição no Prouni e fiz seleção, mas não fiz vestibular 
4  Fiz inscrição no ProUni , mas não fiz seleção nem vestibular 
5  Fiz transferência de outra faculdade 

 

4.2  Antes de se inscrever para o curso de Pedagogia que está fazendo, você prestou algum vestibular? 

1  Não, nunca prestei vestibular 
      1  Sim, prestei um vestibular para faculdade privada 
      1  Sim, prestei vestibular mais de uma vez para faculdade(s) privada(s) 
      1  Sim, prestei um vestibular para UnB 
      1  Sim, prestei vestibular mais de uma vez para a UnB 

        
 

 

 

Agradecemos sua colaboração!  
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Apêndice G - Roteiro de entrevista  - MEC 
 
 
 
 
1) Criação  
 
     De onde surgiu a idéia do Programa?   
   
     Ele foi inspirado em algum programa existente em outros países? 
 
     Quem apresentou o projeto original? 
 
     Como era a primeira versão do programa? 
 
     Quais as principais diferenças dessa primeira versão para a atual versão? 
 
2) Implementação 
 
    Quem decidiu -e quando- implementar o ProUni?     
 
    Por que optaram pela implementação do programa?  
 
    Foi feito algum estudo preliminar para a implementação do ProUni? 
 
    Como foi esse processo de implementação? 
 
    Quem estava diretamente envolvido? 
     
    Como eram tomadas as decisões?  
 
    Quem decidia os procedimentos a serem adotados? 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
.  
 
 


