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[…] e as violências mais ou menos importantes 

que, continuamente, têm tido como objetivo os 

estabelecimentos escolares mais deserdados, 

nada mais são que a manifestação visível dos 

efeitos permanentes das contradições da 

instituição escolar e da violência de uma espécie 

absolutamente nova que a escola pratica sobre 

aqueles que não são feitos para ela. Como 

sempre, a Escola exclui: mas a partir de agora, 

exclui de maneira contínua (...) e mantém em seu 

seio aqueles que excluí, contentando-se em 

relegá-los para os ramos mais ou menos 

desvalorizados  

Pierre Bourdieu 
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RESUMO 

O processo de expansão do ensino superior no Brasil, aliado ao enfraquecimento do 

ensino básico público, trouxe consigo uma dura realidade: Universidades públicas 

ocupadas por alunos oriundos de escolas privadas, e universidades privadas 

ocupadas por alunos oriundos de escolas públicas; diante disso, uma das políticas 

de expansão do ensino superior, mais especificamente o privado, foi constituído, no 

Brasil, pelo programa Universidade para Todos (ProUni), criado pela MP nº 

213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, que tinha 

como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais a estudantes 

de baixa renda, em instituições privadas de ensino superior, oferecendo em 

contrapartida isenção de tributos às instituições de ensino superior aderentes. De tal 

forma, e, diante da pouca informação oficial apresentada sobre esse Programa, 

buscaremos, neste trabalho, aprofundar estudo sobre o Programa em si, e, 

principalmente, sobre a percepção dos estudantes bolsistas acerca do Programa, e 

do impacto desta em suas vidas. Para tanto, faremos também uma análise mais 

detalhada do perfil socioeconômico desses estudantes no estado de Pernambuco, 

além de detalhar as legislações em torno do Programa. 

Palavras Chave: ProUni; Expansão; Ensino superior; perfil socioeconômico 
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ABSTRACT 

The process of expansion of higher education in Brazil, coulpled with the weakening 
of public education brought to this country an arduous reality:  public universities 
occupied by students from private schools. A policy of expanding higher education, 
specifically the private sector was made recently, in Brazil, by the Programa 
Universidade para Todos (ProUni) estabilished by MP nº 213/2004 and 
institutionalized by Law No. 11,096 of January 13, 2005, which had as its purpose to 
grant full scholarships and partial -income students in private institutions of higher 
education, offering in exchange for exemption to institutions of higher 
education members. So and given the little information officer present in this 
program´s website we will seek in this work, further study on the program it self, and 
mainly on student's perceptions about the Fellows Program, and its impact on their 
lives. To do this, we also further analysis of the socioeconomic profile of 
these students in Pernambuco State, in addition to detailing the laws surrounding the 
program.  
 
Keywords: ProUni; Expansion; Higher Education; Socioeconomic profile 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho parte de duas perspectivas iniciais. A primeira que se 

deu em torno da necessidade de conhecer melhor o Programa Universidade para 

Todos – ProUni, no que concerne as suas características, dimensão, resultados e 

impacto social. A segunda, percebida após o início dos estudos sobre o Programa, 

especificamente, ao ler o artigo de Catani, Hey, Gilioli (2006), que lamentava. 

... na qualidade de pesquisadores e analistas de políticas públicas, a pouca 
transparência do MEC no que se refere às informações fornecidas a 
respeito do ProUni. Não encontramos razão para que não seja 
disponibilizado o total de bolsas contratadas por IES; uma tipologia das IES 
que aderiram ao Programa; as modalidades das bolsas (integrais e 
parciais); o detalhamento dos cursos “disponíveis” e/ou “escolhidos”; os 
perfis dos alunos, aí englobando dados econômicos e sociais; as taxas de 
evasão; o desempenho escolar dos beneficiários etc. Com essas 
informações básicas e após análises de algumas séries históricas, 
poderíamos verificar se nos encontramos diante de um efetivo instrumento 
(que pode vir a se constituir no futuro) de democratização da educação 
superior no Brasil ou de uma equação eficaz que desprestigia a esfera 
pública, valoriza IES privadas de qualidade duvidosa e alavanca índices 
estatísticos capazes de acobertar um déficit educacional que não se resolve 
com malabarismos fiscais. (Catani, Hey, Gilioli, 2006, p. 138)  

 
Os autores nos fizeram perceber que havia pouca, ou nenhuma, 

informação disponível sobre os estudantes nos dados oficiais do Programa. E mais, 

havia também muito pouca informação acerca da real quantidade de bolsas 

ocupadas dentre as oferecidas pelo Programa, o que nos motivou a realizar o 

presente estudo para conhecer melhor a distribuição de bolsas do Programa e 

realizar a análise do perfil do estudante bolsista.  

De todo modo, antes de conhecer o perfil desse estudante, era 

necessário conhecer o programa em si. Entendemos por conhecer o Programa, 

buscar aprofundar nossa análise em torno do contexto histórico de sua criação, 

desenvolvimento e implementação, além de observar os dados oficiais em torno de 

sua distribuição pelo Brasil. Além disso, consideramos ser necessário conhecer a 

legislação por trás do Programa e aprofundar estudos sobre seu papel no processo 

de expansão do ensino superior privado brasileiro. 

Em suma, nosso trabalho tenta obter dados que permitam conhecer 

melhor o estudante bolsista do Programa, além de suas mais diversas percepções. 
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Buscamos construir o perfil socioeconômico do estudante bolsista e relacionar seu 

histórico familiar e social com suas percepções acerca do ensino superior. 

Para Bourdieu (1975), a educação não é uma instância transformadora e 

democratizadora, ela se transformou num espaço de legitimação e reprodução das 

desigualdades sociais. A escola, por sua vez, ignora essas diferenças socioculturais, 

favorecendo jovens que são herdeiros de capital cultural mais elevado. Afirma o 

autor: 

[...] o sistema escolar cumpre uma função de legitimação cada vez mais 

necessária à perpetuação da “ordem social” uma vez que a evolução das 

relações de força entre as classes tende a excluir de modo mais completo a 

imposição de uma hierarquia fundada na afirmação bruta e brutal das 

relações de força. (BOURDIEU, 1975, p.311) 

O ponto fundamental no entendimento de nosso objeto de pesquisa é 

considerar que é importante entender o papel do ensino superior na vida dos 

estudantes bolsistas, procurando observar as diversas mudanças ocorridas em sua 

vida em função do ingresso e da vivência na Ed. Superior. Trata-se de reconhecer 

que a grande maioria deles representa o primeiro a ingressar na Ed. Superior em 

várias gerações. Partindo desse ponto, consideramos ser fundamental entender 

alguns aspectos da vida desses estudantes, dentre os quais destacamos; Como se 

percebem enquanto bolsistas? Como se sentem sendo bolsistas numa IES privada? 

Como percebem a vida de seus pais e amigos, após passar a frequentar uma IES? 

Como se percebem em relação aos amigos de infância que não tiveram essa 

oportunidade e quanto a seu futuro profissional? Quais mudanças principais foram 

percebidas após entrar no ensino superior? Eles percebem ou não diferenças em 

relação ao diferenciado capital social apresentado por seus colegas não bolsistas? E 

qual sua expectativa em relação a emprego e futuro estilo de vida? Com isso 

buscamos destacar o papel exercido pelo ensino superior na vida desses 

estudantes. 

Tratamos neste trabalho também do ProUni como uma política pública da 

educação superior, assim sendo, considerando-o como ferramenta de expansão do 

ensino superior privado. Para tanto, observamos a dimensão e o volume do 

Programa observando a distribuição da matrícula e bolsa por recortes acadêmicos, 

sociais e geográficos. 
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Buscaremos também identificar as principais características e críticas 

apontadas pelos estudantes sobre o Programa, sem deixar de lado a necessidade 

apontada de continuidade, ou não, do Programa, além de possíveis mudanças 

destacadas como necessárias pelos estudantes. 

Como forma de facilitar a leitura de nosso trabalho, a dissertação está 

dividida em seis capítulos, excluindo esta introdução e as considerações finais. A 

introdução conta com a problematização e a determinação de nossos objetivos. 

Desse modo, deixamos para os capítulos subsequentes, a tematização e a 

discussão metodológica do trabalho. 

O primeiro capítulo deste trabalho busca fazer o levantamento do que 

vem sendo estudado sobre o ProUni e sobre a expansão do ensino superior privado 

no Brasil. Nele apontaremos trabalhos de autores que consideramos fundamentais à 

análise do ProUni. 

No segundo capítulo, apresentaremos e analisaremos a legislação do 

Programa. Analisaremos seu marco legal bem como de outras políticas que vieram a 

ter importância em sua criação. Além disso, destacaremos, sob o aspecto legal, as 

regras e critérios que circundam estudantes e IES vinculados ao Programa, além de 

identificar diversos aspectos do impacto de tais leis no processo de expansão do 

ensino superior privado. 

No terceiro capítulo apresentaremos a metodologia em torno deste 

trabalho. Apresentaremos aqui os detalhes mais significativos de todo o 

procedimento metodológico que envolveu esta pesquisa, tanto na definição de 

campo de pesquisa e de metodologia adotada, quanto nos procedimentos em torno 

de suas fases quantitativa e qualitativa. 

No quarto capítulo, discutiremos a distribuição do Programa. Para isso, 

observaremos os diversos aspectos dessa distribuição, observando-a por diferentes 

recortes. Destacaremos a distribuição de bolsas por recortes sociais, acadêmicos e 

o mapa geográfico do Programa. Assim como trataremos da existência de uma 

grande quantidade de bolsas ofertadas, porém não ocupadas, discutindo as causas 

e consequências desse problema. 
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O quinto capítulo visa apresentar parte dos resultados encontrados na 

pesquisa de campo e será dividido em quatro seções. A primeira mostra o perfil 

social dos bolsistas do ProUni.  O segundo aponta o orçamento familiar e as 

principais formas de financiamento escolar desses estudantes. O terceiro aponta as 

características da residência dos estudantes, destacando com quem e como vivem. 

E o ultimo aponta as principais características dos pais dos estudantes e sua 

trajetória escolar. 

O capítulo seis aponta as percepções dos estudantes acerca do 

Programa, e está dividido em duas partes. A primeira aponta a percepção dos 

bolsistas em torno do Programa como uma política pública da educação, e a 

segunda aponta a percepção do estudante bolsista sobre o fato de sê-lo.  

Por fim apresentaremos as considerações finais do trabalho, onde 

buscaremos responder aos problemas centrais em questão, refletindo sobre eles e 

apontaremos o que consideramos mais relevante em nosso estudo.      
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PARTE1: O PROUNI, SUA CONTEXTUALIZAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO. 

 

CAPÍTULO 1: A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 

 

O presente capítulo compreende a revisão de pesquisas e publicações 

sobre a temática central do estudo com o objetivo de construir um referencial de 

análise para lidar com desafios teórico-analíticos que o tema desperta. Tem, 

portanto, a pretensão de trazer, mesmo que em linhas gerais, e centrado nas 

principais características, o estado da arte do debate acadêmico sobre o Programa 

Universidade para Todos (ProUni). 

O capítulo encontra-se dividido em três partes. A primeira versa sobre o 

ensino superior no Brasil de forma generalizada, a segunda trata do processo de 

expansão do ensino superior privado no Brasil e a terceira, da relação do Programa 

ProUni com o processo de expansão do ensino superior no Brasil. 

  

ENSINO SUPERIOR: CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

Em nosso trabalho buscaremos discutir uma política da educação superior 

no Brasil. Dessa forma, é importante apresentarmos aqui as principais 

características da educação superior brasileira. Começaremos destacando as 

características mais gerais em relação ao número e ao tipo das IES brasileiras, e 

posteriormente aprofundaremos mais as particularidades que circundam o ProUni. 

Conhecer o ensino superior brasileiro é, antes de qualquer coisa, 

conhecer a lógica administrativa que perpassa o modelo adotado no País. Segundo 

o Censo da Educação Superior de 2008 (INEP, 2008), o Brasil conta com um 
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sistema de ensino superior hegemonicamente privado, com cerca de 90% das IES 

ligadas a essa categoria administrativa. Segundo a organização acadêmica, o 

sistema de ensino superior brasileiro é composto majoritariamente por faculdades, 

com 86,4% das IES, dentre as quais, 91,3% são IES privadas, ou seja, 78,8% das 

IES brasileiras são constituídas de faculdades privadas.  

De todo modo, é necessário entender um pouco mais sua subdivisão pela 

organização acadêmica, visto que essa é uma característica mais recente da 

educação superior no Brasil. Em seu trabalho, Gomes (2003) caracteriza e destaca a 

importância da diversificação do SESB para o quadro atual do ensino superior no 

país: 

Diversificação institucional constitui um dos aspectos centrais da nova 
estrutura do SESB. A estrutura anterior consistia de um tipo ideal de 
universidade de pesquisa que veio a se materializar, formalmente, como 
modelo único, caracterizado por:1) O ensino superior deveria ser ensinado 
predominantemente em universidades e apenas excepcionalmente em 
instituições não universitárias e b) o ensino superior deveria obedecer ao 
princípio da unidade entre ensino e pesquisa. Essa última característica 
continua como elemento definidor da universidade brasileira, ao passo que 
o caráter de excepcionalidade da existência de estabelecimentos não 
universitários, presente a partir da Reforma Universitária de 1968, foi 
substituído pelo reconhecimento e pela proteção oficial. (Gomes, 2003, 
p.847). 

Como apresentou o autor, a diversificação do SESB abriu espaço para 

uma nova perspectiva e uma nova estrutura do ensino superior brasileiro, pois o 

período formalizou o estado de coalizão entre público e privado que já existia na 

reforma de 1968. Para isso, o Decreto n. 2.3061 de 1997 (BRASIL, 1997), que viria 

de acordo com o artigo 45º da LDB (BRASIL, 1996), estabeleceu cinco formatos 

diferentes para as IES brasileiras, quais sejam: universidades; centros universitários; 

faculdades integradas; faculdades; institutos superiores ou escolas superiores. Tal 

Decreto veio ainda a “classificar” os cinco formatos de educação superior e 

flexibilizar os critérios ou requerimentos para a criação de IES. A flexibilização foi em 

parte uma resposta ao chamado modelo único, criado pela reforma de 19682, a partir 

da reforma neoliberal patrocinada pelo governo FHC (GOMES, 2002).  

Essa classificação se tornou uma porta aberta para a criação de novas 

IES, reforçando a iniciativa privada o papel de provedor do ensino superior (Gomes, 

                                                
1
 Revogado pelo Decreto Nº 3.860, de 9 de julho de 2001. 

2
 Lei Nº 5.540 de novembro de 1968. 
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2002). Por outro lado, além de se mostrar como um importante fator de 

diversificação institucional, também definiu o Estado apenas com o papel de 

regulador tanto dos critérios de abertura, quanto de manutenção, via processo de 

avaliação, das IES. 

Ainda sobre essa subdivisão, Oliveira e Dourado (2005) destacam que a 

diversificação serviu como ferramenta para materializar a possibilidade de realização 

de diferentes arranjos ou modelos de IES que visavam descentralizar a formação do 

entorno das universidades e focar na possibilidade de rearranjos mais dinâmicos e, 

consequentemente, mais responsivos ao mercado. Para esses autores, estaríamos 

diante de uma ação do Estado que, direta ou indiretamente, atendia aos interesses 

do setor privado, seja por via dos grandes conglomerados de ensino superior, ou 

pela possibilidade de flexibilização do modelo de ensino de acordo com o mercado 

produtivo. 

Oliveira e Dourado (2005) destacam que, mesmo nas Universidades 

Federais, há uma forte predominância mercadológica. Predominância esta, 

observada, seja nos professores ligados a empresas que buscam destacar os 

melhores alunos das IFES para o mercado, ou na abertura de cursos de 

especialização e mestrado profissionais com o claro caráter mercadológico. 

Também sobre o tema, Oliveira e Dourado (2005), Sguissardi (2008), 

Gomes (2009), entre outros, destacam que houve um movimento de expansão da 

esfera privada, e consequentemente uma refração da esfera pública e que isso pode 

ser observado também no modus operandi das próprias instituições federais de 

ensino superior. A produtividade, em detrimento da lógica acadêmica se tornou 

recorrente.  

Diante dessa lógica mercantil que perpassa o SESB, seu crescimento 

segue naturalmente o crescimento do ensino superior privado no Brasil. Crescimento 

este que detalharemos a seguir. 

 

 

 



8 
 

A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO NO BRASIL  

 

Por considerarmos o ProUni um programa que potencializa o crescimento 

do ensino superior privado no Brasil, parece-nos necessário tentar descrever o que 

vem sendo estudado sobre a expansão do sistema privado na educação superior 

brasileira. De tal modo, apresentaremos agora uma série de trabalhos e perspectivas 

sobre o tema em questão. Começaremos nosso trabalho apresentando a 

perspectiva de Buffa (2005), que afirma que “o conflito entre escola particular e 

escola pública, ligado que é à própria questão da democratização do ensino 

permanece atual, ainda que no decorrer da história tenha assumido fisionomias 

diversas”; face à atualidade do tema em questão, trataremos especificamente da 

expansão do ensino superior privado no Brasil, por considerarmos que o debate 

sobre a massificação e a ampliação do ensino superior brasileiro tem passado 

necessariamente pela esfera privada, sendo importante apontar as principais 

contribuições para esse tema. 

Para Gomes (2009), a consolidação do modelo neoliberal no mundo 

trouxe ao Brasil uma nova percepção do papel do Estado, no qual a sociedade civil 

deixa de estar ligada a ele, e passa a ser sinônimo de mercado. Qualquer limite 

imposto à liberdade individual passa a ser tido como uma atitude totalitária, deixando 

bem claro que, nesse contexto, ter liberdade se torna sinônimo de ter liberdade de 

compra. Isso passa a ter grande influência no ensino privado e no ensino público 

brasileiro, pois essa conceituação serviu como ferramenta na busca pela justificativa 

do processo de expansão do ensino superior privado.  

Dupas (2003), muito embora tenha caracterizado o público e o privado em 

si, sem a preocupação com o ensino superior propriamente dito, mostrou-nos 

características interessantes e que podem ser relacionadas ao ensino superior 

brasileiro. Para o autor, o Estado passou a ser responsável por interceder em crises 

do mercado, mas a liberdade do mercado ainda é uma prova de liberdade do 

indivíduo. Tal intervenção do Estado no mercado veio a fundir também 

características do público e do privado no mundo. Ou seja, a liberdade de mercado, 

aliada à intervenção do Estado, colocou em cheque a dicotomia entre público e 
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privado, influenciando também a percepção de espaços públicos e privados do 

ensino superior. 

Diante disso, percebemos que a liberdade de compra e venda de 

qualquer produto se manteve como uma característica privada da sociedade, mas a 

intervenção, quando necessária, no mercado se caracterizou como uma atitude 

pública. Em suma, caberia ao mercado controlar a qualidade dos cursos superiores, 

porém caberia ao Estado agir quando o mercado não fosse competente para isso. 

Ou seja, a liberdade de criar instituições e cursos poderia e deveria ser reforçada de 

acordo com as necessidades do mercado, porém o controle e a intervenção eram de 

responsabilidade do Estado. 

Também sobre a responsabilidade do Estado, Cobucci (2004), cujo 

trabalho versa sobre o período do governo Cardoso (1995-2002) no Brasil, afirma 

que a incapacidade do poder público federal, impulsionado pelo ajuste fiscal dos 

anos de 1990, fez com que a crescente demanda por educação superior fosse 

entregue nas mãos do capital privado. E que o enfraquecimento do setor público 

federal, favorecido por certa desregulamentação do setor, no que se refere aos 

requisitos de abertura de cursos e IES, foi o grande responsável pelo aumento nas 

ofertas de vagas e matrículas no ensino superior privado. 

O autor reforça também que a expansão das vagas nas IFES, sem o 

consequente aumento do número de docentes, aliada à queda do investimento em 

infraestrutura, colaborou para a perda de importância das IFES e a consequente 

ampliação do ensino superior privado. 

Martins (2000), que também escreveu sobre o governo Cardoso (1995 – 

2002) confirma esse crescimento do ensino superior privado, uma vez que a 

expansão do ensino superior foi, segundo ele, atendida e guiada majoritariamente 

pelo segmento privado de ensino superior. Para o autor, o crescimento lento da rede 

pública, em especial das IFES, se comparado ao crescimento da rede privada, é um 

sinal da dificuldade e, de certa forma, da incapacidade do governo federal em 

atender à ampliação da demanda populacional pelo ensino superior. Ele também 

afirma que tal estagnação, muito clara até o fim da década de noventa, mostra a 

incapacidade do governo federal em investir na ampliação das IFES, principalmente 

das que realizassem atividades de pesquisa. O autor destaca também que a 
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expansão, ao partir de uma lógica ligada a IES privadas, pode vir a deixar de 

fornecer subsídios às pesquisas e ao desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural do país. Para ele, um crescimento unicamente pautado no ensino superior 

privado o seria também pelo senso de oportunidade comercial e pela sensibilidade 

comercial dos empresários ligados às IES, correndo com isso, o risco de termos uma 

forte tendência de crescimento unicamente ligado à alta demanda escolar e 

profissional pela graduação. Ele alerta que:  

“O desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país não 
poderá ser realizado sem a participação das universidades públicas, 
uma vez que algumas delas concentram o essencial da prática 
acadêmica, respondendo pelo que há de mais preeminente na 
formação da graduação, na oferta da pós-graduação e no 
desenvolvimento da pesquisa, devendo, por isso, ser amparadas 
pelo poder público”. (Martins, 2000, p. 57) 

Focado um pouco mais no modelo de expansão em si, e nos problemas 

correlatos desse modelo, Sguissardi (2008) destaca que, diante do modelo de 

expansão do ensino superior adotado pelo Brasil, e do predominante crescimento 

dos interesses privado/mercantis na educação superior brasileira, percebe-se uma 

“corrida ao ouro” em torno da “educação mercadoria” e do “mercado educacional”. O 

autor destaca que, diante das inúmeras semelhanças no modus faciendi dos 

“protagonistas” do mercado educacional e dos empresários do mercado financeiro, a 

educação superior no Brasil torna-se competição para um público consumidor, onde 

a preocupação com os estudantes e com as IES se torna unicamente ligada à 

capacidade de competir no mercado. 

Como se pode observar das notícias que povoam nossa mídia, muito 
poucas diferenças parecem existir entre o modus faciendi dos protagonistas 
ou “consolidadores” do mercado educacional e o dos empresários do 
mercado financeiro, industrial, comercial ou outros. Competir e, no máximo, 
garantir a empregabilidade dos estudantes/clientes são as preocupações 
que afligem e ao mesmo tempo se põem como desafio para todos. Para uns 
e para outros – empresários da educação e empresários em geral –, diante 
da tendência histórica de transformar a educação em educação-mercadoria 
ou em mercadoria-educação... (Sguissardi, 2008, p. 1015) 

 
O autor afirma também que, diante da necessidade de competir e de 

gerar rendimento máximo, a “mercadoria educação” cria uma lógica de produção 

industrial atrelada ao ensino superior, onde cada agente tem sua função especifica, 

de modo similar ao ocorrido na indústria, onde o papel do professor e o do 

pesquisador passam a ser medidos por sua capacidade de produção em escala 
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quase industrial. O autor cita como exemplo a produtividade em torno da função 

hora/aula do professor de ensino superior em IES privadas. Ao ser colocado no 

patamar de insumo necessário à formação de profissionais, o professor passa a 

vender sua mão de obra nos mesmos moldes de um profissional que trabalhe em 

uma indústria qualquer. Sobre isso, o autor destaca, com base num texto de 

Rodrigues (2007), que tal lógica industrial no ensino superior tem poucas diferenças, 

quando comparada à lógica de produção industrial: 

  

Fica evidente, demonstrará o autor, que os empresários da educação 
tenderão, por todos os meios, a buscar a valorização e o controle sobre a 
educação-mercadoria, sob todas as suas formas; do mesmo modo, os 
empresários industriais, comerciais etc. tenderão a exercer sobre o sistema 
de educação superior, público ou privado, toda a forma de pressão que lhes 
garanta os insumos – a mercadoria-educação – que melhor sirvam aos 
objetivos de valorização de seu capital. Neste sentido, e porque são 
distintos os interesses imediatos de ambos os tipos de empresários, os 
industriais, comerciais ou outros, em geral, tendem a valorizar mais a 
educação superior estatal pública, pela muito maior possibilidade, revelada 
pela história e pelas “avaliações”, de produzir os profissionais que lhes 
interessam como instrumentos de valorização de seus produtos, de seu 
capital. Diversamente ocorreria com os empresários da educação, que 
precisam garantir seu negócio – a educação-mercadoria – e no máximo 
valorizariam as instituições públicas como formadoras de bons professores 
– mão de obra, insumo, mercadoria-educação – que propiciem a mais 
ampliada extração da mais-valia da acumulação. (Sguissardi, 2008, p. 1014) 

 

Pautado no que escreveu Sguissardi (2008), entendemos e afirmamos 

desde já que o ProUni se comporta como um Programa de aprimoramento e 

manutenção dessa lógica de expansão do ensino superior privado no Brasil. De todo 

modo, antes de entrar na análise propriamente dita do tema, apresentaremos a 

seguir a revisão da literatura sobre o ProUni, entendendo que se trata de um 

Programa de expansão do ensino superior privado. 

 

O PROUNI COMO MECANISMO DE EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 

PRIVADO  

 

Já no período de campanha eleitoral, o então candidato Luís Inácio Lula 

da Silva deixou claro que a proposta de expansão do Ensino Superior seria a tônica 

de seu governo para a educação superior. Ao apresentar o documento „Uma escola 

do tamanho do Brasil‟, o então candidato mostrou com clareza que pretendia 
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expandir a oferta de vagas e massificar o sistema superior de ensino. Amaral (2005) 

destaca que, entre os compromissos básicos de tal documento, encontra-se em 

destaque a necessidade de ampliação das vagas, em especial no setor público e em 

cursos noturnos. O autor destaca também que tal documento demonstra 

preocupação com a diminuição das desigualdades regionais e a interiorização do 

ensino superior no Brasil, além de estabelecer um amplo projeto de crescimento da 

oferta de vagas a distância. O percurso traçado pelo governo Lula (2003 – 2010) 

seguiu bem próximo ao indicado nessa carta de intenções do então candidato, que 

veio a se converter, em partes, em uma política específica de seu governo de 

expansão do ensino superior, o ProUni, do qual trataremos a seguir.  

Cunha (2007) destaca que o ProUni veio ao encontro da demanda de 

acesso ao ensino superior e da determinação do Plano Nacional de Educação3 em 

aumentar a taxa de escolarização dos jovens de 18 a 24 anos, no ensino superior, 

em 30% até o final de 2010. Para o autor, o ProUni veio a fazer parte de um 

Programa nacional de expansão do ensino superior, sendo especificamente focado 

no ensino superior privado, e O Reuni4 o papel de fomentador da expansão do 

sistema publico de ensino superior. Sobre esse aspecto, Michelotto et. al (2006) 

fazem críticas ao ProUni como ferramenta de expansão do ensino superior, já que o 

Programa não rediscute a formação do estudante e o modelo de educação superior 

adotados no Brasil. Para o autor, a expansão do ensino por si só serve apenas como 

uma ferramenta de ampliação da oferta de vagas e de redução de vagas ociosas em 

IES privadas, sendo necessário ultrapassar tal perspectiva em prol de uma 

expansão com projetos pedagógicos inovadores. 

  

Não é isso o que se observa nas propostas em desenvolvimento. Tanto a 
expansão, sem um projeto pedagógico inovador, carece de qualidade e 
desperdiça a oportunidade de expandir o acesso com a garantia da 
permanência e da pertinência dos processos de formação do cidadão e do 
profissional demandado pela sociedade contemporânea, quanto à redução 
da ociosidade nas instituições privadas por meio da destinação de vagas ao 
PROUNI, representam um incremento no número de universitários, mas não 
avançam no que concerne à democratização do acesso ao ensino superior 
e à tão almejada justiça social. (Michelotto et. al, 2006, p.195) 

 

                                                
3
 Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que trata da aprovação do Plano Nacional de Educação  e dá 

outras providencias.  
4
 Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que Institui o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. 
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Catani, Hey e Gilioli (2006) são mais enfáticos na crítica ao Programa. 

Para os autores, ao invés de privilegiar a iniciativa privada, seria mais interessante o 

governo investir no setor público. Para eles, não se pode deixar de lado o caráter 

excludente do Programa. Destacam que o programa mantém o papel fundamental 

na manutenção da estratificação social já existente. 

 

O ProUni é comumente visto como mais uma política pública, 
particularmente por abrigar o preceito das cotas, mas destaca-se o fato de 
manter um sistema de ensino nos moldes privatizantes traçados durante os 
anos 1990. Nesse sentido, traz uma noção falsa de democratização, pois 
legitima a distinção dos estudantes por camada social de acordo com o 
acesso aos diferentes tipos de instituições (prioridade para a inserção 
precária dos pobres no espaço privado), ou seja, contribui para a 
manutenção da estratificação social existente. (Catani, Hey e Gilioli, 2006, 
p.137) 

 

O autor reforça também a crítica ao afirmar que, até mesmo como uma 

política assistencialista, o ProUni mostra-se inapropriado. Ele lembra que o 

Programa não garante a permanência do estudante, ou seja, abre acesso ao ensino 

superior, mas não oferece condições de manutenção ou qualquer assistência a 

esses estudantes.  

Para Carvalho (2007), o ProUni se mostra coerente com a expansão do 

ensino superior e com a lógica das finanças públicas brasileiras. A autora destaca 

que a existência de vagas não ocupadas no ensino superior privado, aliada à 

procura pelo ensino superior pelas camadas de baixa renda, fundamentaram a 

proposta do MEC de tentar estatizar as vagas de IES privadas via ProUni, em troca 

de renúncia fiscal dessas IES. Para ela o ProUni veio a funcionar para o ensino 

superior privado assim como o PROER5 funcionou para o sistema bancário nacional. 

Ou seja, trabalhando de forma a recuperar financeiramente instituições particulares 

endividadas e com alto grau de inadimplência. De forma que o Programa veio a 

auxiliar, em troca do crescimento da oferta de vagas no ensino superior, as IES com 

fins lucrativos. Ela afirma isso, pois a renúncia fiscal adotada como ferramenta pelo 

programa fez com que IES em qualquer situação financeira, seja filantrópica ou não, 

fossem colocadas num mesmo patamar de isenção fiscal. 

                                                
5
 Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Sistema Financeiro Nacional, Instituído pela Medida 

Provisória n. 1.179/95, teve como objetivo prestar socorro financeiro aos bancos privados para evitar 
que ocorresse uma crise de confiança no sistema bancário, com conseqüências sobre o conjunto da 
sociedade. 
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Para Carvalho e Lopreato (2005), o ProUni, além de uma política de 

expansão do ensino superior privado, veio a se mostrar como uma ferramenta da 

política fiscal nacional. Ambos afirmam que o Programa veio auxiliar na manutenção 

de uma política fiscal baseada na fixação de um valor de superávit primário. Ou seja, 

o ProUni serviria, segundo os autores, como um esforço estatal em gastar menos 

dinheiro, sem deixar de oferecer e ampliar as vagas no ensino superior. E mais, 

ajudaria na venda da imagem, aos investidores externos, de que a dívida do país se 

mostrava sustentável, sem risco de calotes. 

Partindo dessas perspectivas apontadas e buscando discuti-las ao longo 

do trabalho, passamos a analisar o ProUni em seus diferentes aspectos e 

dimensões. 
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CAPÍTULO 2: O PROUNI E SUA LEGISLAÇÃO 

  

Este capítulo objetiva apresentar e analisar a legislação do Programa, 

tanto direta como indiretamente. Analisaremos aqui as medidas provisórias e leis 

que estabelecem e orientam o Programa, bem como aspectos relativos a sua 

regulação e outros programas que se relacionam com o ProUni. 

O capítulo está organizado de forma a facilitar a compreensão, assim 

sendo, será apresentado inicialmente o marco legal do Programa e posteriormente o 

subdividiremos em quatro partes: a primeira, referente à articulação de outras 

políticas da educação superior com o ProUni; a segunda e a terceira, referentes às 

obrigações das IES e o critério de seleção dos estudantes; e na última discutiremos 

a isenção de impostos como forma de garantir a adesão das IES ao Programa.    

MARCO LEGAL 

 

Instituído pela Medida Provisória (MP) nº 213, de 10 de setembro de 

2004, posteriormente convertida na Lei no 11.096 de 2004 (BRASIL, 2004), o 

Programa Universidade para Todos (ProUni) objetiva regular a atuação de entidades 

beneficentes de assistência social no ensino superior, no que se refere à isenção 

fiscal das IES e promover o ingresso de estudantes oriundos da rede pública de 

ensino na educação superior. Apesar do referido destaque na lei, o ProUni, além de 

regular a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino 

superior, envolveu também a lógica de financiamento das IES privadas com fins 

lucrativos, como demonstraremos posteriormente. 

 

ARTICULAÇÃO DAS MEDIDAS DE EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 

PRIVADO 

 

É importante abordarmos também o papel de outros dois programas, 

articulados ao ProUni, como ferramenta de expansão do ensino superior privado. O 



16 
 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), programa de 

financiamento do ensino superior privado que antecedeu o ProUni e passou, 

posteriormente, a coexistir com ele, e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), que passou a regular a avaliação das IES, servindo como 

ferramenta de controle da qualidade dos cursos e IES que aderissem ao ProUni.  

Instituído pela MP no 2.094-28, de 13 de junho de 200, convertida na Lei 

no 10.260, de 12 de julho de 2001, o FIES, desde o principio, mais especificamente 

em seu artigo 1º6, deixava claro seu caráter contábil. Reforçando seu caráter 

contábil, o art. 5º, inciso VI7 aponta a necessidade de idoneidade, tanto do estudante 

financiado, quanto do fiador necessário à assinatura de contrato, ou seja, tendo 

como critério básico de seleção, a capacidade, ou não, de pagamento por parte do 

estudante contemplado. 

VI - comprovação de idoneidade cadastral do estudante e do(s) 
fiador (es) na assinatura dos contratos. 
§ 1o Ao longo do período de utilização do financiamento, o estudante 
financiado fica obrigado a pagar, trimestralmente, os juros incidentes 
sobre o financiamento, limitados ao montante de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais). 
§ 2o É permitido ao estudante financiado, a qualquer tempo, 
observada a regulamentação do CMN, realizar amortizações 
extraordinárias do financiamento. 
§ 3o Excepcionalmente, por iniciativa da instituição de ensino superior 
à qual esteja vinculado, poderá o estudante dilatar em até um ano o 
prazo de que trata o inciso I do caput deste artigo, hipótese na qual 
as condições de amortização permanecerão aquelas definidas no 
inciso IV e suas alíneas. 
§ 4o Na hipótese de verificação de inidoneidade cadastral do 
estudante ou de seu(s) fiador (es) após a assinatura do contrato, 
ficará sobrestado o aditamento do mesmo até a comprovação da 
restauração da respectiva idoneidade, ou a substituição do fiador 
inidôneo. 

  

 O art. 1º8 reforça o caráter contábil do programa, destacando sua não 

gratuidade e obrigação de contribuição ao fundo instituída pela lei. 

                                                
6
 Art. 1

o
  Fica instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior - FIES, de natureza contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com regulamentação própria. 
7
 Revogado pela lei nº 11.552 de 19 de 19 de novembro de 2007, que dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies  
8
 Revogado pela lei nº 12.202 de 14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior - FIES (permite abatimento de saldo devedor do FIES aos 
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Art. 1o Fica instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), de natureza 
contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com 
avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC). 
Parágrafo único. A participação da União no financiamento ao 
estudante de ensino superior não gratuito dar-se-á, exclusivamente, 
mediante contribuições ao Fundo instituído por esta Lei, ressalvado o 
disposto no art. 16. 

  

O papel do Estado é o de financiador do ensino privado, porém, no papel 

de credor, ou seja, financia o curso superior por meio de empréstimos aos 

estudantes que, por sua vez, pagariam após a conclusão do curso. O Ministério da 

Educação teria o papel de regulador do ensino privado, cabendo a uma instituição 

financiadora, Caixa Econômica Federal (CEF), o controle e a cobrança do dinheiro 

investido, sendo obrigada a IES a apenas se manter regular de acordo com as 

normas previamente anunciadas, como se comprova em seu artigo primeiro, ao 

exigir das IES apenas a não gratuidade e a avaliação positiva, seja pelo SINAES ou 

pelo Exame nacional de cursos, nos processos conduzidos pelo Ministério da 

Educação (MEC). Ou seja, instituições adequadas ao modelo de expansão e de 

regulação do governo federal teriam a partir de então suas mensalidades 

financiadas por um banco federal, sem para isso necessariamente ter que classificar 

os estudantes financiados por um caráter social.  

A coexistência do ProUni e do FIES é garantida no artigo 14º da lei nº 

11.096, que regulamenta o ProUni, ficando claro que não há tal substituição. O 

artigo se utiliza da facilidade em obter bolsas do FIES como ferramenta de aumento 

de inscrições no ProUni, como demonstra a seguir: 

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. 5

o
 desta Lei ou 

adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se refere o 
art. 11 desta Lei.   

 

Já a portaria do MEC nº 2.729, de 8 de agosto de 2005, estabelece o 
caráter complementar dos dois Programas, ao afirmar que seria prioritária a 
concessão de financiamento do FIES a estudantes que obtivessem bolsas do 

                                                                                                                                                   
profissionais do magistério público e médicos dos programas de saúde da família; utilização de 
débitos com o INSS como crédito do FIES pelas instituições de ensino; e dá outras providências 
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ProUni, deixando como 4º critério apenas os estudantes não contemplados com o 
ProUni. 

Art. 1 o A política de oferta de financiamento no âmbito do 
Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior - 
FIES, instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 
será implementada conforme a seguinte escala de prioridades 
para a concessão de financiamentos:  
I - estudantes beneficiários de bolsas parciais de 50% 
(cinquenta por cento) vinculadas ao Programa Universidade 
para Todos - PROUNI, instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de 
janeiro de 2005;  
II - estudantes beneficiários de bolsas parciais de 50% 
(cinquenta por cento) adicionais às vinculadas ao ProUni, 
oferecidas pela própria instituição de ensino superior, com 
prioridade aos matriculados em cursos de licenciatura e 
pedagogia;  
III - estudantes matriculados em instituições de ensino superior 
que tenham aderido ao PROUNI; e  
IV - demais estudantes matriculados em instituições de ensino 
superior. 
 

Fundamental no processo de regulação das IES privadas, o governo Lula 

criou mecanismos de controle dessas instituições por meio da avaliação do ensino 

superior brasileiro. Assim, em 14 de abril de 2004, foi criado por meio da lei nº 

10.861 (BRASIL, 2004), o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), que, por sua vez, veio a substituir e “superar” as limitações do Exame 

Nacional de Cursos9, substituindo-o por um sistema mais complexo de ações de 

avaliação, com algumas mudanças básicas, dentre as quais, a aplicação de provas 

distintas, uma no início e uma no fim do curso10 (SGUISSARD, 2006).  

A discussão acerca do SINAES começa em abril de 2003 e foi 

coordenada pela Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA). 

Essa comissão formulou o documento “SINAES: bases para uma nova proposta de 

avaliação da educação superior” (BRASIL, 2004), resultando na lei nº 10.861 

(BRASIL, 2004), que apontava como objetivos do SINAES11: 

 Melhoria da qualidade da educação superior; 

 Orientação e expansão de sua oferta; 

 Aumento permanente de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 

social  

                                                
9
 Exame Nacional de Cursos: Instituído pela Lei Nº 9.131, de 24 de novembro de 1995 (BRASIL, 

1995). 
10

 Por meio do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) 

11 Lei Nº 10.861 (BRASIL, 2004), Art. 1
o   

§ 1
o
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 Promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais 

das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional; 

(BRASIL, 2004) 

 

Seu objetivo principal é assegurar o processo de avaliação das IES, bem 

como dos cursos de graduação e avaliar o desempenho acadêmico dos estudantes. 

O SINAES atuava com três componentes principais (POLIDORI, AUAUJO e 

BARREYRO, 2006): 

 Autoavaliação institucional: seu principal objetivo é verificar como as IES são 

constituídas e qual a sua capacidade de atendimento à comunidade 

acadêmica. O processo de autoavaliação institucional permite e favorece a 

criação da cultura de avaliação nas instituições do processo de 

autoconhecimento, que levaria a um aprimoramento “natural” de seus 

trabalhos. 

 Avaliação dos cursos: prática que já vinha sendo realizada no sistema de 

avaliação anterior. No entanto, adquiriu novas características, constituindo-se 

numa avaliação externa a ser realizada por uma equipe multidisciplinar de 

especialistas para avaliar cursos e áreas afins, aos quais se junta um avaliador 

institucional. Esse eixo tem ligação direta com o processo de reconhecimento e 

de renovação dos cursos, principalmente após a criação do “Decreto-ponte”12. 

Em tese, esse processo não deveria ser punitivo e sim de aperfeiçoamento, 

encaminhando propostas de melhorias para as IES. 

 Avaliação dos estudantes: o grande diferencial foi a mudança do modelo de 

avaliação em relação ao anterior. Seu principal instrumento de avaliação, o 

ENADE, é apenas uma parte da avaliação, diferentemente do modelo anterior, 

no qual o Provão era a única forma de avaliação. Outra característica que 

diferencia um modelo do outro é que, no ENADE, a avaliação do 

                                                
12

 Decreto Nº 5.773 de 9 de Maio de 2006 (Brasil, 2006), que dispõe sobre o exercício das funções de 
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 
graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino. 
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desenvolvimento do estudante se dá por meio da avaliação de conhecimentos, 

habilidades e competências em dois momentos da trajetória escolar, enquanto 

no modelo antigo se avaliavam apenas os conteúdos obrigatórios de cada 

curso e se relacionava isso à qualidade do curso como um todo. Em resumo, o 

ENADE leva em conta a forma como as competências foram construídas, 

enquanto o Provão apenas avaliava pontualmente e no final do curso as 

habilidades adquiridas. 

O SINAES se mostrou fundamental no processo de criação e manutenção 

do ProUni, pois serviu, além de ferramenta de controle da qualidade do ensino 

superior brasileiro, como forma de controle de elegibilidade (ou não) de adesão das 

IES ao ProUni, como especificaremos abaixo: 

Art. 7
o 
 

 II – 

 § 4
o
  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. 5

o
 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 

11.509, de 2007) 

 

Portanto, a política de avaliação vincula-se à criação e à manutenção do 

ProUni e passa a legitimar seu financiamento sob o argumento da garantia da 

qualidade. Com isso, não seria possível questionar a qualidade das IES, e, 

consequentemente, questionar o investimento nelas. 

Além de entender outras políticas e suas relações com o ProUni, é 

necessário também entendermos a legislação que o regula e o que é exigido dos 

estudantes e das IES. Dessa forma, começaremos essa análise no tópico seguinte, 

apontando os critérios e o processo de seleção dos estudantes que desejem estudar 

numa IES com bolsas do ProUni.  
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CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES 

 

A Lei nº 11.096 (BRASIL, 2005) procura inscrever o Programa conforme 

o discurso de justiça social. Seu publico alvo é diferenciado, como destaca o artigo 

1º, parágrafo 1º e 2º. 

§ 1
o
 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). 

§ 2
o
 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. 

O ProUni, como política de educação, mostra-se afinado com as políticas 

de ação afirmativa implementadas pelo governo Lula, bem como com a necessidade 

de melhor formação de professores da rede pública de ensino básico. Nesse 

sentido, o Art. 2o afirma que a bolsa será destinada a: 

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 §§ 1

o
 

e 2
o
 do art. 1

o
 desta Lei. 

Na seleção dos candidatos, são considerados, além dos critérios acima 

indicados, o desempenho escolar e o perfil socioeconômico, avaliado pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), mediante a aplicação de uma prova nacional de 

avaliação de desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio. No 

momento da inscrição o candidato deve indicar os cursos para os quais deseja 

concorrer. O candidato também deve declarar que atende às condições para 

concorrer à bolsa. O Sistema do ProUni (SISPROUNI)13 apresenta aos candidatos 

uma nota mínima do Enem para que ele possa concorrer às bolsas. Cabe ao 

candidato decidir diante de sua pontuação obtida os cursos a que considere que tem 

                                                
13

 Trata-se do banco de dados do ProUni, operacionalizado pela Direção de Tecnologia da 
Informação da Secretaria Executiva do MEC. 
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condições de se candidatar. No momento da inscrição o candidato declara sua 

composição familiar e a renda bruta de sua família, que são os critérios que definirão 

o tipo de bolsa a ser recebida. A classificação do candidato segue a média obtida no 

ENEM, e posteriormente a opção de curso. A comprovação das informações do 

candidato cabe à IES no momento da concessão da bolsa, e posteriormente os 

dados apresentados são cruzados com cadastros oficiais do governo federal. O 

MEC requer uma lista de documentos necessários à comprovação dos critérios de 

elegibilidade ao Programa, cabendo à IES a responsabilidade pela comprovação das 

informações prestadas pelo candidato.  

Também sobre o processo seletivo, as inscrições para os estudantes 

candidatos a vaga ficam abertas por um longo período de tempo. No momento em 

que um estudante se inscreve para determinada vaga, o próprio sistema informa 

automaticamente qual a sua posição no ranking para aquela vaga, podendo o 

estudante modificar suas opções até o último dia de inscrição. 

Semestralmente é verificado, pela IES, se a bolsa de estudo dos 

estudantes deverá ser mantida. A bolsa pode ser cancelada caso o estudante passe 

a não se adequar às condições previamente estabelecidas, caso obtenha um 

aproveitamento escolar menor do que 75%, tenha extrapolado o fim do prazo de 

utilização da bolsa ou conclua o curso. O ProUni permite às universidades prorrogar 

a concessão da bolsa apenas uma vez para os estudantes que não obtenham 

resultados satisfatórios. 

Por se tratar de uma política que visa “promover o ingresso de estudantes 

oriundos da rede pública de ensino na educação superior” (BRASIL, 2004), é 

fundamental conhecer as obrigações dos estudantes para com o Programa. Além 

disso, é necessário conhecer a atuação de entidades beneficentes de assistência 

social e as isenções de impostos das IES com fins lucrativos. O ProUni constitui 

mecanismo de manutenção e expansão do ensino superior privado14, devendo ser 

analisado sob essa perspectiva, sendo necessário entendermos também o papel 

das IES no Programa. De tal forma, é fundamental que busquemos entender a 

legislação que liga as IES ao Programa, bem como a regulação dessas instituições, 

como faremos a seguir.   

                                                
14

 Este tópico será desenvolvido no capítulo seguinte. 



23 
 

OBRIGAÇÕES DAS IES EM RELAÇÃO AO PROUNI 

 

A Lei nº 11.096 (BRASIL, 2005) garante ao MEC o papel de regulador e 

fiscalizador exclusivo da manutenção do Programa, o que demonstra mais uma vez 

seu caráter diferenciado em relação ao FIES, que tem como um dos principais 

órgãos15 reguladores a Caixa Econômica Federal. No caso do ProUni, cabe ao MEC 

zelar por sua execução, conforme reza o artigo 7º da referida Lei: 

Art. 7
o
 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. 5

o
 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. 

 No caso de não cumprimento de tais exigências, aplicar-se-ão as punições 

previstas no artigo 9º, abaixo indicadas: 

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. 5

o
 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. 

São consideradas aptas a receber estudantes bolsistas do ProUni 

instituições que estejam adequadas ao artigo 5º da Lei. 

 
A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins 
lucrativos não beneficente, poderá aderir ao ProUni mediante assinatura de 

                                                
15

 O Art 3º da Lei 10.260 (BRASIL, 2001) afirma que: 
Art. 3

o
 A gestão do FIES caberá: 

I - ao MEC, na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e de supervisor da 
execução das operações do Fundo; e 

II - à Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador e de administradora dos ativos 
e passivos, conforme regulamento e normas baixadas pelo CMN. (modificado pela Lei nº 12.202 
(BRASIL, 2010)) 

 



24 
 

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.   

 

O ProUni é operacionalizado pela Secretaria de Educação Superior – 

SESu/MEC e cabe às IES, quando interessadas em aderir ao ProUni, inscrever 

candidatos ou renovar bolsas, acessar o sistema SISPROUNI. Para inscrever-se no 

ProUni, as IES devem comprovar que não estão inscritas no cadastro de 

inadimplentes (CADIN). Depois de efetivada a adesão das IES, abre-se a inscrição 

aos estudantes. 

Ainda que seja obrigada a oferecer uma quantidade mínima de bolsas de 

acordo com o Art. 7º, a IES tem a possibilidade de solicitar e oferecer bolsas extras 

“não obrigatórias”, desde que comprove a necessidade de demanda. 

Conhecendo as obrigações das IES, é necessário entender o que as 

motiva a aderir ao Programa. Diante dessa necessidade, buscamos aprofundar a 

análise na legislação referente às vantagens obtidas pelas IES ao fazer tal adesão, 

buscando justificar e entender o alto número de IES que o fizeram. De tal forma, 

apresentaremos, no tópico a seguir, a legislação em torno da política de maior 

adesão das IES e sua consequente vinculação ao ProUni.  

 

A ISENÇÃO DE IMPOSTOS E A ADESÃO DAS IES AO PROGRAMA 

 

A Lei nº 11.096 (Brasil, 2005) que regulamenta o ProUni estabelece 

alíquotas e regras diferenciadas para os diferentes modelos de instituições. Para 

isso, o Programa define regras flexíveis de adesão, ficando a critério da IES a 

adesão, ou não, ao ProUni. O texto da Lei define, no artigo 5º, obrigações referentes 

às instituições com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficentes. 

§ 4
o
 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, 
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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 n

o
 9.870, de 23 de novembro de 

1999, em cursos de graduação ou seqüencial de formação específica. 

Não obstante essa flexibilização para o ano de 2005, como forma de 

ampliar a participação das IES com fins lucrativos, ou sem fins lucrativos não 

beneficentes, a Lei nº 11.096 (Brasil, 2005) flexibilizou às IES que aderissem ao 

programa desde o seu início. 

        § 5o Para o ano de 2005, a instituição privada de ensino 
superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente, 
poderá: 

        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. 

Ao tratar de instituições lucrativas e sem fins lucrativos não beneficentes, 

o governo flexibilizou, por meio da Lei nº 11.096 (BRASIL, 2005), o processo de 

ampliação de vagas, oferecendo em troca bolsas descontadas na receita bruta 

dessas instituições, como demonstramos a seguir: 

Art. 8
o
 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; 
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        II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei 
n

o
 7.689, de 15 de dezembro de 1988; 

        III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, 
instituída pela Lei Complementar n

o
 70, de 30 de dezembro de 1991; e 

        IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída 
pela Lei Complementar n

o
 7, de 7 de setembro de 1970. 

        § 1
o
 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. 

Além da flexibilidade e da isenção, indicadas como forma de atrair as IES 

lucrativas e sem fins lucrativos não beneficentes, o ProUni serviu também para 

flexibilizar a ampliação e a criação de novas vagas nessas IES, já que, em seu Art. 

7º, a Lei nº 11.096 (BRASIL, 2005), dá liberdade às IES de redistribuir suas vagas 

de acordo com a proporção de bolsas oferecidas, liberando e estimulando a 

ampliação das vagas.   

Art. 7º - § 3
o
 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. 

Por outro lado, em relação a instituições filantrópicas, com a Lei nº 11.096 

(BRASIL, 2005), o ProUni procura estabelecer maior rigor em sua regulação. Como 

primeiro ponto destacável para essas instituições, a adesão ao Programa de bolsas 

integrais era obrigatória.  

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 § 1

o
 do 

art. 1
o
 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. 

A possibilidade de barganha, por parte dessas instituições se localizava 

apenas nas bolsas parciais e nos Programas de assistência social, que poderiam 

compor 20% da receita bruta, o que, por sua vez, já caracterizava o requisito mínimo 

desse tipo de instituição. 
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        § 1
o
 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. 

Por outro lado, a Lei nº 11.096 (BRASIL, 2005) permita às instituições 

filantrópicas a contabilização de estudantes que já se enquadrassem ao perfil de 

bolsista adotado pelo Programa. Ou seja, as instituições filantrópicas poderiam 

alocar como bolsistas do ProUni estudantes que antes fossem bolsistas ou 

beneficiários de programas sociais da própria instituição, e até mesmo estudantes 

pagantes, desde que pertencentes ao perfil requerido pelo Programa.  

        § 2
o
 Para o cumprimento do que dispõe o § 1

o
 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 § 2

o
 do art. 1

o
 desta Lei e a 

assistência social em Programas não decorrentes de obrigações 
curriculares de ensino e pesquisa. 

Dessa forma, a instituição filantrópica tinha compensado o arrocho da 

adesão obrigatória, pela transformação de estudantes que se enquadrassem no 

perfil do Programa, mesmo que anteriormente pagantes, como bolsistas do ProUni, 

o que veio a garantir e respaldar o financiamento de grande parte dos estudantes 

matriculados, sem o risco de alguma inadimplência. Se por um lado a Lei nº 11.096 

(BRASIL, 2005) viria regular a distribuição dos recursos das instituições filantrópicas, 

por outro serviria como fiador de parte dos estudantes de baixa renda matriculados 

regularmente nas IES. 

A participação no Programa também veio a garantir a retomada do status 

de instituição filantrópica à IES de que porventura tivesse perdido tal status por não 

cumprimento das condições mínimas requeridas, como atesta o artigo abaixo: 
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Art. 11º. 
  § 2

o
 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 n

o
8.212, de 24 de julho de 1991. 

Diante disso, IES filantrópicas que porventura houvessem perdido sua 

condição de filantropia, por não atenderem à quantidade mínima necessária de 

gratuidade, passariam, desde que aderissem ao ProUni, a contar novamente com as 

isenções de impostos próprias das instituições filantrópicas. Isso significou uma 

retomada de bolsas anteriormente oferecidas, mas que haviam sido deixadas de 

lado por incapacidade de suporte financeiro das referidas IES. Dessa forma, 

instituições que demonstraram incapacidade de oferecer gratuidade anteriormente, 

teriam garantidas vagas financiadas, podendo voltar a oferecer e ampliar sua oferta, 

desde que mantida a proporção de bolsas do Programa.  

 A tabela 1 apresenta as diferentes alíquotas para os diferentes tipos de 

instituição, como observamos abaixo: 

TABELA 1 - ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS POR CATEGORIA DE 
IES 

Tributos Com fins lucrativos  Sem fins lucrativos 

Confessional/Comunitári
a 

Filantrópica 

Anteriormen
te 

Após 
ProUn

i 

Anteriormente Após 
ProUni 

Anteriorment
e 

Após 
ProUn

i 

IRPJ 25% x lucro - - - - - 

CSLL 9% x lucro - - - - - 

COFINS 7,6% x Lucro - 3% x receita - - - 

PIS 1,65% x 
receita 

- 1% x folha - 1% x folha - 

INSS 
(Patronal) 

20% x folha 20% x 
folha 

20% x folha 20% x 
folha 

- - 

Fonte: CARVALHO E LOPREATO (2005) Elaboração: CARVALHO (2006) 

A tabela mostra que praticamente não há alteração entre os tributos 

federais pagos anteriormente para as IES filantrópicas. Estas deixaram de pagar 

apenas o PIS, que representa 1% da folha. Por outro lado, as IES com fins lucrativos 

foram as mais favorecidas. Ao entrar no ProUni deixaram de contribuir com o IRPJ e 
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com o CSLL, além de ter redução do COFINS e do PIS. Já as confessionais e 

comunitárias deixaram de pagar apenas o COFINS e o PIS, já que não pagavam os 

demais tributos mesmo antes do ProUni. 

A tabela mostra um nítido afrouxamento da política fiscal em relação às 

IES com fins lucrativos. A necessidade de garantir a adesão desse tipo de IES fez 

com que instituições que anteriormente pagavam todos os tributos federais, com a 

implementação do ProUni, passassem a pagar apenas o INSS patronal. Por outro 

lado, instituições sem fins lucrativos que já tinham considerável redução dos tributos 

federais obtiveram pouca vantagem ao aderir ao Programa. 

Isso nos remete à percepção de que o Programa tratou de forma distinta a 

facilitação de adesão dos diferentes tipos de IES. Por um lado, garantindo a adesão 

das IES com fins lucrativos pela isenção de impostos, por outro, garantindo às IES 

sem fins lucrativos o financiamento de parte de seus estudantes já matriculados. 

Entendendo bem a legislação sobre o Programa e as particularidades sob 

o prisma legal, é fundamental entendermos a lógica que perpassa a distribuição de 

bolsas pelo país. Dessa forma, discutiremos, no próximo capítulo, a distribuição do 

Programa por diversos recortes geográficos e sociais, além de seu papel como 

ferramenta de expansão e de manutenção do ensino superior privado. 
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PARTE 2: METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados 

pela pesquisa. De maneira geral, nosso estudo caracteriza-se pela adoção de uma 

metodologia de caráter quali-quantitativo, uma vez que o objeto de estudo requer 

abordagem multifocal. Buscamos nos aprofundar quanto à percepção dos 

estudantes acerca do ProUni e de sua própria vida, tratando especialmente das 

mudanças ocorridas posteriormente ao ingresso no Programa. Além disso, não 

deixamos de lado o importante papel da análise socioeconômica dos estudantes 

entrevistados, bem como suas perspectivas futuras em relação ao mercado 

profissional. Realizamos ainda um levantamento da distribuição das bolsas pelo 

país, destacando recortes sociais, acadêmicos e o mapa geográfico do Programa. 

Optamos também pela realização de entrevistas em profundidade por acreditar que 

traríamos uma grande contribuição ao tema, tanto apresentando os dados 

estatísticos quanto dando novas abordagens aos números encontrados. 

O trabalho de campo foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira, foi 

aplicado um questionário16 contendo questões a serem analisadas estatisticamente, 

e questões abertas. Na segunda etapa, foram gravadas entrevistas em 

profundidade, a partir de um roteiro temático17, com os estudantes que concordaram 

voluntariamente em continuar participando da pesquisa. 

Contudo, antes de prosseguir, é necessário destacar que, inicialmente, 

pretendíamos também analisar os bolsistas do FIES. Porém, encontramos grandes 

dificuldades em identificá-los, por muitos considerarem “motivo de vergonha” receber 

financiamento estudantil. Destacamos isso por considerar fundamental aprofundar 

as pesquisas em torno do FIES e da percepção dos estudantes acerca do Programa. 

                                                
16

 Em anexo 
17

 Em anexo 
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Nosso estudo, portanto, tomou como principal foco de análise o ProUni, e a 

delimitação em torno dele ocorreu por acreditar que teríamos grandes dificuldades 

em conseguir uma amostra significativa de estudantes participantes do FIES e, 

conseqüentemente, não faríamos uma análise aprofundada nem do FIES, nem do 

ProUni.  

CAMPO DE PESQUISA 

 

O escopo do nosso estudo é o ProUni no Estado de Pernambuco. Dessa 

forma destacamos que estudantes deste Estado foram receptores de 15.180 bolsas 

entre 2005 e o primeiro semestre de 2011. Para maior representatividade de nossa 

amostra, buscamos aplicar questionários em todas as mesorregiões do Estado, não 

obtendo sucesso apenas na mesorregião do Sertão Pernambucano, em função do 

menor número de estudantes pertencentes ao ProUni e das limitações de recursos 

que não nos permitiam prolongar a estada e locação nas diversas cidades do Sertão 

Pernambucano.   

A escolha das IES se deu de forma aleatória, guiada pela oportunidade de 

aplicação dos questionários e indicações de colegas professores para com a direção 

das IES. A indicação ou recomendação, geralmente feita por professores da UFPe 

ou das IES, fez-se necessária em função da resistência por parte das IES em 

permitir a aplicação de questionários para “seus” estudantes. Muitas IES solicitaram 

conhecer o conteúdo dos questionários antes da aplicação, e boa parte delas não 

permitiu que houvesse aplicação direta em sala de aula. Salvo na Faculdade dos 

Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, e na Faculdade Osman Lins, em Vitória 

de Santo Antão, os outros questionários foram conseguidos individualmente. Para 

tanto, foi necessário contato direto com os estudantes e solicitações de encontros 

via Redes Sociais18. Não foi permitida, em nenhum caso, a entrada em sala de aula, 

sendo necessário marcar encontros ou abordar os estudantes bolsistas nos 

corredores. Em muitos casos a alegação da IES girava em torno da “não 

perturbação” do ambiente escolar; em outros casos foi relatado in off por 

                                                
18

 Foi necessário buscar, nas plataformas Orkut e Twitter, os contatos de estudantes das IES, a fim 
de descobrir quem seriam os estudantes bolsistas e posteriormente marcar uma data e local para 
encontrá-los.  
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coordenadores que: “O sistema é falho e não vamos permitir nos expor”. Dessa 

forma, passou a ser também interesse nosso conhecer as possíveis falhas19 do 

sistema e considerar que isso pode ter influenciado as respostas dadas pelos 

estudantes. Assim sendo, aplicamos20 nossos questionários, com ou sem 

autorização prévia, em estudantes das seguintes IES: 

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE QUESTIONÁRIOS POR IES 

Cidade IES 
Questionários 

aplicados 

Recife 

UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco 26 

Faculdade Maurício de Nassau 48 

Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS 2 

Faculdade São Miguel 12 

Ipojuca 
FAJOLCA – Faculdade José Lacerda Filho de 

Ciências Aplicadas 
2 

Caruaru 

ASCES – Associação Caruaruense de Ensino 
Superior 

20 

FAVIP - Faculdade do Vale do Ipojuca 17 

Vitória de 
Santo 
Antão 

FACOL – Faculdade Osman Lins 15 

Floresta ISEF – Instituto Superior de Educação de Floresta 3 

Jaboatão 
dos 

Guararapes 
FG – Faculdade dos Guararapes 86 

 

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO: PRIMEIRA ETAPA DO TRABALHO DE 

CAMPO 

 

OS ESTUDANTES 

Não houve preocupação em caracterizar o estudante a ser entrevistado, 

pois a própria seleção do Programa constituiu a principal delimitação dos sujeitos da 

pesquisa: bolsistas do ProUni no Estado de Pernambuco.  

                                                
19

 Tais afirmações nos levaram a aprofundar os estudos em torno de vagas ociosas e possíveis falhas 
na legislação do programa.  
20

 Aplicamos questionários nas cinco mesorregiões do Estado e em diversas IES em cada 
mesorregião. Apresentamos aqui as IES onde obtivemos respostas. 
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Tendo em vista o grande número de bolsistas no Estado de Pernambuco, 

foi feita uma primeira análise da distribuição de bolsas ofertadas por cidade. A 

escolha do número de bolsas ofertadas e não de bolsistas se deu por falta de dados 

mais precisos em relação ao número exatos de bolsistas. Assim, procedemos à 

tabulação do número de bolsas ofertadas no período entre 2005 e 2010.121.  Após 

tabular todas as ofertas de bolsa por município em Pernambuco, fizemos seu 

agrupamento pelas cinco mesorregiões do Estado: Região do São Francisco; Região 

do Sertão; Região do Agreste; Região da Zona da Mata; e Região Metropolitana do 

Recife. Tal subdivisão nos deu uma nova perspectiva da distribuição de ofertas de 

bolsas no Estado, servindo como base para aplicação dos questionários. Decidimos 

também, como estratégia de pesquisa, não delimitar numericamente uma amostra 

mínima para a pesquisa; com isso, invertemos o processo: primeiro aplicamos os 

questionários, e posteriormente calculamos o erro amostral e o intervalo de 

confiança, como explicaremos no tópico a seguir.  

 

A CONSTRUÇÃO DE UMA AMOSTRA 

 

Uma das características de nossa pesquisa era a necessidade de grande 

aparato técnico e financeiro, aparato com que não contávamos. Por conta disso, não 

tivemos a possibilidade de escolher a metodologia de uso do processo de 

amostragem aleatório simples. Diante desse fato, decidimos construir um método de 

amostragem em três passos. No primeiro, definimos a proporção de bolsas por 

Mesorregião do Estado, seguido por uma amostragem sequencial22 apenas na 

mesorregião da Zona Metropolitana do Recife, e num terceiro, estratificado23, 

coletamos questionários nas demais mesorregiões de modo a manter, o mais 

próximo possível, a proporção da distribuição de oferta de bolsas (FONSECA e 

MARTINS, 1996). Ou seja, aplicamos o máximo de questionários possível na Zona 

                                                
21

 Até o período do levantamento dos dados, não havia sido feita a divulgação de dados referentes a 
2010.2 e 2011.1.  
22

 Método em que não se sabe, a priori, o tamanho da amostra, mas se define uma regra de decisão 
antes do início da coleta. Os elementos da população são retirados e analisados de modo sequencial. 
Em cada fase do processo é tomada a decisão de continuar, ou não, o processo de amostragem.  
23

 Método onde se determina a priori quantos elementos se retirará de cada estrato daquela amostra.   
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Metropolitana do Recife, e posteriormente os aplicamos nas outras regiões, de modo 

a manter proporção com a distribuição de ofertas de bolsas pelo Estado, e tendo 

como base o número encontrado inicialmente na Zona Metropolitana do Recife. Só 

posteriormente calculamos a margem de erro e o intervalo de confiança. No caso 

específico deste trabalho, ficou decidida como regra de amostragem sequencial a 

escolha de salas de aula (com autorização do professor, ou nos intervalos entre as 

aulas) em IES da Zona Metropolitana do Recife e posteriormente de cada outra 

mesorregião, onde seriam aplicados questionários com todos os bolsistas do ProUni 

presentes. A decisão de colaborar, ou não, ficaria a cargo do estudante. 

Estimamos que mais de 60% dos estudantes decidiram não responder 

aos questionários; em sua grande maioria, sob a alegação de “falta de tempo” e 

críticas em relação ao “tamanho” do questionário. Alguns estudantes alegaram não 

poder colaborar naquele instante, mas demonstraram interesse em fazê-lo 

posteriormente. Diante disso e da falta de recursos para nossa manutenção em 

cidades do interior, foram utilizadas ferramentas auxiliares para esta pesquisa. 

Assim, foi adotado o uso de ferramentas como: Skype, Google Talk, Telefone, 

Google Docs e Windows Live Messenger. Em alguns casos, o entrevistador aplicou 

o questionário via videoconferência; em outros, utilizou esses mecanismos apenas 

para retirar dúvidas em relação às respostas, cabendo ao estudante responder a seu 

próprio questionário. 

Foram respondidos questionários em quatro das cinco mesorregiões 

pernambucanas, faltando apenas à mesorregião Sertão. A dificuldade em conseguir 

acesso às IES e às informações quanto aos bolsistas, aliada à sua indisponibilidade 

em colaborar, resultou na ausência de questionários respondidos naquela região do 

Estado. De todo modo, isso não se mostra significativo nos resultados finais da 

pesquisa, pois tal região representa apenas cerca de 2% das bolsas ofertadas24 no 

Estado. 

Ao final, foram totalizados 231 questionários aplicados e respondidos, 

entre o período de setembro de 2010 e novembro de 2010. Os procedimentos 

metodológicos adotados na aplicação dos questionários e a discrição dos 

questionários serão apresentados no tópico a seguir. 

                                                
24

 Não há informações do percentual de bolsas ocupadas.  
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DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA 

 

Tendo em vista a necessidade de dimensionar o intervalo de confiança e 

o erro amostral, foi selecionada como parâmetro estatístico a variável gênero. Esse 

procedimento só é possível para amostras maiores ou iguais a 30; assim, decidimos 

utilizar o dobro da quantidade mínima necessária (SILVA e SILVA, 1995). Para tal, 

utilizamos os 60 primeiros questionários aplicados para estimar a margem de erro e 

o intervalo de confiança. Esse procedimento se deu pela necessidade de seleção de 

um parâmetro estatístico como estimativa de uma proporção encontrada na amostra. 

O critério de seleção dos 60 questionários foi temporal, ou seja, os 60 primeiros 

foram pré-selecionados para calcular esse parâmetro; 56,67% eram do sexo 

feminino e 43,33%, do sexo masculino. Considerando a escolha dessa variável e o 

fato de a população ser finita, o tamanho da amostra pode ser calculado por: 

 

Onde: 

z = Abscissa da curva normal resultante (valor crítico em , tendo assumido o 

nível de confiança de 90%. Tal intervalo de confiança implica em:  

z = 1.645 

Estimativa da proporção de um dos níveis da variável escolhida como 

parâmetro. Neste caso  e  

N = Tamanho25 da população, adotado o valor de 15.180 bolsas ocupadas, no 

período entre 2005 e 2011. 

                                                
25

 Apesar de termos aplicado questionários apenas com bolsistas ingressantes até 2010,2, 
consideramos este valor como total de bolsas ocupadas. Ciente de uma possível falha metodológica, 
consideramos irrelevante a possível variação ocorrida com o acréscimo das bolsas ocupadas no 
referido semestre, já que um universo de mais de 15 mil pessoas e mais de 231 questionários como 
amostra, isto tem pouca variação na margem de erro. Como exemplo prático, citamos que, caso haja 
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d = erro amostral 

n = É o tamanho da amostra 

Procedendo tais cálculos, encontramos d = 0.053, ou seja, a amostra 

analisada neste projeto tem 90% de „nível de confiança‟ e 5,3% de „erro amostral‟, 

mostrando-se uma amostra representativa, no Estado de Pernambuco (SILVA e 

SILVA, 1995). 

   

QUESTIONÁRIOS 

 

O instrumento para a coleta dos dados que se referiam à primeira fase da 

pesquisa foi construído tendo como base questionários pré- existentes26, e em pré-

testes aplicados com voluntários. Os pré-testes visavam observar, além do tempo 

gasto com cada questionário, a “clareza” das questões e a possível necessidade de 

acrescentar opções de resposta. Foram feitos 10 pré-testes27 com bolsistas28. As 

principais mudanças foram feitas em relação a respostas não encontradas no 

questionário.  

Como afirmamos, os pré-testes serviram também para estimar o tempo 

médio gasto por estudante ao responder o questionário. Tal observação serviu para 

justificar a escolha da autoaplicação dos questionários pelos estudantes. A 

aplicação29 feita por entrevistador demoraria, em média, quatro vezes mais do que a 

autoaplicação. Eles serviram, também, para mostrar a predominância do 

“politicamente correto” 30, como resposta de algumas questões, sendo necessário 

reformulá-las de modo a evitar que as respostas fossem dadas de forma incoerente 

                                                                                                                                                   
um acréscimo de 6000 bolsas ocupadas em um ano, o que é nitidamente um exagero, a diferença no 
erro amostral acresceria apenas 0,01%.  
26

 Questionário socioeconômico aplicado pela COVEST em estudantes candidatos a vagas na UFPE.  
27

 Estes não foram incluídos na amostra final. 
28

 Inclusive foi testada a opção online, com bolsistas do Estado de São Paulo (Piracicaba). 
29

 Ainda no principio da aplicação dos questionários, se tentou manter esta metodologia. Porém, a 
dificuldade em conseguir aplicar os questionários “um por um”, fez com que este procedimento fosse 
abandonado.  
30

 Por muitas vezes percebemos que os estudantes davam respostas e logo se contradiziam com 
comentários. Isto ocorreu bastante quando tratamos de questões mais pessoais, como a relação 
destes estudantes com seus pais, por exemplo. 



37 
 

com a posição do estudante.  Percebemos também que não havíamos considerado 

a possibilidade de que os estudantes não tivessem pai e mãe vivos. Isso causou 

certo desconforto ao aplicar os pré-testes, pois os estudantes muitas vezes 

demonstraram tristeza e constrangimento em afirmar que seus parentes haviam 

falecido. Deixamos também de considerar, no pré-teste, a possibilidade de que os 

estudantes não conhecessem seu pai ou sua mãe. Contudo, decidimos que não 

destacaríamos essa possibilidade, deixando a critério do estudante responder, ou 

não31, a tais perguntas.  

Percebemos ainda, durante os pré-testes, que era necessário darmos 

destaque à confiabilidade do anonimato da entrevista. Muitos dos estudantes 

afirmaram que não responderiam a verdade caso não tivessem a convicção de que 

aqueles dados não poderiam prejudicá-los. Decidimos então afirmar e destacar que 

os questionários seriam sem identificação alguma, e que não tínhamos interesse em 

avaliar os estudantes ou a IES, e sim o impacto do Programa. Isso se tornou uma 

necessidade tanto na abordagem dos responsáveis pelas IES, quanto para com os 

estudantes. 

O pré-teste constava de 45 perguntas, mas, por razões diversas, 

sobretudo para ser mais compreensivo, o questionário final ficou com 58 perguntas 

objetivas. Além dessas perguntas, quando necessário, abrimos espaço para 

comentários por escrito. Em 20 delas, pedimos que fossem feitos comentários, caso 

houvesse alguma resposta diferente das anteriores. Decidimos por esse 

procedimento, pois percebemos, durante os pré-testes, que muitos entrevistados 

gostariam de justificar suas respostas e o momento preciso dessa percepção se deu 

ao questionar se os estudantes já haviam abandonado algum curso superior. Ao 

responder que sim, a maioria fez questão de justificar as razões da desistência em 

detalhes. Dentre as questões comentadas, deixamos também aberta à possibilidade 

de acrescentar uma resposta, quando esta não fosse encontrada no questionário. 

Percebemos essa necessidade ao questionar sobre a atual situação de emprego 

dos pais do estudante. Muitos deles fizeram questão de deixar claro que seus pais 

não se encontravam em nenhuma daquelas situações, ou até mesmo se 

encontravam em mais de uma. Diante da múltipla possibilidade de respostas dessas 

                                                
31

 Caso não conhecessem algum de seus pais, pedimos que deixassem em branco as respostas 
referentes a estes. 



38 
 

e de outras questões, decidimos incluir a opção “outras”, e acrescentar um espaço 

onde o estudante a responderia. Adotamos essa opção em 13 das questões 

abordadas. 

O questionário final32, constituído pela forma acima descrita, foi formado 

por 58 questões, subdivididas em três33 núcleos de análise: o primeiro, dedicado a 

compreender o perfil do estudante bolsista em Pernambuco; o segundo, no qual se 

procurou observar a percepção dos estudantes quanto ao Programa e as principais 

necessidades de mudança; e o terceiro buscou analisar como os estudantes se 

percebiam em relação a sua entrada na universidade, a principal motivação de 

participar do ProUni, e as mudanças em relação a sua vida anterior e após o 

ingresso no ensino superior. 

No questionário, buscou-se proporcionar um preenchimento fácil, apesar 

de sua extensão e da necessidade de concentração por parte do estudante. 

Estávamos cientes de que seu tamanho seria, em grande parte, o responsável pelo 

alto nível de desinteresse; por isso, houve maior preocupação em deixar muito clara 

a relação das perguntas e a necessidade de apenas assinalar a resposta. Houve 

também a preocupação de esclarecer qualquer possível dúvida de interpretação e o 

sentido das perguntas. O estudante tinha autonomia para decidir se responderia, ou 

não, a toda e qualquer questão. Não houve em momento algum, pressão ou 

cobrança por respostas. 

 

REALIZAÇÃO DO CAMPO 

 

A realização da primeira etapa de campo ocorreu durante o segundo 

semestre de 2010.  

Com a finalidade de garantir o máximo possível de participação dos 

estudantes na pesquisa, houve a preocupação de que essa etapa não ultrapassasse 

as datas limites do semestre letivo. Tal fato acarretaria maior dificuldade em 

encontrar estudantes dispostos a colaborar, já que em período de férias se torna 

                                                
32

 A versão final do questionário encontra-se em anexo. 
33

 Destacamos que algumas variáveis foram utilizadas em mais de um núcleo, e muitas foram 
cruzadas.  
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praticamente impossível reunir os estudantes e aplicar os questionários. O ideal, 

para esse trabalho, seria a formação de uma equipe de colaboradores que pudesse 

realizar a aplicação simultaneamente dos questionários, porém, por falta de recursos 

financeiros, a aplicação dos questionários foi feita de forma individual34, tornando o 

trabalho mais cansativo e difícil. 

Também por dificuldades orçamentárias, nossa estratégia de ação 

precisou ser dividida em dois tipos: IES de fácil acesso e IES cujo acesso fosse caro 

e/ou distante. 

A estratégia de ação para IES com fácil acesso baseou-se nas seguintes 

etapas: 

1. Identificação de IES cadastradas no Programa em cada mesorregião. 

2. Escolha aleatória de IES em cada mesorregião. 

3. Identificação35 de estudantes36 bolsistas. 

4. Escolha, por meio de indicação37 do estudante bolsista, de professores que 

pudessem permitir a realização da pesquisa em sala de aula. 

5. Contato inicial com o professor em questão, podendo receber ou não 

permissão de realização da pesquisa em sala38. 

a. Em caso de permissão, os questionários eram entregues39 aos 

estudantes bolsistas e devolvidos ao pesquisador. Este ficava 

disponível para eventual dúvida. 

b. Em caso de não permissão, era solicitado o encontro com os 

estudantes bolsistas após o término da aula, onde era feito o mesmo 

procedimento anterior. 

No caso de IES com acesso dificultado, a estratégia de ação baseou-se 

nas seguintes etapas. 

                                                
34

 Na tabulação dos dados, contei com a ajuda de colaboradores. 
35

 A identificação foi feita tanto por indicação de professores e coordenadores, quanto por contato 
direto com estudantes bolsistas. 
36

 Tivemos muita dificuldade em identificar aleatoriamente os bolsistas, por considerar que 
poderíamos ser tratados como “preconceituosos” ou “discriminadores” ao perguntar aleatoriamente 
quem seria e quem não seria bolsista. Desta maneira, decidimos evitar a abordagem aleatória. 
37

 Foi necessário usar deste mecanismo, dada a dificuldade em conseguir liberação formal das IES. 
Sendo então possível destacar que a primeira etapa da estratégia foi a tentativa de liberação das IES. 
Apenas a Faculdade dos Guararapes e a Faculdade Osman Lins, permitiram a realização do trabalho, 
porém sem permissão formal de entrada em sala de aula. 
38

 Entenda-se por pesquisa em sala, a pesquisa fora do horário de aula. Não houveram casos onde 
foi permitida a pesquisa durante as aulas. 
39

 Alguns questionários foram preenchidos pelo entrevistador, porém diante da dificuldade deste 
processo (já atestada no pré-teste), este procedimento foi abandonado. 
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1. Identificação de IES cadastradas no Programa em cada mesorregião. 

2. Identificação de possíveis contatos nas referidas IES40. 

3. Identificação de meios eletrônicos41 de contatos com os estudantes bolsistas. 

4. Solicitação dos contatos eletrônicos de estudantes bolsistas que fossem 

matriculados nas mesmas turmas dos estudantes anteriormente identificados. 

5. Contato com esses novos estudantes, como forma de atestar a veracidade do 

contato eletrônico e como forma de explicar o conteúdo da pesquisa e da 

entrevista. 

6. Aplicação42 do questionário à distância43.   

Neste ponto, é fundamental lembrar que aplicamos questionários nas IES 

com acesso dificultado, até o instante em que atingimos uma quantidade de 

questionários proporcional à quantidade encontrada na Zona Metropolitana do 

Recife, levando-se em conta a oferta de bolsas por mesorregião do Estado.  

É importante destacar que houve um grande número de estudantes que 

se recusaram a responder aos questionários. Atribuímos isso a dois fatos: 

primeiramente, a desconfiança por parte dos estudantes da idoneidade do processo, 

ou seja, muitos alegaram que tinham medo de ser prejudicados, no Programa, ao 

informar seus dados econômicos. Nesse ponto, foi reforçada, de nossa parte, a 

necessidade de questionar e investigar melhor os critérios adotados, pelas IES, na 

verificação dos estudantes em relação aos critérios de elegibilidade do Programa.  

Além da percepção do medo recorrente por parte de alguns estudantes, foi também 

recorrente a reclamação de bolsistas afirmando que muitos de seus colegas não 

deveriam receber bolsas, e mesmo assim as recebiam.  

Voltando aos problemas encontrados, a segunda causa de recusa dos 

estudantes se deu pelo tamanho do questionário. Muitos estudantes se mostraram 

interessados em colaborar, mas, ao perceber a quantidade de perguntas e sua 
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 Apesar de identificarmos alguns contatos, este mecanismo se mostrou ineficiente, pois 
praticamente não obtivemos respostas dos questionários assim procedidos. De toda forma, estes 
contatos serviram como network, pois foi possível identificar bolsistas desta maneira. 
41

 Utilizamos das redes sociais (Orkut, Facebook e Twitter), dos sites oficiais das IES, dos sites 
oficiais das entidades estudantis (DA´s, CA´s, UEP) e das “listas de e-mail” dos cursos em IES 
cadastradas no ProUni, como forma de fazer contatos com estudantes bolsistas. 
42

 Como informamos anteriormente, nos utilizamos de ferramentas como: Skype, Google Talk, 
Telefone, Google Docs e Windows Live Messenger 
43

 Como forma de garantir o armazenamento dos dados, os questionários foram posteriormente 
transcritos “a mão” pelo entrevistado, num formulário padrão de entrevista presencial. 
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complexidade, decidiram não o fazer. Consideramos isso e ponderamos que, ainda 

assim, manteríamos o questionário com a mesma extensão e complexidade. 

Decidimos por fazê-lo, pois, apesar da ciência de que enfrentaríamos um número 

considerável de recusa, a profundidade das respostas e a perspectiva de conseguir 

um bom número de entrevistados nos fez decidir por mantê-lo como estava.  

Ao final da realização de campo, aplicamos questionários para 231 

estudantes bolsistas, num universo de 10 instituições em todo o Estado, divididas 

em 2344 cursos45:  

 Administração 

 Administração – Análise de sistemas 

 Administração – Ênfase em marketing 

 Biomedicina 

 Ciências da Computação 

 Direito 

 Educação Física 

 Enfermagem 

 Farmácia  

 Fisioterapia 

 Gestão da Produção Industrial 

 Gestão Hospitalar 

 Jornalismo 

 Marketing 

 Nutrição 

 Odontologia 

 Pedagogia 

 Psicologia 

 Publicidade e Propaganda 

 Redes de Computadores 
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 Alguns cursos tiveram apenas um entrevistado, por razão deste estar cursando disciplinas de 
outros cursos no momento da entrevista e o mesmo ter sido indicado por outros bolsistas de outro 
curso. 
45

 Não necessariamente os mesmos cursos, numa mesma instituição. Como exemplo, haviam 
estudantes de Direito em diferentes IES.  
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 Tecnologia da Informação 

 Telecomunicações 

 Turismo 

Foram entrevistados estudantes de todos os períodos, sem distinção ou 

pré-seleção alguma. Foi considerado o período do estudante de acordo com sua 

entrada na IES; dessa forma, entrevistamos, numa mesma sala, estudantes de 

diferentes períodos que estavam cursando a mesma disciplina. Por exemplo, mesmo 

cursando uma disciplina do quinto período, um estudante foi considerado do sexto, 

pois sua primeira matricula tinha sido feita seis períodos atrás. Assim sendo, 

percentualmente, os questionários ficaram distribuídas da seguinte forma: 

GRÁFICO 1 – PERCENTUAL DE ESTUDANTES ENTREVISTADO POR ANO DE INGRESSO NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

A maior parte dos estudantes estava na fase inicial do curso, 13% 

declarou estar no primeiro período, 20% no segundo, 14% no terceiro e 15% no 

quarto. Ainda 4% declarou estar no quinto período e 13% declarou estar no sexto 

período. Os demais estudantes declararam estar nos últimos períodos do curso; 3% 

no sétimo, 8% no oitavo, 4% no nono e 4% no décimo. 1% declarou estar no décimo 

primeiro semestre e 1% no décimo segundo. 

Tal informação se mostrou primordial para entender as diferenças de 

percepção entre estudantes ingressantes e prestes a concluir o curso. Para isso, 
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dividimos o tempo total de cada curso em três partes, considerando ingressantes os 

que estivessem no primeiro terço do curso e concluintes os que estivessem no 

terceiro terço do curso. Os demais foram considerados estudantes no meio do curso. 

Em muitos casos, usamos esse entendimento para analisar as mudanças ocorridas 

na percepção dos estudantes sobre o ProUni e sua vida enquanto bolsista. 

Consideramos importante, também, destacar o papel fundamental de 

alguns estudantes, tanto no processo de convencimento de autorização dos 

professores, quanto na ajuda em identificar os estudantes bolsistas. Esses 

estudantes se destacaram, ainda, ajudando-nos a selecionar os melhores momentos 

para aplicação dos questionários. É importante destacar a colaboração de duas das 

IES: a Faculdade dos Guararapes, que enviou e-mails para todos os bolsistas 

atestando a veracidade e a idoneidade de nossa pesquisa, e a Faculdade Osman 

Lins, que identificou alguns estudantes bolsistas de modo a facilitar a pesquisa. 

Por outro lado, um dos fatos marcantes dessa etapa foi a enorme 

dificuldade encontrada em conseguir acesso aos dados das IES. A maioria delas se 

recusou a informar precisamente o número de bolsistas, ou a dar maiores detalhes 

sobre uma boa forma de identificá-los.  Apesar de insistir que o objetivo da pesquisa 

não seria avaliar as instituições e sim os impactos do Programa, muitas das IES 

solicitaram a observação prévia dos questionários de modo a avaliar se seria 

necessária a retirada de alguma pergunta. É claro que respondemos prontamente 

que não pretendíamos modificar o questionário, deixando a nítida impressão, 

reforçada por comentários in off de que o sistema de controle dos bolsistas é falho e 

que as IES estão cientes disso, o que reforça a necessidade de uma rediscussão 

sobre os mecanismos de controle do acesso e manutenção dos estudantes no 

Programa, como foi apresentado anteriormente. A conclusão da fragilidade evidente 

desse mecanismo nos trouxe grandes dificuldades para conseguir a realização 

desse trabalho.  

Ainda assim, consideramos um argumento recorrente das IES, como 

pertinente: “a necessidade de não exposição dos estudantes”, pois percebemos que, 

na maioria dos casos, os colegas de turma não sabiam identificar os bolsistas do 

ProUni. Porém, percebemos também que os bolsistas eram capazes de se identificar 

entre si, o que reforçava a argumentação das IES de que uma exposição em 
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momentos de sala de aula só serviria para criar a possibilidade de tratamento 

diferenciado por parte dos colegas, o que não era de interesse da instituição. 

Gostaríamos também de reforçar que em momento algum levamos em 

consideração o tipo de disciplina ministrada em sala de aula, ou o período da 

disciplina, mas, para a escolha do momento de aplicação dos questionários, apenas 

a indicação dos estudantes, que nos deram uma melhor perspectiva de qual seria o 

momento ideal para conversar com seus colegas e professores. Isso acarretou que, 

por muitas vezes, aplicamos os questionários em disciplinas nos ciclos básicos e nos 

“troncos comuns” de alguns cursos, o que nos levou a encontrar estudantes de 

diferentes cursos em uma mesma aula. Estatisticamente, isso poderia soar como 

estranho, já que na amostragem analisada está, muitas vezes, presente, apenas um 

estudante de determinado curso. O fato é que, no momento em que estava sendo 

aplicado o questionário, esse estudante se encontrava cursando uma disciplina junto 

a colegas de outros cursos, sendo essa disciplina do ciclo básico, ou não.  

 

LEVANTAMENTO QUALITATIVO: A SEGUNDA ETAPA DO TRABALHO DE 

CAMPO 

 

Os resultados apontados na fase quantitativa de nosso trabalho nos 

davam uma dimensão do forte caráter subjetivo implícitos nos primeiros resultados 

obtidos; isso realçou a importância da segunda fase de nossa pesquisa. Essa fase 

se caracterizou por uma análise unicamente qualitativa que pudesse nos ajudar a 

compreender e elucidar os achados presentes nos dados quantitativos. Apesar da 

análise dos dados já terem sido feitas de forma a tentar aprofundar ao máximo os 

problemas apontados, tentamos nesse momento discutir com os próprios estudantes 

as diferentes percepções deles acerca do tema e talvez vir a iluminar um pouco mais 

os resultados encontrados no levantamento quantitativo inicial.  

Para tal procedimento, buscamos elaborar, previamente, um roteiro46 

temático de perguntas auxiliares. Tal roteiro não deveria servir como uma rígida 
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 Em anexo. 
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estrutura de controle das entrevistas, e sim como um guia do diálogo entre 

entrevistador e entrevistado. Consideramos as diversas particularidades dos 

indivíduos e, dessa forma, as perguntas foram feitas livremente, sem grande 

interferência do entrevistador. O roteiro nos dava a possibilidade de “liberar” o 

estudante a falar o que bem entendesse, sem forçar, ou limitar sua expressão, e 

mais, sem incorrer em preconceitos ou induções de respostas. 

É importante destacar que havia uma grande inexperiência do 

entrevistador, sendo, por isso, às vezes, possível ter cometido erros. É fato que, em 

todos os momentos, houve a tentativa máxima de liberar o entrevistado a falar, 

mesmo que para isso fosse necessário deixá-lo abordar temas que não 

necessariamente interessavam à pesquisa. Assim, o processo de elaboração do 

roteiro buscou privilegiar a escolha de temas que nos ajudassem a compreender 

melhor o objeto estudado. Os temas principais discutidos trataram da percepção dos 

estudantes sobre o Programa, o estudante bolsista e as mudanças ocorridas em sua 

vida, decorrentes de sua entrada no ensino superior pelo ProUni.  

O roteiro incluiu tanto questões mais abstratas, de crença pessoal, como 

questões mais objetivas. De forma geral, o roteiro foi pensado de modo que as 

questões mais abstratas introduzissem questões mais específicas, buscando criar 

condições para uma reflexão do entrevistado. A prática nos levou também a dialogar 

com os estudantes de forma a melhorar a qualidade das perguntas, bem como a 

aprimorar o próprio roteiro.  

É importante destacar, mais uma vez, que essas perguntas eram apenas 

norteadoras da entrevista. Em todos os casos, outras perguntas foram surgindo e 

sendo acrescentadas de acordo com a necessidade e a particularidade de cada 

caso, ou seja, além de se modificar naturalmente com a aplicação de mais 

entrevistas, o roteiro foi também acrescentado e modificado em cada caso 

particularmente, servindo apenas como um eixo central de temas. 

 

 

 



46 
 

ELABORAÇÃO DO ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Como já afirmamos anteriormente, o roteiro foi modificado e aprimorado 

no decorrer das entrevistas. De todo modo, o eixo central da entrevista foi mantido, 

eixo este que era o objetivo de nosso estudo.  

Ainda que houvesse essa flexibilidade na entrevista, foi necessário buscar 

fontes que nos dessem respaldo para tal elaboração. Muitos trabalhos foram lidos 

superficialmente, apenas como forma de observar como haviam sido feitos 

processos similares nas mais diversas pesquisas. Não nos limitamos a ler trabalhos 

da área de educação, lemos também trabalhos de outras ciências. É importante 

destacar isso, pois não constam da bibliografia deste trabalho essa leitura e essa 

pesquisa. Resolvemos não apontar essas obras na bibliografia47, pois não retiramos 

delas nenhuma informação ou citação. Apenas buscamos observar exemplos de 

trabalhos que usaram entrevistas, a fim de encontrar possíveis referências teóricas 

e, até mesmo, visualizar como já tinham sido feitos trabalhos semelhantes. 

  

SELEÇÃO E CONTATO COM OS ENTREVISTADOS 

 

A seleção dos entrevistados teve como principal propósito levantar dados 

que nos ajudassem a aprofundar o entendimento do tema. Assim, resolvemos 

entrevistar aqueles estudantes que se mostrassem interessados em falar mais sobre 

o tema da pesquisa. Se, no momento em que estávamos aplicando os questionários, 

algum estudante nos procurasse para discutir ou aprofundar os debates sobre o que 

havia respondido, ele era convidado a gravar uma entrevista, desde que aceitasse 

fazê-lo.  Algumas vezes foi necessário, por falta de tempo, marcar essa entrevista 

para outro momento, mas, na maioria dos casos, foi feita logo após a aplicação dos 

questionários. 

Decidimos usar esse mecanismo, pois, como não havia identificação 

alguma nos questionários, era impossível escolhermos outra maneira, ou até mesmo 

selecionar aleatoriamente entre os questionários aplicados. O fato é que entramos 
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 O mesmo procedimento foi adotado quanto a padronização da transcrição das entrevistas. 
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num impasse entre escolher pela identificação dos questionários dos estudantes, via 

e-mail e telefone, correndo o risco de perder ainda mais questionários quantitativos, 

ou mantê-los no anonimato e apenas entrevistar estudantes interessados em discutir 

o assunto. Terminamos por decidir pelo anonimato.  

Assim como nos questionários, foi necessário garantir aos estudantes que 

seria mantida em sigilo absoluto sua identidade. Alguns estudantes se mostraram 

temerosos em permitir ser entrevistados, caso fossem divulgadas e identificadas 

algumas de suas respostas. Assim sendo, ficou acordado entre o entrevistado e o 

entrevistador que todas as entrevistas seriam apresentadas com nomes fictícios, 

sendo permitida apenas a divulgação da idade do entrevistado e do curso onde 

estava matriculado. 

Mesmo sendo uma entrevista de caráter praticamente voluntário, 

acreditamos que era necessária uma prévia explicação de como a entrevista iria 

ocorrer, bem como era dada liberdade ao entrevistado de escolher o lugar próximo 

mais confortável para sua realização. Assim, deixamos claro que se tratava de 

entrevista livre, e o entrevistado poderia interrompê-la a qualquer momento ou 

solicitar sua exclusão. 

Não foi permitido aos entrevistados ter acesso ao roteiro prévio das 

perguntas, isso se deu para evitar a antecipação das respostas por parte dos 

entrevistados, e também para permitir qualquer alteração que o entrevistador 

achasse necessária. 

 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

A segunda etapa da coleta de dados ocorreu concomitantemente à 

primeira, onde foram realizadas seis entrevistas, com estudantes de quatro cursos 

de graduação. O caráter voluntário das entrevistas nos deu certa facilidade na 

execução do trabalho, e o interesse em ajudar se mostrou uma importante 

ferramenta em nossa pesquisa. No decorrer das entrevistas, a vontade de falar um 

pouco mais se mostrava evidente em todos os entrevistados, evidência que chegava 
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a ponto de perdermos o controle da entrevista e partir para diálogos que, muitas 

vezes, não eram ligados diretamente ao objeto de pesquisa. De todo modo, como 

afirmado anteriormente, foi dada total liberdade para os entrevistados, mesmo que 

posteriormente fosse necessário limitar nossa análise aos objetos que nos 

interessavam. 

 

QUADRO DE ESTUDANTES ENTREVISTADOS 

 

Apresentamos aqui o nome48, a idade e o curso dos estudantes 

entrevistados. 

TABELA 3 – RELAÇÃO DE ESTUDANTES ENTREVISTADOS 

Nome Idade Curso 

Fernanda 23 Jornalismo 

Paulo 20 Jornalismo 

Carlos 26 Publicidade 

Ana 24 Direito 

Luciana 25 Fisioterapia 

Felipe 20 Jornalismo 

 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS ORAIS 

 

Ao degravar a linguagem oral para a escrita, precisamos levar em conta 

as características próprias da linguagem oral, e, principalmente, considerar que nem 

sempre as duas linguagens seguem a mesma regra e a mesma lógica. Por muitas 

vezes, ao utilizar a linguagem oral, o entrevistado usa dos recursos de repetição, de 

interrupção abrupta das frases, de respiração, de termos onomatopéicos e de 

construções de frases que normalmente fogem da gramática dos textos escritos. 

Dessa forma, transcrever se torna um processo árduo e repetitivo, e é necessário 
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 Fictícios. 
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ouvir inúmeras vezes uma mesma gravação, pois devem se considerar também os 

trechos aparentemente sem sentido algum e com suas subutilidades. Para esse 

trabalho, contamos com a ajuda de uma colaboradora não remunerada, que fez a re-

leitura das transcrições de modo a perceber falhas no processo. Isso foi feito e re-

feito por muitas vezes, de modo a diminuir ao máximo a perda de informações 

importantes coletadas nas entrevistas. 

Inicialmente havíamos decidido que iríamos transcrever, para este 

trabalho, as citações da forma mais literal possível. Incluindo todos os vícios de 

linguagem e todas as características próprias da linguagem oral. Porém, ao terminar 

a transcrição do material coletado, percebemos que tal prática se tornava inviável. 

Por muitas vezes, o texto se perdia em meio a inúmeros vícios de linguagem 

presentes, tanto na fala do entrevistado, quanto na do entrevistador. Trechos que 

poderiam ser uma interessante fonte de análise se mostravam incompreensíveis, 

caso fossem mantidos com todas as respirações e pausas. Foi decidido então, fazer 

um procedimento de padronização de tais textos e, para isso, foram convidados mais 

dois colaboradores não remunerados.  

O procedimento adotado passou a ser o de eliminação de repetições 

excessivas, vícios de linguagem peculiares da região do entrevistado e do 

entrevistador, onomatopeias sem sentido e palavras soltas no texto. Foram retiradas 

também, quando usadas como vício de linguagem, palavras como “então”, “assim”, 

“rapaz”, “daí”... corriqueiramente usadas como pausa argumentativa ou como um 

pequeno vício colocado no inicio ou no fim de cada frase. 

Ainda como fase de aperfeiçoar a análise e a leitura do texto, foram 

eliminados aspectos não verbais, como risos, respirações etc. Decidimos focar 

apenas a parte de conteúdo do discurso propriamente dito, afinal, essa era a intenção 

maior de nossa análise. Em alguns poucos casos, decidimos optar pela ordem direta 

dos textos; nestes, a inversão gramatical adotada pelo entrevistado deixava difícil a 

leitura do texto. Para isso, o procedimento só foi adotado quando houve concordância 

dos quatro responsáveis pela transcrição sobre a manutenção do sentido adotado na 

frase. Caso houvesse dúvidas, a ordem inversa seria mantida49.  

Por final, como forma de facilitar a leitura, fizemos uma padronização de 

pontuação e uma revisão dos trechos onde ainda poderia haver dificuldade de leitura. 
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 Não houve casos onde isso tenha ocorrido. 
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A maior preocupação no processo de transcrição foi a de manter ao 

máximo a fidelidade do texto. Acreditamos que, após todas as revisões, obtivemos 

um resultado satisfatório quanto a esse ponto. 

Consideramos apresentada a metodologia que perpassa nossa pesquisa 

de campo, e de tal forma, como era natural de ser, apresentaremos agora os 

resultados encontrados.  
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PARTE 3: ANÁLISE DE DADOS 

 

CAPÍTULO 4: O PROUNI E SUA DISTRIBUIÇÃO 

 

Este capítulo tratará de forma geral dos dados estatísticos do ProUni em 

três níveis: Brasil, Nordeste e Pernambuco. Decidimos por esse recorte, visto que 

buscaremos, nos capítulos subsequentes, discutir especificamente o perfil e a 

percepção dos estudantes bolsistas em Pernambuco, e, assim sendo, parece-nos 

importante fazer uma apresentação inicial e geral do Programa como um todo. Para 

isso, utilizamos quatro bases de dados como fonte. A auditoria realizada pelo TCU 

(2010) sobre o ProUni, apresentado na Ata nº 30, de 18 de agosto de 2010, e, além 

dele, utilizaremos as informações coletadas no banco de dados do site oficial do 

ProUni. Baseamo-nos também no estudo do professor da UFG, Dr. Nelson Cardoso 

Amaral, apresentado no minicurso “O financiamento da educação brasileira pós-

constituição de 1988: Os fundos na educação básica e os contratos na educação 

superior”, promovido pela Rede de Cooperação Acadêmico-Científica de Educação 

Superior (REDECAES) na UFPE em setembro de 2010, e também nos dados do 

Censo da Educação Superior de 2008 (INEP, 2008). 

Entender a distribuição do Programa pode nos dar uma nova perspectiva 

sobre sua dimensão e seu real impacto na educação superior brasileira, além de 

proporcionar a possibilidade de uma leitura em torno do papel do programa por 

recorte estudado a seguir.    

Além da análise estatística do Programa, este capítulo objetiva aprofundar 

a análise dos dados encontrados, demonstrando que o programa, além de distribuir 

vagas no ensino superior privado, serve como ferramenta para a expansão e a 

manutenção desse segmento. 

O capítulo será dividido em quatro partes; a primeira, referente à 

distribuição de bolsas de acordo com recortes sociais; a segunda, referente à 
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distribuição de bolsas por recortes acadêmicos50, destacando as principais 

características da distribuição do programa e suas particularidades; a terceira aponta 

a distribuição das bolsas pelo País, pela Região e pelo Estado; e uma última discute 

o alto número de bolsas do ProUni não ocupadas, apontando suas razões e 

consequências. 

O PROGRAMA E SEUS RECORTES SOCIAIS  

 

Apesar de não ser um critério de seleção para o Programa, 

apresentaremos aqui a distribuição de bolsas em relação ao gênero por 

considerarmos um importante recorte do ensino superior brasileiro. Lembramos que, 

em 2004, o Censo da Educação Superior (Brasil, 2004) revelou que o número de 

vagas ocupadas pelo sexo feminino representava 56,4% do total de matrículas em 

IES brasileiras. Isso nos impulsionou a observar também a participação das 

mulheres no Programa, conforme o gráfico abaixo.  

GRÁFICO 2- PERCENTUAL DE BOLSISTAS POR GÊNERO NO PROUNI 

 

Fonte: SISPROUNI (2011) Elaboração: Autor 

 

Infelizmente não estão disponibilizados dados referentes a essa 

distribuição ano a ano, e dessa forma não poderemos analisar o impacto do 

programa na proporção feminina no ensino superior privado. De todo modo, é 

                                                
50

 Entendemos por recorte acadêmicos, algo que venha a apontar a distribuição de bolsas de acordo 
com características intrínsecas a escolhas feitas pelo estudante para sua vida acadêmica. Ou seja, o 
tipo de instituição, o turno, a categoria administrativa, o tipo de bolsa... 
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interessante observar que a proporção de homens e mulheres no ensino superior 

brasileiro é invertida em relação à distribuição de bolsas do Programa. Se por um 

lado há mais estudantes mulheres no ensino superior brasileiro, por outro há mais 

homens com bolsas do ProUni. Uma possível explicação para essa diferença 

poderia se dar pela maior presença de mulheres em IES públicas, porém, o Censo 

da Educação Superior de 2004 (Brasil, 2004) mostrou que, mesmo antes do ProUni, 

já havia maior participação feminina em todas as categorias administrativas. O mapa 

da distribuição das bolsas em relação ao gênero não reflete o papel feminino na 

educação superior, e a razão para tal discrepância pode e deve ser aprofundada em 

trabalhos futuros. 

De forma diferenciada em relação à questão de gênero, onde não tem 

uma política especifica, o Programa visa servir como ferramenta de inclusão de 

estudantes oriundos de escola pública no ensino superior, e de tal forma promover a 

entrada no ensino superior de indivíduos que anteriormente não poderiam custear 

seus estudos numa IES privada. Assim sendo, torna-se importante observar a 

distribuição das Bolsas do Programa por faixa de renda. 

A tabela abaixo descreve a distribuição de bolsas levando em conta o 

quintil51 de renda dos estudantes contemplados e constitui dado relevante que 

merece ser observado. Analisamos como se comporta a distribuição das bolsas em 

relação à renda dos bolsistas, o que nos dá uma interessante dimensão do impacto 

do ProUni e de sua capacidade em atingir seu público alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DE OFERTA DE BOLSAS POR QUINTIL DE RENDA 

                                                
51  O quintil de rendimento é calculado ordenando a população (de uma região, país etc.) do indivíduo 
mais pobre ao mais rico, para depois dividi-la em cinco partes de igual número de indivíduos. O 
primeiro quintil (Q1) representa a porção da população mais pobre; o segundo quintil (Q2), o seguinte 
nível, e assim sucessivamente até o quinto quintil (Q5), representante da população mais rica. 
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Quintil de renda Distribuição de bolsas 

Quintil 1 14,4% 

Quintil 2 24,5% 

Quintil 3 33,2% 

Quintil 4 24,5 

Quintil 5 3,1 

Fonte: TCU (2010) 

Há maior concentração de bolsistas entre os quintis intermediários de 

renda, e praticamente a inexistência de bolsistas no quintil mais rico. Esta segunda 

afirmação é facilmente justificada pelo recorte do Programa, onde boa parte dos 

estudantes não está apta a participar do processo de seleção. Por outro lado, é 

interessante buscar justificativas para a menor participação da população mais pobre 

como bolsista do Programa. Em tese, ao menos, o Programa visa dar oportunidade 

de acesso e financiamento do ensino superior para estudantes de baixa renda, e, 

como se observa, o grupo com menor renda é menos contemplado do que 

estudantes com renda intermediaria (quintis dois, três e quatro). Vários podem ser os 

fatores responsáveis por essa situação, porém a falta de dados não nos permite 

aprofundar o entendimento desse aspecto. Uma hipótese provável é que os grupos 

com menor renda sejam compostos majoritariamente por não concluintes do ensino 

médio, sendo essa a razão impeditiva do ingresso no ensino superior. 

Assim como é importante conhecer a distribuição das bolsas do Programa 

por faixa de renda, é necessário entender se o ProUni tem sido eficiente na tentativa 

de responder à desigualdade de acesso ao ensino superior; em outras palavras, se 

o ProUni tem conseguido servir como ferramenta de correção do acesso às IES para 

os grupos menos favorecidos. 

Vale salientar de antemão que o ProUni poderia servir de ferramenta 

impulsionadora da correção de disparidades de acesso ao ensino superior, tanto em 

relação aos grupos etnicorraciais e povos indígenas, assim como portadores de 

deficiência. Especificamente para os grupos etnicorraciais, basta observarmos a 
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regulamentação da Lei nº 11.096 (Brasil, 2005), pelo Decreto nº 5.493 (Brasil, 2005), 

que afirma no Art. 2º, § 4o  que: 

 
O Ministério da Educação disporá sobre os procedimentos operacionais 
para a adesão ao PROUNI e seleção dos bolsistas, especialmente quanto à 
definição de nota de corte e aos métodos para preenchimento de vagas 
eventualmente remanescentes, inclusive aquelas oriundas do percentual 
legal destinado a políticas afirmativas de acesso de portadores de 
deficiência ou de autodeclarados negros e indígenas. 

 

Se por um lado há uma abertura legal para avançar nesse sentido, na 

prática, o que percebemos diante do mapa de bolsas do Programa é que ele ainda 

está longe de ter conseguido uma correção efetiva, muito embora represente 

inegavelmente um avanço nesse sentido. A discrepância observada nos dados do 

PNAD 2004, no que se refere aos ingressantes no ensino superior por grupos 

etnicorraciais, foi também percebida no ProUni, demonstrando que, por si só o 

Programa não foi capaz de corrigir totalmente essa discrepância no acesso aos 

bolsistas do próprio Programa. 

GRÁFICO 3 - PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE OFERTA DE BOLSAS POR GRUPOS 

ETNICORRACIAIS 

 

Fonte: CISPROUNI Elaboração: Autor 

O gráfico acima apresenta uma relevante maioria (47,9%) de 

autodeclarados brancos entre os bolsistas do Programa; por outro lado, mostra-nos 

que é também relevante o número de autodeclarados negros (34,9%).  
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Voltando ao avanço, ou não, na correção de disparidades de acesso ao 

ensino superior em relação aos grupos etnicorraciais, devemos relativizar os 

resultados apontados pelo atual estudo em comparação ao PNAD (2004). O governo 

federal usou o critério de seleção do Programa como uma tentativa de correção de 

disparidades de acesso, já o recorte feito pelo PNAD (2004) levava em consideração 

as IES públicas e as IES privadas. Porém, além disso, relativizamos o resultado pela 

falta de dados mais específicos sobre a questão. De toda forma, podemos afirmar 

que, como ferramenta de correção, o Programa, por si só, não demonstra 

capacidade de prover o acesso de diferentes grupos etnicorraciais ao ensino 

superior brasileiro, o que não se apresenta como um retrocesso, definitivamente, 

mas que também não parece representar ser mais que um coadjuvante no avanço 

das questões etnicorraciais brasileiras. Porém, como forma de não deixar de 

destacar a relevância do Programa nesse sentido, é importante frisar que a soma de 

negros e pardos chegou próxima ao total de brancos, e que isso é um avanço 

considerável dada a realidade da distribuição de vagas no Brasil, porém, também 

assim, é um resultado longe da proporção apresentada na juventude brasileira. 

Outro ponto importante a ser observado se refere ao papel do ProUni, 

entre outros programas, em contribuir para o acesso da pessoa com deficiência à 

educação superior, como destaca a Lei nº 11.096 (Brasil, 2005), em seu artigo 2º, 

inciso II, que define que a bolsa deve ser destinada, entre outros, a “estudantes 

portadores de deficiência, nos termos da lei”. Segundo o site do Programa 

(CISPROUNI, 2011), até 2011 haviam sido destinadas 5.599 bolsas para estudantes 

portadores de alguma deficiência, o que representa 0,6% da quantidade total de 

bolsas. O fato marcante desse dado é que temos pouca ou nenhuma informação 

referente à quantidade de portadores de deficiência que concluíram o ensino médio; 

dessa forma nos parece impossível estimar o real impacto do programa nesse 

sentido. 

 

BOLSA POR RECORTE ACADÊMICO 

 

Um importante fator a ser observado na distribuição de bolsas é sua 

relação com o tipo de IES por categoria administrativa. Vale a pena lembrar que o 
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Programa, desde seu marco regulador, visava “regular a atuação de entidades 

beneficentes de assistência social no ensino superior” (BRASIL, 2005). Além disso, 

baseado no que afirma Carvalho (2006), é “possível perceber que as instituições 

mais beneficiadas são aquelas com fins lucrativos, já que ficam isentas, a partir da 

adesão, de praticamente todos os tributos federais que recolhiam”, como já 

apontamos anteriormente. É possível, assim, demonstrar a expressiva participação 

de IES com fins lucrativos no Programa, como faremos a seguir. 

GRÁFICO 4– PERCENTUAL DE BOLSISTAS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA 

 

 Fonte: CISPROUNI (2011) Elaboração: Autor 

O gráfico aponta o fato de que 49% das IES ligadas ao Programa têm fins 

lucrativos, e o restante se divide em 28% de entidades beneficentes de assistência 

social e 23% de IES sem fins lucrativos. Sendo assim, se nos lembrarmos de que 

apenas as IES sem fins lucrativos eram obrigadas a aderir ao programa, poderemos 

afirmar que o mecanismo atrativo para a adesão das IES com fins lucrativos 

funcionou muito bem. Isso é relevante, pois o programa que visava regular as 

entidades beneficentes terminou por colocar no quadro das IES que aderiram ao 

programa quase 50% de IES com fins lucrativos.  

Mais importante do que esse fato isoladamente é refletirmos sobre a 

expansão do ensino superior privado. Ao garantir a adesão em massa de IES com 

fins lucrativos, o ProUni ofereceu a garantia da manutenção e da criação de novas 
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vagas para todos as categorias de IES privadas brasileiras. Após o ProUni, todas as 

categorias de IES privadas tiveram respaldo do Estado brasileiro, garantindo o 

processo de expansão do ensino superior privado, seja pela manutenção de vagas 

existentes, seja pela criação de vagas novas. É importante, todavia, analisar as 

características da distribuição de bolsas do ProUni. 

Em relação à distribuição de bolsas por turno, há maioria absoluta de 

bolsas no ensino presencial noturno, corroborando o fato de que, no ano de 2008, 

segundo o Censo do Ensino Superior, 70,9% das matriculas presenciais em IES 

privadas eram do turno da noite. A distribuição de bolsas do ProUni por turno segue 

bem próxima a esse patamar. 

GRÁFICO 5 – PERCENTUAL DE BOLSAS OFERTADAS POR TURNO EM CURSOS PRESENCIAIS 

 

Fonte: CISPROUNI (2011) Elaboração: Autor 

O gráfico mostra que a esmagadora maioria (73,3%) dos estudantes 

bolsistas do ProUni são do turno da noite, e que é praticamente insignificante o 

percentual de bolsistas de período integral e do turno vespertino, 3,8% e 3,9% 

respectivamente. Complementa o gráfico o fato de 19% dos bolsistas serem do turno 

matutino. 

A seguir apresentaremos o gráfico que aponta a curva de crescimento da 

oferta de bolsas por tipo, divididos entre: total de bolsas, número de bolsas integrais 

e número de bolsas parciais. 
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Em relação ao tipo de bolsa ofertada, predominam as integrais 

(SISPROUNI, 2011); do total de bolsas distribuídas no período de funcionamento do 

Programa, 67% das bolsas são integrais, representando um montante de 582.533 

contra 281.238 bolsas parciais. Nossa hipótese a respeito das razões dessa 

distribuição é que ela se dá pela liberdade de escolha do tipo de bolsa ofertada pela 

IES. Há, entre as IES, a liberdade de aceitar ou não bolsas parciais, sendo de sua 

obrigação apenas distribuir bolsas integrais. Ou seja, diante da necessidade de 

oferta de bolsas, e aliado a não necessidade de garantia de ocupação dessas 

bolsas, as IES não sentem necessidade de oferecer bolsas parciais, bastando 

oferecer as integrais, mesmo que não sejam ocupadas. Além disso, é importante 

considerarmos que o bolsista do ProUni se enquadra num perfil socioeconômico 

distante do que pode custear o valor médio de IES privadas no Brasil, fazendo com 

que a procura do estudante por esse tipo de bolsa caia consideravelmente. É 

importante lembrar que, ao receber bolsas parciais, o estudante é obrigado a custear 

o restante da mensalidade enquanto também esta cursando o ensino superior, o que 

se torna dispendioso e aumentam risco de inadimplência. Por outro lado, esse 

mesmo estudante que recebe bolsas parciais poderá ter acesso ao financiamento 

pelo programa FIES, pelo qual deverá repagar o ensino após a conclusão do curso, 

com juros baixos e parcelas menores.  Na prática, acreditamos que, para o 

estudante custear o restante da mensalidade decorrente de bolsas parciais do 

ProUni, pode vir a ser mais dispendioso do que custear todo o ensino pelo FIES, já 

que o segundo oferece facilidades maiores de pagamento. 
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GRÁFICO 6 – CURVA DE CRESCIMENTO DA OFERTA DE BOLSAS POR ANO 

 

Fonte: http://ProUniportal.mec.gov.br/ 

 Além disso, oferecer bolsas parciais pode vir a significar a perda de um 

potencial estudante que viesse a pagar mensalidades nas IES. Ou seja, com a não 

obrigatoriedade de oferecer vagas parciais, fazê-lo significaria perder um estudante 

que viesse a pagar pelo ensino ou financiá-lo pelo FIES.  Um fator interessante é 

que a legislação obriga as IES a oferecer bolsas integrais, podendo estas ser 

substituídas por bolsas parciais, desde que em maior quantidade, o que vem a 

corroborar a justificativa de maior oferta de bolsas integrais do que de parciais. Em 

suma, é possível que boa parte das IES não ofereça bolsas parciais porque esse 

tipo de bolsa não garante o financiamento completo das vagas, além de aumentar o 

risco de desistência por parte dos estudantes e retirar potenciais pagadores como 

candidatos a vaga nas IES. De toda forma, analisaremos, ainda neste capítulo, a 

possibilidade de bolsas serem ofertadas com o intuito de, propositalmente, não 

serem ocupadas e estarem sendo utilizadas como mecanismo de expansão da 

oferta de bolsas, sem representar custo algum à IES. 

 

 

 

 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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O PROGRAMA E SEU IMPACTO NA VIDA ESCOLAR 

 

Para esta parte de nosso trabalho, baseamo-nos no relatório da auditoria 

do TCU (2010) sobre o ProUni, e divulgado na Ata nº 30, de 18 de agosto de 2010. 

Ele apresenta um levantamento do perfil socioeconômico dos estudantes 

ingressantes em 2005 e dos estudantes concluintes no primeiro semestre de 2009. 

O objetivo do TCU era compreender os primeiros impactos do Programa na vida 

acadêmica dos estudantes bolsistas.   

Antes de qualquer coisa, é importante afirmar que o TCU (2010) destaca 

que não foi possível fazer um levantamento mais detalhado comparando o impacto 

na evasão de estudantes bolsistas e não bolsistas (2010, p.305). Ele alega falta de 

dados suficientes para fazer um grupo de controle satisfatório; dessa forma, resolveu 

analisar se havia ou não diferença entre os índices de evasão média dos bolsistas 

integrais e dos parciais. 

Como metodologia, foi considerado evadido o estudante que tem no 

SISPROUNI seu código encerrado por evasão do Bolsista. É considerado não 

evadido o estudante que ainda estiver utilizando o sistema, ou o que já concluiu a 

graduação. Para essa primeira análise, foram observados, pelo TCU (2010) 39.956 

bolsistas ingressantes em 2005 e o número de evadidos até o primeiro semestre de 

2009. 
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TABELA 5 - NÚMERO DE EVASÃO ENTRE 2005 E 2009 

Tipo de bolsa Não Evadiu Evadiu Total 

Integral 31.657 2.995 34.652 

Parcial 8.299 1.515 9.814 

Total        39.956   
 

        4.510  
 

44.466 

 
Situação quanto à 

evasão dos 

bolsistas parciais 

(%) 

84,6% 15,4% 100,0% 

Situação quanto à 

evasão dos 

bolsistas integrais 

(%) 

91,4% 8,6% 100,0% 

Situação quanto à 

evasão do total de 

bolsistas (%)  

 

89,9% 10,1% 100,0% 

Fonte: CISPROUNI Elaboração: TCU (2010, p.306) 
 

A tabela mostra que, dos estudantes que se evadiram, 1.515 (33,6%) 

eram de bolsistas parciais e 2.995 (66,4%) eram bolsistas integrais; por outro lado, 

dentre os que não se evadiram, 31.657 (79,2%) eram bolsistas integrais e 8.299 

(20,8%), bolsistas integrais. Ainda, o TCU aponta que 91,4 % dos bolsistas integrais 

não se evadiram, contra 84,6% dos bolsistas parciais, o que representa 

aproximadamente 8% de menor chance de evasão para um bolsista integral. É 

relevante observar que, em 2005, segundo o próprio site52 do Programa, tivemos um 

total de 112.275 bolsas, das quais 71.905 integrais e 40.370 integrais, e cientes de 

que o TCU (2010) realizou tal pesquisa com estudantes ingressantes nesse ano, 

temos a certeza de uma amostra bastante expressiva do comportamento de todos 

os bolsistas do Programa. Em relação à evasão, o relatório do TCU (2010, p.306) faz 

a análise por extrato social da população. Para isso, ele apresenta dados referentes 

ao aumento, ou não, da chance de evasão por extrato social da população. 

                                                
52 http://ProUniportal.mec.gov.br/ 

 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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Em relação aos bolsistas parciais e integrais, o TCU destaca (2010, p. 

306): 

 A mulher com bolsa integral tem 7,4% menos chance de se evadir do que a 

mulher com bolsa parcial. 

 O homem com bolsa integral tem 9,6% menos chance de se evadir do que o 

homem com bolsa parcial. 

 O estudante cotista (negro, pardo ou indígena) com bolsa integral tem 10% 

menos chance de se evadir do que o cotista com bolsa parcial. 

Dessa forma gostaríamos de destacar que há uma tendência maior de 

evasão dos estudantes com bolsas parciais, e esses fatos talvez reforcem o fato de 

as IES privadas oferecerem menos bolsas parciais. 

Em relação ao desempenho acadêmico, o TCU (2010) utilizou como 

parâmetro o desempenho dos estudantes no ENADE, argumentando que essa é 

uma prova padronizada e que não incluiria na análise características particulares dos 

estudantes e das IES. Como a análise deste trabalho foi feita com base no primeiro 

semestre de 2009, havia poucos estudantes concluintes para análise. Dessa forma, 

há uma diferença grande do número de concluintes com bolsa e de concluintes sem 

bolsa. Foram observados os resultados no ENADE de 38.324 estudantes concluintes 

do ensino superior (ultimo ano de curso), dos quais 37.379 eram não bolsistas e 

945, bolsistas. Entre os estudantes ingressantes (primeiro ano de curso) ao ensino 

superior, foram observadas 34.164 provas do ENADE, das quais 24.857 eram de 

não bolsistas e 9.307, de bolsistas. 

TABELA 6 - DESEMPENHO MÉDIO DE CONCLUINTES E DE INGRESSANTES NO ENADE 

 Concluintes - Nota média Ingressantes - Nota média 

Não bolsistas 41.89 34,05 

Bolsistas 42.87 42.81 

Total 41.92 36.44 

Fonte: SISPROUNI (2009) em TCU (2010, p. 308, 309) Elaboração: Autor  

 

A tabela acima mostra que o desempenho médio, no ENADE, dos 

bolsistas é maior que o dos não bolsistas, tanto entre os ingressantes, como entre os 
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concluintes. Os bolsistas apresentaram rendimento na avaliação de 42.87 e 42.81, 

entre ingressantes e concluintes, respectivamente, e os não bolsistas apresentaram 

rendimento de 41,89 e 34,05, respectivamente.  

Se, por um lado, não se pode afirmar que há melhor desempenho entre 

os bolsistas concluintes, pode-se afirmar que há melhor desempenho entre os 

bolsistas ingressantes. Eles têm, em média, sete pontos a mais em relação aos não 

bolsistas ingressantes (numa escala de zero a cem). De qualquer modo, é relevante 

destacar que é uma média baixa, em ambos os casos.  

Atribuímos essa diferença ao rigoroso processo seletivo do ProUni em 

detrimento do frágil processo seletivo de boa parte das IES privadas brasileiras, 

porém resta ainda uma questão que provavelmente não poderemos responder até 

termos uma quantidade grande de bolsistas concluintes, qual seja, saber se há ou 

não diferença real no desempenho acadêmico entre estudantes bolsistas e não 

bolsistas. Para isso, seria necessária uma análise mais específica dos resultados 

obtidos ano a ano por bolsistas e não bolsistas em diferentes IES brasileiras. É 

interessante destacar, que, durante nossa pesquisa, em conversas informais com 

professores e funcionários das IES, formou-se a impressão de presenciar certa 

unidade nas respostas dadas referentes a um suposto melhor desempenho médio 

dos estudantes bolsistas. Porém, por não termos dados mais específicos, ou 

análises mais detalhadas, a respeito dessa questão, e se considerarmos os dados 

do TCU (2010) de que o desempenho dos bolsistas concluintes, em média, é 

apenas 1.4 pontos, numa escala de 0 a 100, melhor do que os não bolsistas, e que o 

TCU (2010) leva em consideração a pequena amostra de bolsistas concluintes, não 

podemos afirmar categoricamente nada sobre esse ponto, apenas conjecturar e 

indicar a necessidade de estudos que aprofundem a questão. 

Deixando um pouco de lado questões ligadas às IES e aos estudantes, 

parece-nos também importante tentar observar como é realizada a distribuição de 

ofertas de bolsas geograficamente, para entender as principais características 

referentes à quantidade de bolsas ofertadas por região do país, destacando os 

impactos e as principais características em cada caso. 
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O PROGRAMA E SEU MAPA GEOGRÁFICO 

 

Para esta sessão, usaremos o banco de dados e os relatórios 

encontrados no site oficial do ProUni53, que apresenta a distribuição das bolsas pelo 

país. Porém, é necessário destacar que, não consideramos dados relativos ao ano 

de 2011 já que, apenas estão disponíveis os dados relativos ao primeiro semestre 

deste ano. 

 

BOLSAS POR REGIÃO 

 

A distribuição54 de oferta de bolsas por região nos mostra uma forte 

tendência de concentração na região Sudeste, e a relação de bolsas por ano nos dá 

uma primeira percepção da disparidade entre as regiões. 

GRÁFICO 7 – RELAÇÃO ANUAL DE BOLSAS OFERTADAS POR REGIÃO DO BRASIL 

 

Fonte: http://ProUniportal.mec.gov.br/ 

 

                                                
53

 http://ProUniportal.mec.gov.br/ 
54

 Diante da falta de dados referentes ao segundo semestre de 2011, apresentaremos dados 
referentes apenas ao período entre 2005 e 2010. 

http://prouniportal.mec.gov.br/
http://prouniportal.mec.gov.br/
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O gráfico acima apresenta a distribuição das ofertas de bolsas por região 

brasileira; nele percebe-se uma absoluta maior oferta de bolsas para a região 

sudeste do país, com total de 580.168 mil bolsas ofertadas para essa região ao 

longo do período entre 2005 e 201055. Dando uma real dimensão da disparidade de 

oferta, as outras regiões somam, no mesmo período, 538.564 bolsas ofertadas, em 

termos percentuais; isso representa que o percentual de bolsas ofertadas na região 

sudeste corresponde a 51.8% das bolsas totais ofertadas no Brasil. Em média foram 

ofertadas, por ano, 96.695 bolsas na região sudeste, contra 89.761 por ano em 

todas as outras regiões somadas. Tomando agora números absolutos, se 

observarmos o total de bolsistas do ProUni ao longo dos anos, perceberemos que 

há uma forte tendência a “acreditar” que o maior impacto do Programa é no Sudeste. 

Entre 2005 e 2010, foram preenchidas 863.771 bolsas do ProUni, entre integrais e 

parciais, das quais, 52% ocupadas por estudantes do sudeste; 19,2% por 

estudantes do Sul, 14,5% na região nordeste; 9% na região centro-oeste; e 5,1% na 

região norte (SISPROUNI, 2011).  

Ainda sobre a predominância de bolsas na região sudeste, o gráfico 

abaixo nos mostra que, entre os anos de 2005 e 201056, além de ter a maior oferta 

de bolsas, a região sudeste é também a que apresenta maior taxa de crescimento 

na oferta, ou seja, além de ter a maior quantidade de bolsas ofertadas, a região 

sudeste tende, mantendo-se a taxa de crescimento, a se distanciar cada vez mais da 

quantidade de bolsas ofertadas em outras regiões. O gráfico abaixo mostra o 

crescimento de oferta de bolsas por região do Brasil. 

                                                
55

 Diante da falta de dados referentes ao segundo semestre de 2011, apresentaremos dados 
referentes apenas ao período entre 2005 e 2010. 
56

 Diante da falta de dados referentes ao segundo semestre de 2011, apresentaremos dados 
referentes apenas ao período entre 2005 e 2010. 
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GRÁFICO 8 – CURVA DE CRESCIMENTO DE BOLSAS OFERTADAS POR REGIÃO ANUALMENTE 

 

Fonte: http://ProUniportal.mec.gov.br/ 

 

A cada ano, segundo o crescimento médio de oferta de bolsas, a 

tendência é de que a diferença de oferta de bolsas da região sudeste em relação às 

demais seja ampliada. A média57 de crescimento anual58 da oferta na região sudeste 

é de 7.592 bolsas, e a soma do crescimento da oferta anual nas demais regiões é de 

6.871, ou seja, a cada ano, em média, a diferença da oferta de bolsas para a região 

sudeste em relação à soma de todas as outras regiões é ampliada em 721 bolsas, 

fazendo com que, cada vez mais, sejam ofertadas bolsas para a região sudeste em 

detrimento das demais regiões. 

De todo modo, se observarmos que, segundo o censo de 2010 (IBGE, 

2010), 41,8% da população brasileira que mora nessa região, tal dado não seria 

absurdo, porém é interessante, destacar que a análise dos dados pode nos dar uma 

falsa impressão do impacto do Programa por região do país. Para exemplificar o que 

estamos afirmando, observemos a distribuição de bolsas em 200859 e a relação do 

número de ingressos em IES privadas no mesmo ano. 

                                                
57

 Diante da falta de dados referentes ao segundo semestre de 2011, apresentaremos dados 
referentes apenas ao período entre 2005 e 2010. 
58

 Média da diferença entre a oferta de bolsas de um ano e seu ano anterior. 
59

 Escolhemos o ano de 2008 pela possibilidade de comparar dados da distribuição de oferta de 
bolsas, com o censo da educação superior feito no mesmo ano.  

http://prouniportal.mec.gov.br/
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TABELA 7- NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS EM IES PRIVADAS E NÚMERO DE BOLSAS 

OFERTADAS- 2008 

  

 Vagas totais de IES 
privadas em 2008 

Bolsas do ProUni 
Ofertadas em 2008 

(%) Bolsas do 
ProUni 

Brasil 2.641.099 225.005 8,5 

Norte 127.397 10.072 7,9 

Nordeste 328.740 38.856 11,8 

Sudeste 1.597.828 116.839 7,3 

Sul 328.865 39.403 11,9 

Centro-oeste 258.449 19.835 7,6 

Fonte: Censo da educação superior 2008 e http://ProUniportal.mec.gov.br/ 

 

A análise do exercício de 2008 nos dá uma nova perspectiva sobre o 

impacto da distribuição das bolsas. Se em números absolutos, o Sudeste tem uma 

maior quantidade de bolsas, quando comparamos a razão entre vagas ofertadas em 

IES privadas e bolsas do ProUni, verifica-se, em termos relativos, que a disparidade 

se inverte, e a região sudeste apresenta a menor relação de ofertas de bolsa por 

vaga oferecida em IES privadas. Parece absurdo afirmar isso observando os 

números absolutos, mas as regiões nordeste e sul, apesar de apresentarem menor 

oferta absoluta, apresentam números relativos bem maiores do que a região 

sudeste. Na região sul, por exemplo, 11,9% das vagas ofertadas no ensino superior 

privado são para bolsistas do ProUni, no Nordeste esse número fica em 11,8%, 

enquanto na região sudeste cai para 7,3%; assim, comparando o tamanho da oferta 

de vagas no ensino superior privado de cada região, podemos concluir que a oferta 

de muitas vagas no ensino superior, como no Sudeste, demanda também uma oferta 

grande de bolsas na região, e isso torna possível que regiões como o Norte, cuja 

oferta de bolsa não chega a 10% das bolsas ofertadas no Sudeste, apresente 7,9% 

das vagas ofertadas no ensino superior privado para bolsistas do ProUni, dados 

relativos bem próximos aos do Sudeste. Em termos relativos, a região sudeste é a 

que sofre menor impacto do Programa. 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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Os números absolutos precisam ser relativizados com a observação do 

número de vagas e de IES por região. A menor quantidade de bolsas é diretamente 

ligada à menor quantidade de vagas oferecidas por região.  

Uma possível explicação para esse menor impacto na região sudeste se 

dá pela maior força do ensino superior privado na região, ou seja, maior número de 

instituições. Talvez pese também o reconhecimento de qualidade de algumas IES 

privadas dessa região, o que pode vir a justificar menor necessidade de oferta de 

bolsas do ProUni, uma vez que IES como as Pontifícias Universidades Católicas e a 

Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, reconhecidamente referência em algumas 

áreas, passariam a depender menos da oferta de bolsas, podendo ofertar apenas a 

quantidade mínima necessária à manutenção no Programa.  

Como trabalhamos especificamente com a região nordeste, é fundamental 

aprofundar a análise sobre o ProUni nessa região. 

 

 

 O PROUNI NO NORDESTE 

 

O Nordeste é responsável no período de vigência do Programa, por um 

total de 125.557 estudantes do ProUni, e pela oferta de 170.124 bolsas, entre 2005 

e o 201160. Analisaremos a distribuição da oferta de bolsas pela região nordeste, 

conforme a tabela abaixo. 
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 Diante da falta de dados referentes ao segundo semestre de 2011, trabalharemos com dados 
referentes apenas ao período entre 2005 e 2010. 
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TABELA 8 – RELAÇÃO DE BOLSAS OFERTADAS ANUALMENTE POR ESTADO DO NORDESTE 

  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL Total 
(%) 

Alagoas 414 467 1.189 747 1.318 1.274 5.409 3,1 

Bahia 9.807 7.555 12.411 17.273 11.968 13.194 72.208 42,0 

Ceará 2.302 1.847 1.928 2.253 2.481 2.902 13.713 7,9 

Maranhão 853 1.122 2.421 2.652 3.357 3.675 14.080 8,2 

Paraíba 629 736 1.039 1.836 1.898 1.724 7.862 4,5 

Pernambuco 1.733 2.130 2.117 3.562 4.217 3.595 17.352 10,1 

Piauí 707 834 1.708 1.259 1.501 1.697 7.705 4,4 

Rio Grande 

do Norte 

1.531 3.098 2.070 5.296 3.167 3.295 18.457 10,7 

Sergipe 306 751 1.251 3.978 6.252 2.199 14.737 8,5 

TOTAL 18.282 18.540 26.134 38.856 36.159 33.555 171.523 100 

Fonte:http://ProUniportal.mec.gov.br/ 
 

Assim como na análise por região, os dados nos deixam impressão de 

que há uma grande disparidade na distribuição de oferta de bolsas no Nordeste, a 

tabela acima nos mostra que o Estado da Bahia apresenta números acima da média, 

no que se refere à oferta de bolsas (42% das bolsas são ofertadas neste Estado). 

Basta observar, por exemplo, que apenas o exercício de 2008 no Estado baiano, 

representa quantidade aproximadamente igual à soma de todas as ofertas de bolsas 

em Pernambuco durante todos os anos do Programa. 

Quando observamos a distribuição de bolsistas, e não de oferta de bolsas 

por Estado, reforçamos ainda mais a percepção de um maior impacto do Programa 

no Estado baiano. Dentre os bolsistas, no mesmo intervalo anterior, 40% estudam 

em IES baianas, totalizando 50.274 bolsistas (SISPROUNI, 2011). Resta-nos refazer 

o exercício anterior e observar a relação entre bolsas ofertadas e vagas ofertadas 

em IES privadas, para cada estado. Utilizaremos, mais uma vez, como referência, os 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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dados do Censo da Educação Superior de 2008 (BRASIL, 2008) e os dados oficiais 

do ProUni. 

TABELA 9 – RELAÇÃO ENTRE TOTAL DE VAGAS OFERTADAS E VAGAS OFERTADAS PELO 

PROUNI NO ANO DE 2008 

 Vagas totais oferecidas 
em IES privadas em 2008 

Bolsas do ProUni 
Ofertadas em 2008 

(%) Bolsas 
do ProUni 

Alagoas 16.927 747 4,4 

Bahia 113.346 17.273 15,2 

Ceará 35.255 2.253 6,3 

Maranhão 27.974 2.652 9,4 

Paraíba 17.853 1.836 10,2 

Pernambuco 62.192 3.562 5,7 

Piauí 18.729 1.259 6,7 

Rio Grande do 

Norte 

21.465 5.296 24,6 

Sergipe 14.936 3.978 26,6 

Fonte: INEP (2008) e http://ProUniportal.mec.gov.br/ 

Sob o prisma de impacto relativizado do Programa, o Estado que sofreu 

maior impacto com o ProUni foi Sergipe. Neste, 26,6% das vagas ofertadas no 

ensino superior privado eram destinadas ao ProUni. O Estado do Rio Grande do 

Norte apresenta 24,6% das vagas para bolsistas. Seguem a Bahia, com razão 

15,2%, e o Maranhão com 9,4%. Assim como na observação por região do Brasil, a 

análise relativizada nos mostra um novo quadro do impacto das ofertas de bolsas no 

total de vagas das IES privadas brasileiras. A falsa impressão de que o Estado 

baiano é o que sofre maior impacto do Programa fica clara quando observamos que 

o Estado de Sergipe, cuja quantidade de vagas ofertadas pelo ProUni em 2008 

representa menos de 30% das vagas ofertadas na Bahia, no mesmo período, e 

ainda assim 26,6% das vagas ofertadas em Sergipe são do ProUni contra 15,2% do 

Estado baiano.  Por outro lado, Alagoas é o Estado que menos sofreu impacto do 

Programa. Sua relação entre bolsas ofertadas e vagas em IES privadas está em 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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4,4% de vagas ofertadas pelo ProUni para cada vaga ofertada no Ensino Superior 

privado. Basta destacar que, mesmo oferecendo mais vagas no ensino superior 

privado do que o Estado de Sergipe, em número de bolsistas (SISPROUNI, 2011), 

Alagoas teve apenas 3.258 estudantes entre 2005 e 2010, contra 7.248 do Estado 

sergipano no mesmo período.  

Na Região Nordeste, o Estado de Pernambuco representa 10,1% das 

bolsas ofertadas e 12% das bolsas ocupadas, e, em termos relativizados, sofre 

pouco impacto com o ProUni, já que apenas 5,7% das vagas ofertadas no ensino 

superior privado são destinadas ao Programa. Se, por um lado, o Estado é, no 

Nordeste, um dos que sofrem menos impacto com o Programa, por outro, é também 

um dos que têm o segundo maior sistema de ensino superior privado no Nordeste, 

com 62.162 vagas (INEP, 2008), o que torna impactantes os estudos relacionados 

ao Estado.  Como forma de aprofundar a análise, apresentaremos dados relativos a 

esse Estado. 

 

O PROUNI EM PERNAMBUCO 

 

Ao longo dos seis primeiros anos do Programa, Pernambuco teve 15.180 

bolsistas, para uma quantidade de 17.352 bolsas ofertadas, totalizando 

aproximadamente 12,5% de vagas não ocupadas. As bolsas foram ofertadas em 22 

cidades do Estado, que é dividido por cinco mesorregiões: Região Metropolitana do 

Recife, Zona da Mata, Agreste, São Francisco e Sertão. Nesse sentido, as bolsas 

foram distribuídas da seguinte forma: 
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GRÁFICO 9 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE OFERTA DE BOLSAS POR MESORREGIÃO DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

Fonte: http://ProUniportal.mec.gov.br/ 

O gráfico mostra que majoritariamente as ofertas de bolsas estão 

concentradas (75%) na Região Metropolitana do Recife. Por outro lado, 14% dessas 

ofertas são concentradas no Agreste; 6% concentram-se na Zona da Mata; 3% na 

região do São Francisco e 2% no Sertão.  

A oferta61 de bolsas no Estado pernambucano está concentrada na Zona 

Metropolitana do Recife, em especial, na capital pernambucana. A capital concentra 

a maior parte das ofertas de bolsas de Pernambuco, totalizando 9.223 bolsas já 

ofertadas, o que representa 56% das bolsas ofertadas no Estado e 74,5% das 

bolsas ofertadas na Região Metropolitana do Recife. 

Apresentamos, no gráfico abaixo, a curva de crescimento de oferta de 

bolsas em cada mesorregião do Estado pernambucano. 
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 Diante da falta de dados referentes ao segundo semestre de 2011, apresentaremos dados 
referentes apenas ao período entre 2005 e 2010. 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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GRÁFICO 10 – CURVA DE CRESCIMENTO DE OFERTA DE BOLSAS POR ANO NA CIDADE DO 

RECIFE 

 

Fonte: http://ProUniportal.mec.gov.br/ 

Já que não conseguimos levantar dados da relação de bolsistas por 

mesorregião, não podemos discutir o impacto do Programa sobre elas. Porém, 

destacamos que a distribuição de bolsas tende a seguir de forma proporcional à 

distribuição de oferta de bolsas. Afirmamos isso, considerando a hipótese de que a 

existência de bolsas não ocupadas não significa necessariamente um aumento de 

bolsas ofertadas. Supomos que há certa estabilidade na quantidade de bolsas não 

ocupadas do Programa, e que as IES mantêm essas bolsas não ocupadas de forma 

constante também. Em outras palavras, há uma quantidade fixa de bolsas não 

ocupadas por IES, o que nos leva a crer que há também uma quantidade 

proporcional de bolsas ocupadas para cada IES, e consequentemente uma 

quantidade proporcional de bolsas ocupadas para cada mesorregião. 

Infelizmente há pouco, ou nenhum, dado que nos permita aprofundar a 

análise na distribuição de bolsas no Estado. Assim, aprofundaremos a seguir a 

análise dos dados e das possíveis razões do número de vagas não ocupadas no 

ProUni. 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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AS BOLSAS OFERTADAS E NÃO OCUPADAS 

 

Ao longo dos primeiros seis62anos do Programa, foram ofertadas 

1.128.718 bolsas, entre integrais e parciais. A quantidade de bolsas ofertadas do 

ProUni aumenta a uma taxa média anual de aproximadamente 20%. O gráfico 

abaixo apresenta a curva de crescimento da oferta de bolsas do ProUni no período 

de seu funcionamento.  

GRÁFICO 11 – QUANTIDADE DE BOLSAS OFERTADAS 

 

Fonte: SISPROUNI (2011) 

 

Conforme visto no gráfico, o ano de 2008 foi o que apresentou maior 

crescimento bruto, com o acréscimo de 31.151 bolsas ofertadas em relação ao ano 

anterior. Em termos relativos, o ano de 2008 também obteve maior crescimento no 

número de bolsas, com 44,6% mais bolsas que o ano anterior. O ano de 2009 foi o 

que apresentou menor crescimento bruto e relativo (22.638 e 10% respectivamente). 

Ao compararmos o número de bolsas com o de inscritos, temos uma ideia da 

quantidade de bolsas não ocupadas. A partir dos dados do TCU (2010), observamos 
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 Diante da falta de dados referentes ao segundo semestre de 2011, apresentaremos dados 
referentes apenas ao período entre 2005 e 2010. 
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que, no período entre 2005 e 2009, 260.000 vagas não foram ocupadas, o que 

representa 29% das vagas ofertadas. Isso se torna mais alarmante se percebemos 

que não há uma justificativa aparentemente plausível para o número de vagas não 

preenchidas.  

 
GRÁFICO 12 - QUANTIDADE DE INSCRITOS POR PROCESSO SELETIVO DO PROUNI 

 

Fonte: SISPROUNI (2011) Elaboração: Autor  

 

Observando a quantidade de estudantes inscritos no ProUni no período, é 

possível discutir o impacto do Programa como uma política pública. Nesse sentido, o 

TCU (2010) enfatiza a necessidade de descobrir os motivos que estão levando a 

essa grande quantidade de bolsas não ocupadas. 

De acordo com o TC nº 013.493/2008-4, em 2006, aplicando os critérios de 
nota e de renda do ProUni aos participantes do exame que estudaram em 
escola pública, verificou-se que de um total de 3,74 milhões de inscritos no 
Enem, 835 mil participantes possuíam as condições para concorrer às 
bolsas do ProUni. Dessa forma, como em 2006 foram ofertadas 138 mil 
bolsas e apenas 109 mil foram preenchidas, a hipótese de que não havia 
número de interessados no ProUni em número suficiente para preencher as 
vagas ofertadas não se sustenta. Além disso, o argumento de que os 
elegíveis não teriam feito pelo menos 45 pontos no ENEM também não é 
verossímil, pois a maior parte dos estudantes atinge a pontuação exigida no 
ProUni. Por isso, é preciso investigar um pouco mais detalhadamente o que 
pode estar causando a ociosidade das vagas. (TCU, 2010, p.23) 

 

O TCU (2010) destaca que, mesmo diante de tantas vagas não 

preenchidas pelo ProUni, esse número também é significativamente menor do que o 
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número médio de vagas não preenchidas no ensino superior privado. Para afirmar 

isso, o TCU (2010) analisa a existência, ou não, de uma relação entre o não 

preenchimento de bolsas e as diferentes categorias de bolsas existentes. Ao 

analisar o tipo de bolsa e sua relação com a quantidade de bolsas preenchidas, o 

TCU (2010) destaca inicialmente que um dos grandes responsáveis pela quantidade 

de bolsas não preenchidas é o aumento da quantidade de bolsas parciais, uma vez 

que, em 2009, cerca de 50% das vagas parciais não foram preenchidas.  

Uma segunda observação do TCU (2010) se referiu à comparação entre 

as bolsas ofertadas por turno e seu preenchimento, como apresentado na tabela 

abaixo. 

TABELA 10 – BOLSAS OFERTADAS X BOLSAS PREENCHIDAS 

 Bolsas ofertadas 
entre 2005 e 2009 

Bolsas preenchidas 
entre 2005 e 2009 

Percentual não 
preenchido entre 2005 

e 2009 

EAD 154.321 60.230 60,97% 

Período 

Integral 

23.584 20.438 13,34% 

Matutino 156.223 101.599 34,97% 

Noturno 490.639 390.669 20,38% 

Vespertino 32.425 20.681 36,22% 

Fonte: TCU (2010) 

Mesmo a maioria das bolsas não ocupadas sendo ofertadas no turno da 

noite, é significativamente grande a quantidade de bolsas não ocupadas nos cursos 

à distância. Em termos absolutos, cerca de 94 mil bolsas a distância não foram 

ocupadas, contra 99 mil bolsas do turno noturno, o que poderia nos dar uma falsa 

impressão de que a grande quantidade de vagas não ocupadas tem força no turno 

noturno. Porém, ao observarmos o percentual de vagas não ocupadas, percebemos 

que 60,97% das vagas de EAD não foram ocupadas, contra 20,38% das vagas 

noturnas, ou seja, a oferta de bolsas noturnas representa três vezes mais bolsas do 

que a oferta de bolsas à distância, sendo possível afirmar que o impacto da não 

ocupação de bolsas a distância seja de grande relevância para o alto número de 

bolsas não ocupadas. Em outros termos, das vagas ofertadas, 18% são para cursos 

à distância, porém, dentre as vagas não ocupadas, 35% delas pertencem a essa 
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modalidade. Já 57% das vagas ofertadas são para os cursos noturnos, e 37% das 

vagas não ocupadas pertencem a essa modalidade.  Sobre esse tema, o TCU 

(2010) destaca que há, observando o exercício de 2009, dentre as bolsas não 

ocupadas a distância, um número expressivo de bolsas ociosas tanto na modalidade 

integral, quanto na parcial: 

Nesse ponto da análise, seria oportuno investigar se as bolsas de EAD 
obrigatórias e as noturnas que apresentam maior ociosidade são parciais ou 
integrais. A análise dos dados para 2009 mostra que, em termos de número 
de vagas ociosas, em primeiro lugar estariam as vagas com bolsas para 
cursos de ensino à distância em um total de 37.083 (bolsas integrais 22.350 
e bolsas parciais 14.733) e em segundo lugar as bolsas para cursos 
noturnos em um total de 31.259 (bolsas integrais 10.403 e de bolsas 
parciais 20.856). Além disso, observa-se que em termos relativos o 
problema da ociosidade nas vagas de EAD é muito significativo, pois o 
percentual de ociosidade nas bolsas integrais de EAD é de 52% e de 77% 
nas bolsas parciais. Por sua vez, a ociosidade das bolsas noturnas, em 
relação ao total de bolsas nesse turno, é de 13% nas bolsas integrais e de 
38% nas bolsas parciais (TCU, 2010, p.27).  

  

O TCU (2010) levanta como hipótese principal para o elevado número de 

vagas ociosas possível falha do SISPROUNI, que deixaria margem para um cálculo 

impreciso da quantidade de vagas necessárias e da quantidade de vagas extras 

solicitadas. 

Conforme, foi evidenciado no TC nº 013.493/2008-4, o cálculo do número 

de bolsas que cada IES deve ofertar ao ProUni a cada processo seletivo é 

realizado diretamente pelo SISPROUNI. Dependendo da regra de 

proporcionalidade de oferta de bolsas escolhida pela instituição, ou seja, em 

todo processo seletivo do ProUni, cada IES deve informar, manualmente, 

para cada curso e turno o número de estudantes ingressantes efetivamente 

pagantes e o respectivo valor da mensalidade cobrada. O número de bolsas 

que cada instituição deve ofertar a cada processo seletivo dependerá dessa 

quantidade de estudantes e do valor da mensalidade informada.  

O referido TC apresenta as brechas no sistema de cálculo que podem 

possibilitar manipulações das vagas a serem ofertadas pela IES, portanto, o 

risco está no fato de as instituições de ensino poderem informar um número 

menor de estudantes ingressantes do que o real, a fim de que tenham que 

ofertar menos bolsas, pois a instituição é obrigada a disponibilizar vagas em 

todos os cursos disponibilizados. Ou ainda, que venham a informar vagas 

em cursos com menor custo operacional. (TCU, 2010, p.27) 

Reforçando a crítica sobre a não necessidade de financiamento pelo 

ProUni de vagas para cursos à distância, observamos que, dentre todas as vagas 

para essa modalidade oferecida no Brasil, apenas uma ínfima parte é composta por 

bolsistas do ProUni. Para demonstrar, observamos que, no período entre 2005 e 

2009, foi totalizada a concessão de 60.257 bolsas do ProUni, entre integrais e 
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parciais, para a modalidade à distância. Em contrapartida, só em 2008 havia 

448.973 estudantes matriculados em cursos à distância em IES privadas brasileiras. 

O TCU (2010) aponta como principal responsável para esse alto índice de 

vagas não ocupadas uma “falha” na legislação do Programa. Em seu marco legal, o 

ProUni deixa clara a exigência de oferta das vagas pelas IES, e não de sua 

ocupação. Ao afirmar que a IES deve oferecer uma vaga, a Lei nº 11.096 (BRASIL, 

2005) permite que a IES ofereça vagas sem a obrigação de justificar sua 

possibilidade de vir a ser ocupada. Isso serve, para as IES, como ferramenta na 

obtenção do número necessário de bolsas ofertadas exigido pelo Programa. Assim, 

para atingir a quantidade mínima de bolsas necessárias à manutenção do ProUni, as 

IES inflam sua oferta com vagas em cursos a distância, consequentemente menos 

onerosos, mesmo cientes de que essas vagas não serão ocupadas. É possível, com 

isso, aumentar a oferta total de bolsas e ainda assim diminuir o número de vagas 

presenciais ocupadas, sem o risco de perder a isenção de impostos dada pelo 

Programa. Sobre isso o TCU (2010) afirma: 

Assim, basta à instituição aderir ao Programa para que receba os benefícios 
fiscais acima citados, isto é, de 1000 vagas oferecidas pela IES se apenas 
uma for ocupada, pelas regras atuais do Programa, a IES recebe a isenção 
total dos mesmos tributos que outra IES que teve todas as suas 1000 vagas 
ofertadas preenchidas. (TCU, 2010, p.21) 

O TCU (2010) destaca também que esse mesmo mecanismo pode estar 

sendo usado pelas IES com a oferta de bolsas em cursos com baixa procura ou de 

baixo custo, como forma de garantir suas obrigações para com o Programa. Assim, 

oferecendo vagas que não seriam ocupadas em caso algum, a IES garante sua 

obrigação para com o Programa, sem necessariamente sofrer algum impacto na 

receita obtida com o pagamento de mensalidade pelos estudantes dos cursos mais 

concorridos, e consequentemente mais caros. E mais, corre o “risco” de oferecer 

vagas e não ter gasto algum com as aulas, visto que essas sequer podem ser 

ocupadas. 

Tal “falha” legal pode vir a significar um aumento da quantidade de vagas 

ofertadas pelo Programa, representando um ganho político para as estatísticas 

oficiais, e ainda assim significar a perda de bolsas efetivamente ocupadas pelos 

estudantes em cursos de difícil acesso, ficando então as IES com o bônus de aderir 

ao programa, mas sem parte do ônus disso decorrente. 
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VAGAS NÃO OCUPADAS COMO FERRAMENTA DE EXPANSÃO DO ENSINO 

SUPERIOR PRIVADO 

 

Já apontamos, anteriormente, que o ProUni serve como ferramenta ao 

processo de expansão do ensino superior privado. Diante disso, buscaremos neste 

tópico analisar mais detalhadamente esse processo, sob o prisma da distribuição de 

bolsas e seu impacto no crescimento do ensino superior privado.  

GRÁFICO 13 - CRESCIMENTO PERCENTUAL DO NÚMERO DE CURSOS PRESENCIAIS EM IES 

PRIVADAS E CRESCIMENTO PERCENTUAL DE BOLSAS DO PROUNI 

Fonte: SISPROUNI (2011) e INEP (2008) Elaboração: Autor  

   

Entre 2004 e 2005, a taxa de crescimento de cursos presenciais em IES 

privadas foi de percentuais similares (14,7% de crescimento de 2003 pra 2004 e 

14,8% de 2004 pra 2005), e ainda que a quantidade de cursos presenciais em IES 

privadas tenha continuado crescendo, a taxa de crescimento passou a ser menor no 

ano subsequente, mantendo certa estabilidade nos anos subsequentes; isso não 

depende do grau de crescimento da oferta de bolsas, como por exemplo, no ano de 

2008.  Podemos aqui supor que o aumento na quantidade de bolsas não tem 

relação direta com o crescimento da quantidade de cursos presenciais em IES 

privadas, porém, não podemos afirmar que há a relação inversa, onde o crescimento 

de bolsas implica a diminuição da taxa de crescimento da quantidade de cursos. De 

todo modo, o ProUni, mesmo não sendo responsável pelo crescimento do número 
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de IES privadas ou do número de cursos nestas, ainda pode ter impacto no número 

de vagas ofertadas e no número de vagas ocupadas, lembrando que, em se 

tratando do ProUni, significam dados diferentes. 

 
GRÁFICO 14 - CRESCIMENTO PERCENTUAL, EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR, DO NÚMERO 

DE VAGAS PRESENCIAIS EM IES PRIVADAS E CRESCIMENTO PERCENTUAL, EM RELAÇÃO AO 

ANO ANTERIOR, DE BOLSAS DO PROUNI 

Fonte: SISPROUNI (2011)/INEP (2008) Elaboração: Autor  

 

Observando de inicio a quantidade de vagas ofertadas pelas IES 

privadas, há uma queda bruta do crescimento do número de vagas presenciais de 

uma taxa de crescimento de 16,9% em 2004 para uma taxa de 5,5% em 2005. Se 

havia a possibilidade de um impulso no crescimento de vagas presenciais em IES 

privadas, em decorrência do ProUni, esse gráfico mostra que houve o processo 

inverso. O ProUni freia o crescimento médio, em taxas abaixo da metade do 

crescimento de anos anteriores, porém, em momento algum, o Programa significou 

uma estabilização do número de vagas ofertadas, ou seja, o Programa estabiliza a 

taxa de crescimento médio das vagas ofertadas por IES privadas, sem significar que 

ele freou ou impulsionou o crescimento diretamente.  Aparentemente o ProUni 

estabilizou a taxa de crescimento das vagas bem abaixo do crescimento médio 

anterior à bolsa, sem impacto direto no aumento da quantidade de bolsas ofertadas. 

O acréscimo de oferta de bolsas pode não ter significado um acréscimo direto no 
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número de vagas ofertadas, sem necessariamente deixar de ser ferramenta em prol 

do crescimento do ensino superior privado.  

A confusão em torno disso se dá pelo processo de implementação do 

programa em 2005, pois a adesão das IES ao programa foi feita de forma 

compulsória e rápida. A Lei nº 11.096 (BRASIL, 2005) é de 13 de janeiro de 2005, e 

o primeiro processo seletivo do ProUni aconteceu já para o primeiro semestre de 

2005, o que justifica, num primeiro momento, a queda do número de vagas ofertadas 

pelas IES, já que essas foram obrigadas a destinar um percentual grande de vagas 

ao Programa, como condição de adesão. E mais, se considerarmos a 

obrigatoriedade de adesão das IES sem fins lucrativos, vamos ter que considerar 

também que essas deixaram de oferecer vagas gratuitas, as quais, muitas vezes, já 

eram obrigadas a oferecer, substituindo-as por vagas regulares destinadas ao 

ProUni, e que visavam atingir a cota necessária  ao Programa a partir desse 

instante. Com a estabilização do Programa e melhor organização do processo de 

seleção, foi possível manter estável a taxa de crescimento das vagas em IES 

privadas. Ainda assim é necessário observar que o aumento na taxa de crescimento 

da oferta de bolsas não significou um aumento proporcional na oferta de vagas 

presenciais. Consideramos como hipótese a possibilidade de que uma melhor 

organização por parte das IES tenha proporcionado um aumento de bolsas 

ofertadas, sem a necessidade de aumentar a oferta de vagas presenciais. Ou seja, 

como afirmamos anteriormente, as IES teriam passado a usar da oferta de bolsas 

para cursos à distância ou de cursos com baixa procura, como forma de atingir os 

índices obrigatórios do Programa, sem necessariamente impactar o crescimento da 

oferta de vagas presenciais. Assim, bolsas ofertadas em cursos de baixa procura, e 

cursos à distância serviriam para dar às IES margem para cumprir suas obrigações 

para com o Programa, sem a necessidade de ampliar as vagas por elas ofertadas. 

Na prática, as IES trocariam uma vaga naturalmente não ocupada pelo espaço 

destinado a uma bolsa do Programa e, assim, não precisariam oferecer uma nova 

vaga, consequentemente não aumentando a oferta. 

Se por um lado o aumento da oferta de bolsas não significa o crescimento 

proporcional da oferta de vagas, ele não deixa de significar o crescimento do ensino 

superior privado. O Programa passa a servir como garantia da não necessidade de 

uma IES deixar de oferecer uma vaga que não seria ocupada, e também garante a 
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abertura de novas vagas na modalidade a distância. Com isso, o ProUni passa a 

garantir, de uma forma ou de outra, a manutenção das vagas pré-existentes e a 

criação de novas vagas. Por outro lado, é importante observar se o Programa não 

garante esses índices de vagas ofertadas apenas estatisticamente sendo, na 

prática, ofertas fictícias. Para isso, analisaremos a relação entre o Programa e o 

número de vagas não ocupadas.    

 
GRÁFICO 15 - CRESCIMENTO DO NÚMERO DE VAGAS NÃO OCUPADAS EM IES PRIVADAS EM 

TERMOS ABSOLUTOS 

 

Fonte: INEP (2008)  

Em termos absolutos, a quantidade de vagas não ocupadas nas IES 

privadas vem crescendo ano após ano. São números relevantes, ainda mais se 

considerarmos o percentual dessas vagas dentre as disponibilizadas. Ao observar o 

número de vagas não ocupadas no início do Programa (996.061), destacamos que, 

ao menos em um primeiro momento, a implementação do Programa ProUni teve 

impacto na taxa de crescimento das vagas não ocupadas. O interessante é observar 

que, a partir de 2005, o número de vagas não ocupadas no ensino superior privado 

praticamente se estabilizou. A taxa de crescimento de vagas não ocupadas, entre os 

anos de 2004 e 2005, chegou próximo de zero, muito diferente da taxa relativa ao 

ano anterior, que se aproximava dos 40% ao ano. Isso reforça a ideia, afirmada 

anteriormente, de que, no primeiro ano, as vagas existentes foram distribuídas e 

ocupadas, cumprindo assim as obrigações das IES para com o Programa. Nos anos 



84 
 

subsequentes, novas vagas foram criadas com o intuito de não serem preenchidas. 

Para tentar entender um pouco melhor, apontaremos agora o percentual de 

crescimento anual do número de bolsas e o aumento no percentual de crescimento 

de vagas não ocupadas em IES privadas. 

 

GRÁFICO 16 - CRESCIMENTO PERCENTUAL DO NÚMERO DE VAGAS NÃO OCUPADAS EM IES 

PRIVADAS E CRESCIMENTO PERCENTUAL DE BOLSAS DO PROUNI 

 

Fonte: SISPROUNI (2011) / INEP(2008 Elaboração: Autor  

Após a implementação do Programa, o crescimento percentual anual de 

vagas ociosas cai de 37,3% no ano de 2004, para 1,8% no ano de 2005. E mais, o 

percentual de crescimento não volta ao patamar anterior, mantendo-se entre 10 e 

15%. Isso demonstra que o Programa serviu como um freio no crescimento de vagas 

não ocupadas, porém, pode ter vindo a mudar o perfil dessas vagas. Se 

anteriormente essas vagas não ocupadas cresciam pela demanda do mercado, 

nossa hipótese é que elas passaram a ser utilizadas como ferramenta de 

manutenção das IES vinculadas ao ProUni. Ou seja, se anteriormente a vaga não 

ocupada surgia como resultado de uma falha decorrente de vagas excessivas por 

conta da rápida expansão do ensino superior privado, essas agora passaram a servir 

como garantia da não necessidade de distribuição de bolsas para cursos mais 

concorridos. Dessa forma, a abertura de novas vagas em cursos de alta procura não 

significou a consequente distribuição de bolsas do ProUni para esses cursos, ficando 

as IES livres para abrir novas vagas em cursos com retorno garantido. E, desde que 
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mantivessem constante esse percentual de bolsas não ocupadas, as IES passariam 

a garantir todas as isenções decorrentes do ProUni, sem o risco de ter sua expansão 

para cursos mais rentáveis ameaçada. 

Dessa forma, o ProUni se mostrou ferramenta importante no processo de 

expansão do ensino superior privado, seja como ferramenta de criação de novas 

vagas, seja como forma de manutenção e estabilidade de vagas previamente 

existentes. O ProUni se mostra ainda mais relevante quando observamos a 

dimensão do crescimento dos ingressantes nas IES em cursos presenciais e o 

percentual de crescimento de oferta de bolsas. 

    

GRÁFICO 17 - CRESCIMENTO PERCENTUAL DO NÚMERO DE INGRESSOS EM IES PRIVADAS E 

CRESCIMENTO PERCENTUAL DE BOLSAS DO PROUNI 

 

Fonte: SISPROUNI (2011) / INEB(2008)  Elaboração: Autor  

Mesmo sendo um exemplo meramente ilustrativo, já que a taxa de 

crescimento do Programa muda de acordo com outras variáveis independentes, ao 

observarmos o crescimento percentual do número de bolsas ofertadas e projetarmos 

essa taxa para os próximos anos, temos um dado impactante que pode vir a ilustrar 

a dimensão proporcional do Programa. Nos três primeiros anos, a taxa média de 

crescimento da oferta de bolsas ficou em torno de 29%. No mesmo período, a taxa 

de crescimento médio do número de ingressantes presenciais em IES privadas ficou 

no patamar de 2,6%. Projetando tais taxas de crescimento ao número de bolsas 

ofertadas inicialmente e ao número de estudantes ingressantes no mesmo período, 
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em cerca de sete anos teríamos a totalidade de estudantes ingressantes no ensino 

presencial superior privado como bolsistas. Ou seja, caso o programa mantivesse o 

ritmo de crescimento da oferta de bolsas no patamar inicial, em poucos anos não 

teríamos mais estudantes não bolsistas ingressando no ensino superior privado 

brasileiro. Como afirmamos anteriormente, é fato que isso é um exemplo meramente 

ilustrativo, já que outras tantas variáveis devem ser consideradas nesta análise. De 

toda forma, o tamanho do Programa pode ser exemplificado sob esse prisma, o que 

nos dá uma dimensão aproximada do impacto do programa no ensino superior 

privado e em sua expansão. 

A seguir, apresentaremos o capítulo 5, que irá discutir e aprofundar a 

análise em torno do perfil dos estudantes bolsistas, destrinchando e detalhando o 

estudante do Programa e seu impacto em sua na vida.  
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CAPÍTULO 5: O BOLSISTA DO PROUNI EM PERNAMBUCO 

 

A ciência de que o ProUni se trata de uma política para a expansão e a 

sustentação do ensino superior privado vem sendo mantida nesta pesquisa. A 

dimensão atingida pelo programa e seu impacto na educação superior privada 

brasileira foram apresentados e discutidos no capítulo anterior. O objetivo do 

presente capítulo é caracterizar e avaliar o perfil do estudante bolsista em 

Pernambuco, assim como conhecer o impacto do ProUni na vida dos estudantes 

bolsistas. Conhecer melhor as características socioeconômicas e culturais dos  

estudantes nos ajudará a dimensionar a relevância do Programa e a discutir seus 

possíveis impactos na educação brasileira. Decidimos, por uma questão de 

impossibilidade financeira e de metodologia, estudar o ProUni no Estado de 

Pernambuco. Este capítulo apresenta as características gerais dos estudantes, 

englobando questões referentes a suas origens, expectativas e planos futuros. Tal 

análise se mostra fundamental no intuito de conhecer melhor o perfil do estudante 

bolsista, bem como de destacar as principais características, tanto dos estudantes, 

como de seus familiares e de sua realidade social. 

 

QUEM SÃO OS ESTUDANTES BOLSISTAS DO PROUNI? 

 

No capítulo anterior fizemos uma análise do perfil médio dos estudantes 

bolsistas por recortes sociais, trabalho a que daremos continuidade tomando como 

referência os dados levantados em Pernambuco. Focalizamos inicialmente as 

variáveis que consideramos mais importantes como recortes para nossa pesquisa: 

gênero, faixa etária, estado civil e existência de filhos. A análise permite conhecer 

melhor o perfil do bolsista pernambucano do ProUni, além de sua percepção sobre o 

Programa e seu futuro.  
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É relevante iniciar apresentando a distribuição de bolsas em Pernambuco 

por gênero e comparar os resultados encontrados com os dados apresentados para 

o Brasil no capítulo anterior. O gráfico 18 apresenta a distribuição de bolsistas por 

gênero no estado de Pernambuco. 

GRÁFICO 18 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO AO GÊNERO EM 

PERNAMBUCO 

 

Observa-se uma leve predominância feminina entre os bolsistas no 

Estado de Pernambuco, o que demonstra uma grande coincidência em relação aos 

dados apresentados pelo IBGE no censo populacional (Brasil, 2010), o qual indica 

uma distribuição de 48,09% de mulheres e 51,91% de homens no Estado. 

Em relação aos números, apresentados no capítulo anterior, de bolsas no 

Brasil, a estimativa local também se mantém aproximada. Nacionalmente são 

aproximadamente 53% dos bolsistas do sexo masculino. Se colocarmos dentro da 

margem de erro de nosso estudo, podemos afirmar que o número de bolsistas por 

gênero em Pernambuco é perfeitamente condizente com a realidade nacional dos 

bolsistas. 

Se, por um lado, é equilibrada a distribuição dos bolsistas em relação a 

gênero, por outro, ao considerarmos a variável „estado civil‟, podemos perceber 

diferentes características entre homens e mulheres bolsistas. Observar a distribuição 

entre casados e solteiros pode nos ajudar a entender melhor a necessidade ou não 

de trabalho dos estudantes, além de servir como ferramenta para entender a própria 
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distribuição de bolsistas por gênero em relação à situação de “casado” e solteiro, e 

entender se o fato de homens e mulheres serem casados tem influência na 

percepção sobre a trajetória no ensino superior. 

Para tal análise, o gráfico 19 apresenta a distribuição dos estudantes 

bolsistas do ProUni por sua declaração de estado civil. 

GRÁFICO 19 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO AO ESTADO CIVIL 

EM PERNAMBUCO 

 

Os dados indicam que há uma forte predominância de solteiros (77%) e 

22% de casados. Analisando essa distribuição por gênero, percebemos que 54% 

dos casados são do sexo masculino. Dentre os solteiros, 33% são homens e 67%, 

mulheres. Esse número se mostra pouco expressivo num contexto geral, pois, entre 

os homens, 72.3% são solteiros e, entre as mulheres, 80.6% são solteiras, sendo 

perceptível uma forte predominância de solteiros entre os bolsistas no Estado de 

Pernambuco, independente de gênero. É importante observarmos essa 

característica como um possível fator em consequência do grupo etário relevante 

para o ensino superior, todavia nos parece necessário apontar as principais 

características da faixa etária do bolsista pernambucano. Os dados estão agrupados 

da seguinte forma: abaixo da faixa esperada (-18 anos); na faixa etária esperada (18 

a 24 anos); e acima da faixa etária esperada (+24 anos), conforme o gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 20 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO A FAIXA ETÁRIA EM 

PERNAMBUCO 

 

Percebe-se uma leve predominância de estudantes na faixa indicada ao 

ensino superior, que nos aponta o importante papel do ProUni como ferramenta de 

inclusão de jovens no ensino superior brasileiro. Porém, há um alto índice de 

estudantes acima da faixa indicada e cursando o ensino superior (45%), e uma 

porção importante abaixo da faixa esperada (7%).  

É importante destacar, apesar de não se encontrar no gráfico, que a 

média de idade do estudante bolsista em Pernambuco é de 25,5 anos, a média de 

idade feminina é 24,2 anos, e a masculina,  de 26,8 anos. 

Em busca de entender melhor a alta quantidade de bolsistas acima da 

faixa, vamos explorar os dados por gênero e estado civil. Sobre gênero, percebe-se 

que dentre as pessoas acima da faixa etária esperada, a maioria (61%) é do sexo 

masculino, contra 39% do sexo feminino, demonstrando que os homens, em geral, 

entram com mais idade no ensino superior. No que se refere ao estado civil, 

percebe-se, dentre os estudantes acima da faixa etária esperada, uma 

predominância de solteiros (55%), contra 41% de casados e 4% de divorciados. 

Contudo, como dito anteriormente, a faixa etária indicada ao ensino superior pode 
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justificar o alto número de solteiros apresentados. Em busca ainda de entender 

melhor a influência do estado civil na idade de ingresso no ensino superior, percebe-

se que, dentre os estudantes casados, a maioria absoluta (95%) está acima da faixa 

etária, contra 33% entre os solteiros. Dessa forma, o estado civil e o gênero se 

mostram variáveis importantes, principalmente quando associados à idade média de 

ingresso no ensino superior dos estudantes. 

O gráfico 21 apresenta a distribuição de bolsistas por número de filhos. 

GRÁFICO 21 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO QUANTIDADE DE 

FILHOS EM PERNAMBUCO 

 

Observamos que a grande maioria (81%) dos bolsistas pernambucanos 

não tem filhos, o que nos dá um traço importante do perfil desses bolsistas. Todavia, 

a relação entre estudantes acima da faixa etária e a presença de filhos indica que, 

dentre os que não têm filhos, 37% estão acima faixa indicada de idade. O percentual 

sobe para 93,2% para os que têm filhos. Na relação entre gênero do estudante e 

existência de filhos, os números apontam que 72.3% dos homens e 88.2% das 

mulheres não têm filhos. O interessante é que, de uma forma ou de outra, isso 

corrobora a ideia de que a presença de filhos dificulta a entrada no ensino superior, 

mas não é o fator determinante. É importante lembrar que 45% dos estudantes estão 

acima da faixa etária e 81% não têm filhos, e, quando relacionamos essas duas 

variáveis, percebemos que 64% dos estudantes acima da faixa etária não têm filhos. 
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Por outro lado, é relevante o fator de que 97,5% dos estudantes que não se 

encontram acima da faixa etária, também não têm filhos. Ou seja, o fator de 

existência de filhos se mostra relevante, mas pouco impactante na entrada dos 

estudantes do ProUni no Ensino Superior, quando a observamos como uma variável 

para este caso. Isso se dá não em função da não influência dos filhos na vida 

desses estudantes, e sim pela baixa incidência de estudantes que têm filhos, 

tornando essa variável irrelevante para esse caso. 

O gráfico 22 apresenta a quantidade de vestibulares prestados pelos 

estudantes do ProUni, antes de conseguir acesso ao Ensino Superior.  

GRÁFICO 22 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR 

QUANTIDADE DE VESTIBULARES PRESTADOS ANTES DO PROUNI 

 

A maioria (47%) dos estudantes declarou ter feito apenas uma prova para 

acesso ao ensino superior pelo ProUni; por outro lado, uma grande parcela (26%) 

declarou tê-la feito duas vezes; 15% declarou tê-la feito três vezes; e 12% declarou 

tê-la feito quatro ou mais vezes. Esses dados se mostram importantes, quando 

relacionados à idade de entrada do estudante no ensino superior. Percebe-se que, 

dentre os estudantes acima da faixa etária, 31% fizeram apenas um vestibular, ou 

seja, a maioria (69%) precisou prestar mais de um vestibular para ter acesso ao 

Ensino Superior, o que significa que demoraram mais e, consequentemente, 

entraram no Ensino Superior com mais idade. Dentre os estudantes que não estão 



93 
 

acima da faixa etária, esse número muda de forma drástica; a maioria (62,5%) 

prestou apenas um vestibular para entrar no ensino superior, contra 37,5% que 

precisaram prestar mais de um vestibular. Ou seja, pesa bastante na idade de 

entrada no Ensino Superior a quantidade de anos “perdidos” nas provas de 

vestibular. 

Apresentaremos agora dados referentes ao orçamento familiar dos 

estudantes e as mais diversas formas encontradas por eles para financiar os gastos 

escolares decorrentes da entrada no ensino superior. 

 

ORÇAMENTO FAMILIAR E FINANCIAMENTO ESCOLAR DOS BOLSISTAS 

DO PROUNI 

 

Continuaremos nossa análise discutindo condição e distribuição de renda 

dos estudantes bolsistas em Pernambuco, bem como seu impacto no financiamento 

escolar dos estudantes. Consideramos ser fundamental conhecer melhor as 

condições que circundam a vida desse estudante, bem como apontar fatores que 

venham a contribuir para seu ingresso no ensino superior ou atrapalhá-lo. 

Começaremos então analisando alguns aspectos do ensino superior, da 

vida em família e de sua rotina como trabalhador, pois é imprescindível que 

possamos conhecer a realidade financeira desse estudante. Para o gráfico abaixo, 

utilizaremos a quantidade de salários mínimos como referência de renda:  
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GRÁFICO 23 – DISTRIBUIÇÃO DE BOLSISTAS POR REFERÊNCIA DE RENDA EM PERNAMBUCO 

 

É possível observar maior concentração na faixa entre um e seis salários 

mínimos, tendo pouca, ou nenhuma, incidência de estudantes com renda familiar 

acima de seis salários mínimos. Dentre os estudantes, 7,3% declararam ter renda 

familiar de até um salário mínimo; 39%, entre um e dois salários mínimos; 23%,   

entre dois e três salários mínimos; 17%, entre três e quatro salários mínimos; 12%,  

entre quatro e cinco salários mínimos; e cerca de 3% declararam ter renda maior 

que cinco salários míninmos. 

Diante da renda média dos estudantes bolsistas no Estado, é interessante 

que se possa avaliar a distribuição das bolsas do ProUni em relação à renda familiar 

de cada um; nesse sentido, o gráfico 24 apresenta a distribuição de tipos de bolsa 

entre os estudantes, subdividos em bolsistas integrais; bolsistas parciais com ½ 63 

de financiamento; e bolsistas parciais com  ¼ 64 de financiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63

 O ProUni custeia 50% da mensalidade nas IES. 
64

 O ProUni custeia 25% da mensalidade nas IES. 
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GRÁFICO 24 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO AO TIPO DE BOLSA 

RECEBIDA EM PERNAMBUCO 

 

O gráfico mostra que a grande maioria (62%) dos bolsistas do estado de 

Pernambuco conta com financiamento integral, via ProUni, 34% contam com 

financiamento de ½, e 4%, com financiamento de ¼. Este estudo corrobora, por 

aproximação, o que é afirmado no quadro de distribuição apresentado pelo site 

oficial do Programa, que cita que 69% das bolsas distribuídas no Brasil são de 

caráter integral. Buscaremos entender se há ou não diferença de alocação de bolsas 

do ProUni por renda familiar do estudante bolsista, como apresentado na tabela 11. 

 

TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS POR REFERÊNCIA DE RENDA 

FAMILIAR E TIPO DE BOLSA 

 

 Integral Parcial - 50% Parcial – 25% 

Até 1 salário mínimo 10,70% 4,40% 0% 

Entre 1 e 2 salários mínimos 42,10% 27,90% 57,14% 

Entre 2 e 3 salários mínimos 21,40% 26,40% 28,50% 

Entre 3 e 4 salários mínimos 14,04% 23,50% 14,20% 

Entre 4 e 5 salários mínimos 10,70% 11,70% 0% 

Entre 5 e 6 salários mínimos 0% 4,40% 0% 
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Entre 6 e 7 salários mínimos 0,80% 1,40% 0% 

 A tabela mostra maior concentração de bolsistas (integrais, parciais de 

50% e parciais de 25%) que tenham entre um e dois salários mínimos (42,1%, 

27,9% e 57,14%, respectivamente), e praticamente não mostra incidência de 

bolsistas com renda familiar acima de cinco salários mínimos. Quando observamos 

as bolsas integrais e parciais de ½, porém, por outro lado, esta análise nos obriga a 

observar mais detalhadamente a distribuição de bolsas de ¼ de financiamento. 

Observe que cerca de 57% dos bolsistas dessa modalidade estão na faixa entre um 

e dois salários mínimos, o que não justifica sua inclusão nesse patamar. É 

importante relembrar que um dos critérios de elegibilidade ao Programa é a renda 

per capita da residência do estudante, com valores máximos de 1,5 salários mínimos 

para bolsa integral e três salários mínimos para bolsa parcial.  

A pergunta que fica é: Como justificar tão alto percentual de bolsistas de 

¼ de financiamento, na faixa de renda familiar entre um e dois salários mínimos? 

Buscando responder a isso, recorreremos à distribuição de renda per capita dos 

estudantes bolsistas, levando em consideração os critérios de elegibilidade do 

Programa, ou seja, iremos subdividir65 nossos estudantes em três grupos de renda 

per capita e analisar detalhadamente cada um deles. 

GRÁFICO 25 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS POR RENDA PER CAPITA EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS EM PERNAMBUCO 
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 Subdividiremos em três grupos: Até 1,5 salários mínimos por pessoa; entre 1,5 e 3 salários 
mínimos por pessoa e mais de 3 salários mínimos por pessoa.  
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A esmagadora maioria (96%) dos estudantes está na faixa de renda até 

1.5 S.M., 4% está na faixa entre 1.5 e 3 S.M. e 0% informou receber mais de 3 S.M. 

Sendo importante destacar que é possível que tenha havido, por parte deles, a 

omissão de dados que os levassem a assumir que cometiam fraude, já que foi 

recorrente o questionamento acerca da publicação, ou não, dos nomes dos 

estudantes, porém, é relevante destacar que as perguntas que compuseram esta 

análise foram feitas dentre outras 58, e que não havia o aviso prévio de que tais 

dados seriam cruzados; de todo modo, o foco desta análise é entender mais 

especificamente os bolsistas com auxilio de ¼, e assim sendo o faremos. Dentre os 

bolsistas com auxilio de ¼, 42,8% recebiam menos de metade de um salário mínimo 

por mês e nenhum deles recebia mais de um salário mínimo por mês, sendo ainda 

de se estranhar resultados que apontem tão alto percentuais de estudantes que 

deveriam receber bolsas integrais, recebendo bolsas parciais de ¼.  

Uma possível justificativa para esse índice está no caráter complementar 

das bolsas de ¼, e dá-se pelo mecanismo que circunda a presença de vagas não 

ocupadas no Programa. É importante lembrar que há uma enorme quantidade de 

vagas não ocupadas no Programa. E que também é alto o índice de estudantes que 

não conseguem financiamento. Assim, o MEC permite que as vagas remanescentes  

sejam redistribuídas entre os estudantes das IES que se encaixem no perfil do 

bolsista do ProUni, até mesmo entre candidatos que não tenham conseguido sua 
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vaga pelo processo tradicional. Essas bolsas remanescentes devem ser 

acompanhadas66 pelo financiamento do FIES, tornando possível que tenhamos 

estudantes com perfil adequado a serem bolsistas integrais que tenham terminado 

por não conseguir ou não tentar uma vaga e que, posteriormente, tiveram 

disponibilizado vagas remanescentes de ¼. Contudo, caberia uma análise mais 

criteriosa, discutindo a discrepância entre vagas não ocupadas e estudantes com 

bolsas de ¼. E com isso, tentar identificar as razões que justifiquem a distribuição de 

bolsas de ¼ para estudantes que se enquadram no perfil de bolsista integral. 

Passamos agora a discutir um pouco mais a percepção desses 

estudantes sobre suas vidas, observando a percepção de classe do estudante e 

comparando-a com sua condição de renda declarada. Como forma de padronizar 

nosso estudo, decidimos, com base na escala do Critério de Classificação 

Econômica Brasil  - CCEB da Associação brasileira de empresas de pesquisa - 

ABEP, pedir que os estudantes identificassem numa escala entre 0 e 7, qual sua 

autopercepção de proximidade com uma classe social, porém apenas afirmamos 

que a escala seria de 0 para o mais pobre e 7 para o mais rico, sem apresentar os 

valores de referência anteriormente. A tabela 12 mostra os dados de referência que 

usamos e o percentual de estudantes que se declarou em cada nível da escala. 

TABELA 12 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES E PERCEPÇÃO DE “RIQUEZA” NA ESCALA DE 

REFERÊNCIA DE RENDA 

Escala 
apresentada 

Referência de 
Renda 

Inclui as famílias com renda bruta 
mensal: 

% 

7 Classe A1 Maior que R$ 14.480 1% 

6 Classe A2 Maior que R$ 8.295 5% 

5 Classe B1 Maior que R$ 4.754 7% 

4 Classe B2 Maior que R$ 2.656 25% 

3 Classe C1 Maior que R$ 1.459 41% 

2 Classe C2 Maior que R$ 962 20% 

1 Classe D Maior que R$ 680 1% 

0 Classe E Maior que R$ 415 0% 

É interessante observar que a maior parte dos entrevistados (41%) se 

declarou no nível três da escala; 25% se declararam no nível quatro; 20%, no nível 

dois; 7%, no nível cinco; 6%, no nível um; e menos de 1%, em outros níveis. É 

interessante observar que a imensa maioria (86%) se declarou entre os níveis dois e 
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 Informações coletadas em http://ProUniportal.mec.gov.br/ 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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quatro, contra percentuais muito pequenos que se declararam abaixo do nível dois e 

acima do nível quatro (6 e 8% respectivamente).  

Esses dados nos remeteram ao interesse de comparar a declaração de 

renda desses estudantes, com sua percepção de riqueza, porém, na tentativa de 

fazer essa comparação, deparamo-nos com um problema metodológico sobre a 

comparação de dados catalogados em bases diferentes. O problema se deu pelo 

fato de termos, por um lado, uma relação de renda baseada em número de „salários 

mínimos‟, e, por outro lado, uma escala baseada em valores reais, porém não 

equivalentes aos valores em salários mínimos. Assim, propomos uma nova 

categorização, uma nova escala de análise, resumindo as duas escalas de modo a 

nos proporcionar uma visão comparativa entre os dois resultados, a qual 

apresentaremos a seguir: 

TABELA 13 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES NA ESCALA ADAPTADA DE REFERÊNCIA DE RENDA 

Nova Escala 
apresentada 

Referência de 
Renda 

Inclui as famílias com 
renda mensal: 

% de 
estuda

ntes 

7 Classe A1 
Acima de oito salários 

mínimos. 

0% 6 Classe A2 
Acima de oito salários 

mínimos. 

5 Classe B167 
Acima de oito salários 

mínimos. 

4 Classe B2 
Entre quatro e oito salários 

mínimos. 
14% 

3 Classe C1 
Entre três e quatro salários 

mínimos. 
17% 

2 Classe C2 
Entre dois e três salários 

mínimos. 
23% 

1 Classe D 
Entre um e dois salários 

mínimos. 
39% 

0 Classe E 
Entre zero e um salário 

mínimo. 
7% 

Os dados mostram que a maior parte dos bolsistas (39%) se encontra na 

escala D de renda familiar, seguidos de 23% que se encontram na escala C2; 17%, 

na escala C1; 14%, na escala B2; 7%, na escala E; e menos de um por cento nas 

escalas A1, A2 e B1. 
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 As referências: B1, A2 e A1, foram colocadas como equivalentes. Tal medida não representa 
prejuízo para a análise, pois apenas um entrevistado apontou receber mais de oito salários mínimos. 
Este entrevistado apontou receber uma renda familiar de nove salários mínimos, sendo colocado 
como referência B1.  
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A observação da renda desses bolsistas, colocada em escala, nos 

oferece um dado bastante curioso, pois percebemos que a maior parte dos 

entrevistados se encontra na classe D, ou seja, a penúltima classe da nova tabela 

padronizada. Diante disso, e da pequena quantidade de estudantes que se 

perceberam como pobres, analisamos e comparamos as respostas apontadas pelos 

estudantes, obtendo assim uma interessante perspectiva sobre a percepção de 

classe e a real renda per capita dos estudantes bolsistas. 

GRÁFICO 26 – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS TABELAS 12 E 13 (FEITA A PADRONIZAÇÃO 

DE AMBOS) 
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A distribuição feita por valores de referência de renda mostra que há uma 

grande diferença entre a percepção de classe e o padrão de renda dos estudantes. 

41% se autodeclaram da classe C1 e menos da metade deles (17%) apresenta 

rendimentos familiares compatíveis com tal escala. 32% dos estudantes se 

declararam pertencentes às classes A e B, quando a distribuição pela renda familiar 

mostra que nenhum estudante realmente pertence a essa classe.  

É curioso perceber que, em um Programa que visa dar oportunidades de 

acesso ao ensino superior a jovens de baixa condição de renda, nenhum tenha se 

declarado como membro da classe E e apenas 5,6% se declararam da classe D. 

Isso se mostra mais curioso quando os dados aproximados mostram que 46% dos 

estudantes declararam ter renda compatível com duas classes na escala (D e E). 

Por outro lado, quando observamos mais detalhadamente os estudantes que se 

declararam das classes A e B, 36,9% deles estariam nas classes D e E.  

Se por um lado, há a baixa distribuição de renda, por outro há a não 

percepção de condição de classe pelos estudantes mais pobres. Assim, com base 

nos dados apresentados, o estudante médio do ProUni vive condições de baixa 

renda, embora não tenha declarado isso.  

Tal percepção traz à tona a impossibilidade de pagamento de uma 

faculdade privada por parte desses estudantes. Como ilustração de tal fato, o TCU 

(2010) considera como gasto médio de uma vaga em uma IES brasileira algo em 

torno de 608,0068 mensais. Partindo desse pressuposto e considerando a renda per 

capita calculada com base na declaração dos estudantes, apenas 16,5% dos 

estudantes bolsistas em Pernambuco poderiam custear seu ensino superior. 

Desses, apenas 7% não teriam mais de 50% de sua renda per capita comprometida, 

e somente 23,6% teriam menos de 75% de sua renda comprometida.  

Tais dados nos mostram duas perspectivas diferentes sobre os 

estudantes do ProUni em Pernambuco. Primeiramente, mostram que dificilmente o 

estudante poderia custear sua mensalidade no Ensino Superior Privado, por outro 

lado, mostram que esse estudante não tem a devida percepção desse fato. Ao 

sinalizar sua condição de classe majoritariamente nas classes C2 e B1, o estudante 
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 Equivalente a 1,19 salários mínimos. Considerando o salário mínimo em 510 R$, valor corrente no 
momento da pesquisa. 
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demonstra, mesmo que involuntariamente, não estar ciente de sua “real” condição, e 

se colocar nesse patamar social é se colocar implicitamente num patamar salarial 

acima do seu. 

Conhecer a renda dos estudantes bolsistas nos possibilita aprofundar 

estudos sobre o perfil desses estudantes. Nesse sentido, o gráfico 27 sintetiza a 

necessidade de o estudante custear seus estudos, e não só sua mensalidade na 

IES. 

GRÁFICO 27 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO AO TIPO DE 

FINANCIAMENTO DOS CUSTOS ESCOLARES EM PERNAMBUCO (EXCLUÍDA A MENSALIDADE) 

 

 
É importante deixar claro que tratamos de custos escolares de forma 

diferenciada dos custos de manutenção da residência do estudante. É possível 

então que um estudante ajude nas finanças de sua casa, mas precise trabalhar para 

conseguir recursos necessários ao financiamento dos custos de manutenção dos 

gastos escolares. Sobre o tema, é destacável que apenas uma pequena parte 

declarou não conseguir financiamento algum para os estudos (3%), e que a maior 

parte faz pequenos trabalhos para auxiliar nos gastos com os estudos (34%). 

Apenas 27% dos estudantes afirmaram conseguir dinheiro com seus pais para 

financiar gastos escolares. É importante lembrar que não estamos analisando o 

gasto de sobrevivência desses estudantes, e sim os gastos exclusivos com a rotina 

escolar. Isso reforça a importância e a necessidade do financiamento estudantil no 
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Ensino Superior brasileiro, já que os dados mostram ser imprescindível que haja 

uma renda extra para custear os estudos. 

Diante da necessidade de financiamento dos gastos escolares, parece-

nos prudente observar se há grande diferença entre o aluno ingressante e o 

concluinte no Ensino Superior brasileiro. Apontamos para essa necessidade por 

saber que há a possibilidade, com o avançar do curso superior, de conseguir novas 

oportunidades no mercado de trabalho. Para melhor observação dessa 

possibilidade, apresentaremos no gráfico 28 a distribuição dos estudantes por 

estágio de andamento do curso superior. 

 

GRÁFICO 28 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO À ESTÁGIO DE 

ANDAMENTO DO CURSO EM PERNAMBUCO 

 

Para essa análise, o tempo de duração do curso está dividido em três 

partes69. A análise dessa variável mostra que a maior parte dos bolsistas encontra-

se na fase inicial do curso (43%) e a menor parte na fase final (20%). A razão para 

essa distribuição é a própria duração do ProUni, que completou seis anos em 2010. 
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 Cursos de 10 períodos de duração foram divididos em 3-4-3, cursos de 9 períodos foram divididos 
em 3-3-3-, cursos de 8 períodos de duração foram divididos em 2-4-2 e cursos de 6 períodos de 
duração foram divididos em 2-2-2. Foi considerado como referencia o semestre da primeira matricula 
independente da quantidade de disciplinas já cursadas.  
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A seguir, na Tabela 14, apresentaremos uma análise, distribuída por 

estágio de andamento do curso, da declaração de condição de financiamento dos 

custos escolares dos estudantes bolsistas. 

TABELA 14 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO AO TIPO DE 

FINANCIAMENTO DE GASTOS EXTRAR E O ESTÁGIO DE CONCLUSÃO DO CURSO EM 

PERNAMBUCO 

 

 Inicio Meio Final 

Faço pequenos trabalhos 32,9% 34% 31,9% 

Estágio 5,8% 5,1% 14,8% 

Trabalho formal 29,4% 26,8% 27,6% 

Consigo dinheiro com meus pais 27% 34% 19,1% 

Outra forma ou não consegue 4,7% 0% 6,3% 

Observe que, dentro da margem de erro deste estudo, há pouca ou 

nenhuma variação entre os estágios iniciais e médios de andamento do curso 

superior. Por outro lado, em relação à fase final de andamento de curso, destaca-se 

um crescimento no número de estagiários. Isso ocorre pela exigência de nível 

mínimo de formação por algumas empresas, e pela contratação de mão de obra 

barata por essas mesmas empresas. Dentre as outras categorias há um padrão de 

distribuição que nos faz acreditar não haver grande diferença entre os períodos. 

Assim, estudantes que precisam trabalhar no início do curso, provavelmente também 

precisarão no final dele, e estudantes que podem pedir auxílio aos pais o farão do 

início ao fim do curso. Por entender que parte fundamental do financiamento se dá 

com gasto de material escolar, resolvemos investigar como os estudantes 

conseguem seus materiais. Para tal análise, consideramos como material escolar 

apenas os livros didáticos, deixando de lado outros materiais importantes. 

O gráfico 29 apresenta a distribuição dos bolsistas em relação à forma de 

financiar seus livros escolares. 
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GRÁFICO 29 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO À FORMA DE 

ADQUIRIR LIVROS ESCOLARES EM PERNAMBUCO 

 

A esmagadora maioria dos estudantes revelou utilizar os livros da 

biblioteca (63%); isso, além de nos dar uma dimensão da importância das 

bibliotecas, mostra-nos quanto é insignificante a aquisição de materiais “originais” 

por partes dos bolsistas. Não podemos deixar de considerar que boa parte das 

cópias retiradas é feita de livros das bibliotecas, o que dimensiona ainda mais o 

impacto das bibliotecas na educação dos bolsistas pernambucanos.  

Observemos tais dados em relação ao tipo de financiamento escolar 

declarado pelos estudantes; dentre os que declararam comprar livros, sejam novos 

ou usados, apenas 14% declararam não trabalhar, já dentre os que tiram cópias dos 

materiais, 29% pedem dinheiro aos pais, ou seja, independente do recorte, a maior 

parte dos estudantes recorre às bibliotecas, sendo eles dependentes dos pais, ou 

não, o que nos indica que mesmo os jovens que pedem dinheiro aos pais para se 

manter não consideram a possibilidade de comprar livros. Esse fato pode decorrer 

da quantidade de dinheiro dada pelos pais, que pode ser insuficiente para aquisição 

de livros escolares. Há que se considerar que o preço médio de um livro didático é 

bastante elevado para o padrão de renda média dos estudantes bolsistas; como 
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exemplo disso, apontamos o livro texto padrão70 das ciências exatas e um código 

civil comentado71, que custam, em média72, R$100 e R$300, respectivamente, o que 

representa um impacto muito grande no orçamento do estudante.  

Como forma de exemplificar ainda mais a importância da biblioteca para a 

manutenção dos estudantes no ensino superior, o estudante de jornalismo, Paulo73, 

afirma ser fundamental a existência de bibliotecas, principalmente para alunos 

bolsistas do ProUni. Ele destaca também a necessidade de trabalhar para 

manutenção dos gastos escolares, ao ser perguntado sobre como via o estudante 

bolsista do ProUni: 

É um aluno que tem uns probleminhas um pouco financeiros, certo?  É um 

aluno que tem que [pausa] é arranjar trabalho independente da faculdade. 

Por exemplo, se fosse uma faculdade pequena eu acredito que é [pausa] 

esse aluno teria dificuldade em conseguir material. Já que a minha 

faculdade, é uma faculdade digamos um pouco boa, então, em relação aos 

materiais é [pausa] os alunos prounianos tem aqui na biblioteca. O único 

problema realmente é na parte final do curso. Porque [pausa] porque o TCC 

realmente é um custo muito elevado. Você sozinho tem que arcar com isso. 

Apesar de que, já [pausa] já ouvi falar sobre uma bolsa de ajuda de custo. 

Mas, ate hoje, nunca conheci ninguém, aqui na faculdade, que tenha essa 

bolsa. (Paulo, Jornalismo, 20 anos) 

O estudante destaca a importância da biblioteca, bem como a 

necessidade de conseguir emprego para subsidiar os estudos, principalmente em 

IES sem estrutura de biblioteca adequada. Destaca ainda que o estágio de 

conclusão do curso, principalmente o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), torna 

dispendiosa a manutenção de um estudante do ProUni, além de apontar o fato de 

que o estudante termina por arcar com os custos desse trabalho. Para ele, sem a 

existência de bibliotecas, ou de empregos que possam subsidiar o trabalho, torna-se 

inviável ao aluno do ProUni custear seus estudos. 

A questão do transporte para as IES, tratada no gráfico abaixo, é 

fundamental no cálculo dos custos atrelados ao ensino superior. A distância entre a 

IES e a residência do estudante pode ser um fator que venha a potencializar os 

índices de evasão escolar, bem como um possível critério para a escolha da 

instituição onde estudar. 

                                                
70

 Livro básico de cálculo um do ciclo básico das disciplinas exatas. Cálculo 1- James Stewart. Editora 
Cengace. 
71

 Livro obrigatório para os cursos de direito.  
72

 Pesquisa feita por base dos sites das livrarias recifenses. 
73

 Nome fictício. 
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GRÁFICO 30 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS QUE DECLARARAM PODER IR A PÉ 

PARA A SUA IES EM PERNAMBUCO 

 

A maior parte dos estudantes (88%) afirmou não poder ir a pé à sua IES, 

enquanto apenas uma pequena parte (12%) afirmou que poderia ir a pé. 

Considerando o perfil de renda dos estudantes do ProUni, poder ir a pé diariamente 

à IES pode significar, além de uma redução de custo diário com passagens, uma 

redução de gastos relevante com alimentação. Vale lembrar que grande parte do 

dinheiro gasto por um estudante, seja no nível de estudo em que estiver, é 

decorrente de transporte e alimentação. Um estudante na Zona Metropolitana do 

Recife que gaste R$2,074 de alimentação por dia, e que precise pegar apenas um 

ônibus (um de ida e um de volta) com a tarifa mais barata possível75, gastará, 

durante um mês, 80R$. Isso representa aproximadamente 10% (R$81,7) do teto 

estipulado de renda (R$817,5 ou 1,5 Salários mínimos) para ter acesso à bolsa 

integral do ProUni. Todavia, como 88% dos estudantes pernambucanos não pode ir 

a pé para sua IES, fica evidente que o critério proximidade/distância não foi central 

no processo de escolha da instituição. Tal afirmação é reforçada quando 

observamos que, dentre os que podem ir à pé para a IES, apenas 51% o fazem. 

Dentre os que moram distante da IES, 78.9% utilizam ônibus, 10.8% usam do 

sistema integrado de transporte público, 5.4% usam automóvel próprio, 4.3% usam 

motocicleta, e 0.5% vão de bicicleta. 
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 Valor arbitrário. 
75

 Como estudante, paga meia passagem de Tarifa A, cujo valor é R$2,0. (O estudante paga R$1,0) 
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A predominância do transporte público serve para sinalizar parte do perfil 

do estudante bolsista, e, junto às demais informações, dá-nos um bom mapa do 

perfil financeiro do bolsista do ProUni, que é majoritariamente pertencente às 

classes mais pobres e que, por isso, precisa se adequar a realidade de custos 

decorrentes da entrada no Ensino Superior e procurar melhores maneiras de custear 

seus estudos, o que nem sempre é feito da maneira mais simples. 

Conhecendo o perfil financeiro médio dos estudantes e seus mecanismos 

de custeio dos gastos escolares, é importante apontar sua condição de moradia, e é 

disso que a próxima seção deste trabalho tratará. 

 

COM QUEM E COMO VIVEM?  

 

Entender a condição de moradia dos estudantes bolsistas é entender 

parte de suas necessidades. Na seção anterior destacamos sua realidade financeira 

e seus gastos escolares. Agora apresentaremos a distribuição dos bolsistas por sua 

capacidade, ou não, de apresentar independência financeira, bem como seu tipo de 

moradia. Nesse sentido, apresentaremos no gráfico 31 a distribuição percentual dos 

bolsistas em relação ao tipo de moradia que declaram ter. 
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GRÁFICO 31– DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO À MORADIA EM 

PERNAMBUCO 

 

Entender como vivem os estudantes bolsistas é, de certa forma, entender  

o financiamento de sua vida, e, diante disso, é destacável que a maior parte dos 

estudantes bolsistas vive com seus pais (59%), e uma parte significativa mora com 

parentes (12%), o que nos dá um primeiro indício de que são também dependentes 

de seus pais. Por outro lado, levando em conta a análise do “censo comum”, que 

reforça a responsabilidade masculina na manutenção financeira da casa, e com 

base no gráfico sobre distribuição por gênero dos bolsistas76, analisamos esses 

dados pelo recorte de gênero. Fizemos isso com a clara intenção de aprofundar os 

estudos sobre o comportamento e o tipo de vida desses estudantes em Pernambuco 

e percebemos dados interessantes, principalmente quando observamos a faixa 

etária dos estudantes em questão. Dentre as mulheres, 68% vivem com os pais, das 

quais 75% estão na faixa etária apropriada (18 a 24 anos), já dentre os homens, 

49% vivem com os pais, dos quais 43.6% estão na faixa etária apropriada. Assim, 

50% dos estudantes masculinos não mora com os pais, e, desses, 50% está acima 

de faixa etária relevante ao ensino superior. Para as mulheres, esse número se 

mostra bem mais ameno, e a maior parte delas ainda depende dos pais para se 

manter. Além disso, dentre as que dependem dos pais, a maior parte se encontra na 
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 Apresentado no gráfico 18 e página 88 desta dissertação. 
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faixa etária apropriada ao ensino superior. Isso, de uma forma ou de outra, reforça o 

papel masculino de provedor financeiro da família e aponta indícios que justificam o 

resultado apresentado na seção anterior aonde vimos que a maior parte dos 

estudantes do sexo masculino se encontra acima da faixa etária relevante, contra 

uma menor parte de mulheres na mesma situação.  

Tentando conhecer detalhes que circundam a vida desses estudantes, 

buscamos aprofundar o entendimento sobre sua responsabilidade em casa, pois, 

entender isso pode significar entender ainda mais o mecanismo de manutenção 

financeira de sua vida, já que, como apontamos anteriormente, a maior parte deles 

ainda vive com os pais. Passaremos à análise de sua participação na renda familiar, 

sendo interessante destacar que os dados apontados no gráfico abaixo são relativos 

ao custo de vida do estudante, o que o torna diferente do gráfico apontado na seção 

anterior, onde destacávamos os custos apenas com os gastos escolares. 

GRÁFICO 32 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO RESPONSÁBILIDADE 

SOBRE AS FINANÇAS DA PRÓPRIA CASA EM PERNAMBUCO 

 

O gráfico acima agrupa dados extremamente curiosos sobre o perfil dos 

estudantes, principalmente quando comparado com o gráfico anterior. Se havíamos 

observado que a maioria desses estudantes vive com seus pais, agora percebemos 

que a maioria afirma ter participação na renda familiar, e apenas 34% deles afirmam 

depender totalmente de outras pessoas. Ou seja, a maioria dos estudantes bolsistas 



111 
 

em Pernambuco afirmou ajudar nas contas da casa. Isso, por si só, é um dado 

extremamente contundente, já que, mesmo morando com os pais, os estudantes 

contribuem para as contas de casa. Por outro lado, os mesmos dados reforçam a 

dependência dos pais, pois, dos que afirmaram morar com os pais, apenas 5,8% 

também afirmaram ser responsáveis pela renda familiar, ou seja, tais dados apontam 

que estudantes buscam meios de conseguir ajudar financeiramente em casa. 

Porém, sem ajuda financeira dos pais, a maioria não conseguiria se manter, 

reforçando o papel central da família no percurso de escolarização dos estudantes.  

Quando relacionamos o gráfico anterior com o gênero do estudante, 

dentre os que afirmaram ter total responsabilidade pela renda familiar, apenas 25,7% 

são do sexo feminino, contra 74,3% do sexo masculino, destacando o papel do 

homem como provedor financeiro familiar, dado que deve ter correlação com a 

entrada tardia no Ensino Superior dos estudantes do sexo masculino apresentada 

anteriormente. Isso é reforçado pela observação de que 70,9% dos estudantes que 

se declararam totais dependentes de outras pessoas são do sexo feminino, contra 

29,1% do sexo masculino. 

Outro dado interessante é obtido com a retomada da variável “faixa 

etária”. 69,5% dos homens que declararam não ter independência financeira se 

encontram na faixa associada ao ensino superior (18 a 24 anos). Por outro lado, 

100% dos que declararam responsabilidade pelas finanças da família estavam acima 

da faixa associada. Temos assim, um fortíssimo indicativo de que a participação 

masculina no ensino superior é prejudicada pela necessidade de prover renda para 

a casa. Tais dados justificam os baixos índices de homens na faixa etária “correta”, e 

justificam os dados apresentados na primeira seção deste capítulo.  

Tais dados nos levaram a observar se o grau de andamento do curso 

poderia ter influência na participação na renda familiar pelos estudantes. Para isso, 

recorremos ao gráfico 77 que mostra a distribuição dos estudantes por estágio de 

andamento do curso. 

A tabela abaixo relaciona a participação dos estudantes na renda familiar 

com o estágio de andamento do curso. 
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 Apresentado no gráfico 28, na página 103 desta dissertação. 
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TABELA 15 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO DO 

CURSO EM PERNAMBUCO 

 

 Inicio Meio Final 

Totalmente responsável pela casa 17,6% 15,3% 19,1% 

Parcialmente responsável pela casa 41,1% 33,6% 42,5% 

Ajuda quando pode, realizando trabalhos 

esporádicos 

9,4% 11,2% 10,6% 

Dependem financeiramente de outra 

pessoa 

31,7% 39,7% 27,6% 

É interessante e, de certa forma impactante, observar que não há 

diferença alguma na participação do estudante na renda familiar, com o estágio de 

andamento do curso superior. Dentro da margem de erro deste trabalho, é possível 

afirmar que, independente da fase de conclusão do curso superior, os estudantes 

terão participação na renda de sua família de forma igual. O percentual de 

estudantes que afirmou ajudar, de todas as formas possíveis, foi proporcional nas 

três fases de conclusão do curso. Esse dado é impactante, pois, de certa forma, 

ajuda a desconstruir a imagem de que, ao avançar no curso superior, o estudante 

teria maior participação na renda familiar. O que se observa na prática é que, apesar 

de não poder afirmar que um estudante não vai ajudar em casa com o avançar do 

curso, estatisticamente, podemos afirmar que a quantidade de estudantes que 

depende de outras pessoas é a mesma em qualquer fase do curso superior. 

Essas últimas seções nos deram uma interessante dimensão da 

importância dos pais na vida dos estudantes. Seja pelo custeio dos gastos 

escolares, seja pela moradia, eles se mostraram fundamentais na trajetória escolar 

do Ensino Superior dos estudantes bolsistas do ProUni. Como forma de melhor 

entender seu perfil, detalharemos o histórico escolar e familiar desses pais na 

próxima seção deste trabalho. 
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QUEM SÃO SEUS PAIS E QUAL A TRAJETÓRIA ESCOLAR DOS 

ESTUDANTES?  

 

Esta seção pretende discutir e aprofundar os conhecimentos sobre a 

família e a trajetória escolar dos estudantes bolsistas em Pernambuco. Dados 

fundamentais para entender o estudante bolsista e todas as mudanças ocorridas em 

sua vida. Para isso, buscaremos conhecer algumas características 

socioeducacionais de seus pais e familiares. Posteriormente, trataremos da trajetória 

escolar desses estudantes.  

Abaixo segue a distribuição do grau de instrução dos pais e das mães dos 

estudantes. 

TABELA 16- GRAU DE INSTRUÇÃO FORMAL DOS PAIS DOS ESTUDANTES BOLSISTAS EM 
PERNAMBUCO 

Grau de instrução formal (%) Pai (%) Mãe 

Analfabeto 6% 5% 

Ensino Fundamental (1º grau) incompleto 31% 25% 

Ensino Fundamental (1º grau) completo 16,8% 19% 

Ensino Médio (2º grau) incompleto 5,9% 6% 

Ensino Médio (2º grau) completo 35,9% 37% 

Curso Superior completo 4% 6% 

Pós-graduação 0,4% 2% 

Os dados indicam que 6% dos pais dos estudantes bolsistas em 

Pernambuco são analfabetos, e 31% não concluíram o primeiro grau. 16,8% desses 

chegaram a concluir o primeiro grau, enquanto 5,9% chegou a cursar o segundo 

grau sem concluí-lo. A maioria (35,9%) concluiu o ensino médio. Mais 4% 

concluíram o ensino superior, e apenas 0,4% concluiu uma pós-graduação.  

É impactante observar que quase 60% dos pais dos estudantes não 

chegou a concluir, sequer, o ensino médio. E dos que chegaram a concluir o ensino 

médio, apenas 10,8% também concluíram o Ensino Superior. 
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Partindo para a análise da figura materna, esse quadro melhora um 

pouco, mas não deixa de ser alarmante. Os dados mostram que 5% das mães de 

bolsistas são analfabetas; 25% não chegaram a concluir o primeiro grau; 19% 

concluíram o primeiro grau, e 6% chegaram a cursar o segundo grau sem concluí-lo. 

Mostra ainda que 6% das mães concluíram um curso superior e 2%, uma pós-

graduação.  

Interessante observar que apenas 7% das mães dos bolsistas concluíram 

um curso superior e/ou uma pós-graduação, em detrimento de 30% das que não 

concluíram nem o ensino fundamental. E mais, dentre as mães que chegaram a 

concluir o ensino médio, apenas 15,5% também concluíram o Ensino Superior.  

Se por esse prisma, a análise dos dados já assusta bastante, quando 

cruzamos as duas variáveis, os resultados se agravam, e apenas 1,7% dos 

estudantes bolsistas no Estado de Pernambuco têm o pai e a mãe com curso 

superior; além disso, aproximadamente 36% dos estudantes tem pai e mãe com, no 

máximo, o ensino fundamental completo, e 20,3% não têm nem o fundamental. Mais 

alarmante ainda é perceber que dentre os pais que terminaram o ensino médio, 

apenas 14,5% concluíram o ensino superior. 

Partindo desses dados, principalmente do último, observa-se a relevância 

do ProUni como porta de entrada para muitas famílias no ensino superior. A 

esmagadora maioria (85,5%) dos pais e mães que concluíram o ensino médio não 

chegaram a concluir também o ensino superior. Isso se reforça ao percebermos que, 

quando observado pela intersecção de pais e mães, menos de 2% dessa população 

teve acesso a um curso superior, o que indica que é, para a grande maioria, a 

primeira geração da família que ingressa no ensino superior.  

Retomando a percepção de riqueza78 declarada pelos estudantes, 

observaremos se o grau de instrução dos pais tem relação com a percepção de 

riqueza dos filhos.  

Além disso, parece-nos extremamente importante podermos discutir a 

relevância dessa distribuição dos pais dos estudantes pela situação de emprego, 

desemprego e outros, e assim discutir a relevância do ensino superior no imaginário 
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 Encontrado na tabela 13, página 98, desta dissertação. 
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desses estudantes. Nesse sentido a tabela abaixo aponta para a situação 

ocupacional dos pais dos bolsistas. 

TABELA 17- SITUAÇÃO OCUPACIONAL DOS PAIS DOS ESTUDANTES BOLSISTAS EM 
PERNAMBUCO 

Situação ocupacional dos pais dos estudantes (%) Pai (%) Mãe 

Está trabalhando 57% 39% 

Está desempregado 17% 46% 

Está aposentado 21% 11% 

Está aposentado e trabalhando 5% 4% 

Os dados mostram que a maior parte dos pais79 (57%) se encontra 

trabalhando, enquanto apenas 17% se encontram desempregados. Mostram ainda 

que 21% estão aposentados, e que 5%, apesar de aposentados, continuam 

trabalhando. Observando a situação das mães dos estudantes, temos um quadro 

bem diferente. Mostram também que 46% das mães se encontram desempregadas, 

enquanto 39% dos estudantes declararam ter mães trabalhando atualmente. 11% 

das mães se encontram aposentadas, e 4% afirmaram que elas ainda trabalham, 

apesar da aposentadoria. 

O alto número de mães desempregadas nos indicou a necessidade de 

esmiuçar um pouco mais esses dados. Observando-os em comparação com o grau 

de formação dos pais e das mães, temos uma perspectiva bastante interessante do 

papel do ensino superior na vida desses profissionais.  Dentre os que declararam ter 

pais desempregados, 33% completaram o ensino médio e nenhum completou o 

ensino superior.  Já, entre as mães, 46% têm ensino médio completo e 2,4% têm 

curso superior. Assim, 33% dos pais e 48,4% das mães desempregadas estudaram 

até o ensino médio.  

Por outro lado, observando os pais empregados ou aposentados, 7,8% 

têm pais com formação superior, e 40,7% têm pais com ensino médio completo. 

Dentre as mulheres, 15,4 têm curso superior e 42,7% têm o ensino médio completo. 

                                                
79

 É importante destacar nesta análise, que 26% dos estudantes declararam ter pai morto ou 
desconhecido, e que, para facilitar nossa análise, consideramos mães “donas de casa” como 
desempregadas. 
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Ou seja, 48,5% dos pais e 58,1% das mães empregadas chegaram a estudar até o 

ensino médio.  

A observação dos dados anteriores nos dá duas possíveis perspectivas 

diferentes. 67% dos pais e 51,6% das mães desempregados não completaram o 

ensino médio. Por outro lado, 51,5% dos pais e 42% das mães empregados também 

não completaram esse nível de ensino. Ou seja, dentro de nossa margem de erro, é 

próximo o percentual de homens e mulheres desempregados, independente de seu 

grau de estudo.  

Entre as mães, mais da metade das que tiveram acesso ao ensino médio 

se encontram desempregadas, enquanto 10% das mulheres que fizeram curso 

superior estão empregadas/aposentadas; para os homens, esse número chega a 

100%, ou seja, todos os homens que fizeram curso superior estão empregados. 

Quanto aos que cursaram o ensino médio, 13,6% dos homens e 41% das mulheres 

estão desempregados. O que reforça a relação gênero e desemprego.  

Por outro lado, ter formação universitária aumenta a chance de emprego, 

pois 100% dos homens e 90% das mulheres com curso superior estão empregados.  

Observaremos agora o impacto do ensino superior na renda familiar. 

Assim, recorremos aos dados80 referentes à renda familiar per capita dos estudantes 

para essa análise.  Assim, analisaremos se há diferenças salariais entre os 

empregados com curso superior e observaremos também se há relação na 

percepção de riqueza desses estudantes pelo grau de formação de seus pais. 

A tabela abaixo mostra a distribuição de renda pelo grau de formação dos 

pais dos estudantes e a percepção de classe dos estudantes. 
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 Encontrado no gráfico 23, página 94, desta dissertação. 
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TABELA 18 – DISTRIBUIÇÃO DE RENDA PER CAPITA E DE PERCENTUAL DE BOLSISTAS POR 

GRAU DE INSTRUÇÃO FORMAL DOS PAIS EM PERNAMBUCO 

 

Grau de instrução do pai e da 
mãe 

Número de salários 
mínimos per capita 

Escala de 
percepção social81 

Pai82 e/ou mãe com formação 
superior 

0,83 Salários mínimos 4,0 

Pai e/ou mãe com ensino médio 
completo 

0,81 Salários mínimos 3,1 

Pai e/ou mãe sem formação de 
ensino médio 

0,82 Salários mínimos 3,0 

Pai e/ou mãe analfabetos 0,82 Salários mínimos 2,5 

A tabela mostra um dado interessante. Não há praticamente alteração na 

renda per capita média dos estudantes, e a média de um estudante cujos pais têm 

formação superior é de 0,83 salários mínimos per capita; 0,81 salários mínimos per 

capita para pais com ensino médio completo; 0,82 salários mínimos per capita para 

pais que não concluíram o ensino médio; e também 0,82 salários mínimos per capita 

para pais analfabetos. Por outro lado há uma considerável mudança na percepção 

de riqueza dos pais com maior grau de instrução. Os estudantes cujos pais têm 

formação superior afirmaram perceber-se no grau quatro na escala de riqueza 

sugerida; estudantes cujos pais têm o segundo grau completo apontaram um grau 

3,1 de percepção de riqueza; 3,0 foi o grau de riqueza percebido pelos estudantes 

cujos pais concluíram o primeiro grau; e 2,5 foi a percepção de riqueza dos 

estudantes que têm pais analfabetos. 

Ainda sobre a percepção de riqueza83 declarada pelos estudantes, 

observaremos se o fato de os pais estarem empregados tem relação com a 

percepção de riqueza dos filhos.  

Esses dados possibilitam analisar a importância do ensino superior na 

vida desses pais, pois permitem observar as possíveis mudanças na percepção de 

necessidade do ensino superior para parte da população brasileira; para isso, 
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 De zero a sete: apresentada anteriormente. 
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 Para pai ou mãe, este patamar cai para 3,1 e sobe a renda para 0,9. 
83

 Encontrado na tabela 12, página 98, desta dissertação. 
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observamos que há pouca ou quase nenhuma variação na renda per capita dos 

estudantes ao analisar o grau de formação de seus pais. Por outro lado, a 

percepção de classe social pode variar proporcionalmente aos anos de estudo 

investidos. De forma surpreendente, os dados apontam que, para esses estudantes, 

a variação de renda por anos de estudo dos pais é menor do que a variação na 

percepção de riqueza em decorrência de sua formação. Ou seja, estudantes cujos 

pais tiveram acesso ao ensino superior, declararam ter renda per capita equivalente 

aos que tiveram pais sem acesso ao ensino superior. Porém, quando questionados 

sobre a percepção de classe, estudantes cujos pais tiveram acesso ao ensino 

superior se percebem mais ricos do que os que não o tiveram. 

Uma hipótese para esse resultado se deve ao fato de que poucos  

estudantes têm pais que tiveram acesso ao ensino superior, menos de 2% para pais 

e mães com curso superior. E que, pelo recorte natural do Programa, esses pais 

necessariamente não têm renda familiar alta. Ou seja, são pais que, apesar da 

formação superior, recebem salários equivalentes aos sem formação, caso contrário, 

não se enquadrariam no perfil do Programa. O fato é que, caso os anos de formação 

fossem proporcionais aos salários dos pais, esses estudantes cujos pais têm 

formação superior não se enquadrariam no perfil exigido pelo Programa, o que 

justifica os dados apontados. 

 Por outro lado, essa justificativa não exclui a relação entre estudo e 

percepção de riqueza. Como também não exclui o fato de que, para esses 

estudantes, em se tratando do histórico familiar, ter formação superior não equivale 

diretamente a ter ascensão profissional. De tal forma, apresentaremos no próximo 

capítulo dados que possam nos fazer entender o que os estudantes bolsistas 

pensam sobre seu futuro profissional, qual foi a trajetória escolar adotada por eles e 

qual o impacto dessa trajetória em sua vida. 
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CAPÍTULO 6: TRAJETÓRIA ESCOLAR E PERCEPÇÕES 

SOBRE EDUCAÇÃO DOS BOLSISTAS DO PROUNI EM 

PERNAMBUCO 

 

Este último capítulo visa apresentar melhor o caminho traçado pelos 

estudantes bolsistas até o ensino superior, destacando o que consideram 

fundamental para um bom desempenho acadêmico, e apontar as percepções dos 

bolsistas sobre o ProUni e sobre ser estudante do ProUni. Para isso, este capítulo 

está subdividido em três partes; A primeira destaca a expectativa dos bolsistas para 

seu futuro profissional; a segunda busca discutir a trajetória escolar do estudante 

antes do ensino superior e os principais impactos sentidos por ele após entrar nesse 

nível de ensino; e a última discute o Programa como uma política pública de 

educação, na visão do estudante bolsista. 

  

O QUE ELES PENSAM E QUEREM PARA SEU FUTURO?  

 

Como afirmamos anteriormente, consideramos fundamental no processo 

de conhecer o perfil do bolsista do ProUni em Pernambuco buscar entender o que 

almeja esse estudante e qual o caminho traçado por ele até o ensino superior. 

Dessa maneira, apresentaremos agora dados referentes à projeção do estudante 

para o futuro profissional e social, e as motivações para o ensino superior. 

De início é fundamental entender a percepção dos estudantes quanto à 

importância do curso superior; para isso, agruparemos, numa escala de zero a 

quatro, a posição dos estudantes quanto à importância do Ensino Superior para uma 

melhor qualidade de vida. 
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TABELA 19 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE RELEVANCIA DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 

Escala Classificação da escala % 

4 Fundamental, sem educação superior não se é nada na vida. 17% 

3 Muito importante, com isso obteremos novas oportunidades. 69% 

2 Relevante, mas é possível se conseguir bons empregos mesmo sem 
curso superior. 

12% 

1 Nem ajuda, nem atrapalha. O curso superior é apenas um curso a 
mais. 

2% 

0 Nenhuma relevância, às vezes até atrapalha. 0% 

A tabela mostra que a maior parte (69%) dos estudantes considera que o 

ensino superior abrirá novas portas no mercado de trabalho; 17% deles consideram 

que sem educação não é possível obter nada na vida; 12% afirmam ser importante, 

mas não fundamental; e 2% afirmam ser irrelevante, ou apenas um curso a mais.  

Antes de qualquer coisa, é relevante e necessário apontar que 14% dos 

estudantes consideram que um curso superior é irrelevante ou que, mesmo sem ele, 

é possível conseguir bons empregos. Isso nos dá um número interessante de 

estudantes que cursaram numa IES sem acreditar que essa signifique 

necessariamente uma vantagem no mercado de trabalho. Porém é impossível não 

destacar que a maior parte dos estudantes acredita que o ensino superior está 

associado a melhores oportunidades profissionais. Isso nos leva a discutir que tipos 

de oportunidades são essas. Porém, antes disso, observaremos a relação entre 

valorização do ensino superior e nível de formação dos pais, com base nos dados 

apresentados no capítulo anterior. Dentre os que consideram a educação superior 

fundamental (escala 3 e 4), 81% têm pai ou mãe com, no mínimo, 2º grau completo. 

Já, dos que dão menos importância ao ensino superior (escalas 0,1 e 2), 52,7% têm 

pai ou mãe com, no máximo o primeiro grau completo. Tal dado nos dá uma 

dimensão mais precisa da influência dos pais na percepção de importância da 

educação para os filhos, porém a baixa quantidade de pais com formação superior 

nos impede de fazer uma análise mais detalhada sobre o caso. 
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De todo modo, não podemos deixar de lado a relevância da associação 

de melhores oportunidades, como sendo proporcionalmente aumentada com o 

acesso ao ensino superior. Por isso, voltaremos a discutir o tema das oportunidades, 

tentando entender o que os estudantes esperam84 do ensino superior. Nesse 

sentido, o gráfico 33 agrupa as expectativas dos estudantes quanto ao Ensino 

Superior. 

GRÁFICO 33 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS DE PERNAMBUCO POR 

EXPECTATIVA NO CURSO SUPERIOR 

 

O gráfico mostra que a maior parte (64%) dos estudantes busca uma 

formação voltada para o mercado. Por outro lado, é expressiva a quantidade de 

estudantes que declararam buscar formação voltada para a pesquisa científica 

(25%), bem como os que declararam querer reconhecimento pessoal ou ascensão 

profissional. Essa análise nos dá uma dimensão da percepção dos estudantes 

acerca do ensino superior. Apenas 36% dos estudantes não consideram que a 

formação deva estar unicamente associada ao mercado de trabalho.  

Quando observamos esses dados em comparação a participação dos 

estudantes na renda de casa85 depende dos pais: 36% dos estudantes declararam 

querer apenas uma formação para o mercado; 52%  declararam querer uma 
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 Foi dada a opção de acrescentar novas razões, porém, mesmo os que colocaram falaram dentro 
das três opções.  
85

 Encontrado no gráfico 32, página 110, desta dissertação. 
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formação voltada para a pesquisa; e 21% declararam querer aperfeiçoamento.  

Diante de tais dados acreditamos que a maior parte dos estudantes que não quer 

uma formação unicamente voltada ao mercado, é aquela que pode contar com ajuda 

dos pais. Por outro lado, estudantes que precisem trabalhar ou queiram ascensão 

profissional, colocam no Ensino Superior parte da esperança de melhoria. Assim, 

percebemos que o mercado é foco da maioria dos estudantes, e isso nos força a 

analisar qual a expectativa profissional desses estudantes ao concluir o curso 

superior e, posteriormente, nos levar a tentar entender qual a razão da escolha de 

um curso superior dentre os muitos cursos de graduação possíveis. 

O gráfico abaixo aponta o agrupamento das expectativas de futuro 

profissional dos estudantes bolsistas em Pernambuco. 

GRÁFICO 34 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR 

EXPECTATIVA PROFISSIONAL PÓS CURSO SUPERIOR 

 

   O gráfico mostra que a maior parte (48%) dos estudantes acredita que 

sairá empregada ao concluir o ensino superior. Número próximo aos que acreditam 

que sairão em vantagem no mercado de trabalho (45%). Por outro lado, 6% não 

sabem o que esperar do mercado, e apenas 1% acredita que sairá desempregado 

do ensino superior. Assim, apenas 7% dos estudantes não acreditam que sairão em 

vantagem no mercado de trabalho. 
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Observando esses dados em comparação com a expectativa dos 

estudantes sobre um curso superior86, dentre os que afirmam não ter feito o curso 

preocupado com o mercado, cerca de 80% já estão empregados, formal ou 

informalmente. Dos que esperavam fazer um curso superior para formação 

profissional, 93,2% acreditam que sairão empregados ou em vantagem numa 

disputa por mercado. Tais resultados tornam nítida a percepção de que a esperança 

de capacitação para o mercado é o grande impulsionador da entrada do estudante 

no ensino superior. 

Sobre o tema, o estudante de jornalismo, Carlos87, 26 anos, reforça que o 

ProUni se apresenta como uma certeza de futuro profissional garantido, e, sem o 

grau/diploma de curso superior, não teria outras oportunidades iguais. Afirma ele:  

O ProUni é uma expectativa de um futuro certo. É também, de concretizar 
realizações pessoais. É uma chance também de abrir a cabeça de crescer 
culturalmente. É uma chance de você viver uma condição na qual você sabe 
que se você não passar pras públicas que existe na faculdade privada. É 
[pausa] você não teria como viver, vivenciar esse acontecimento sem o 
ProUni. E [pausa] pra mim, é como eu acabei de falar. É uma rea[pausa] 
uma  realização pessoal e intima. (Carlos, jornalismo, 26 anos) 

A afirmação do estudante reflete a certeza de entrada no mercado por 

parte dos bolsistas do ProUni. 48% deles afirmam acreditar sair empregados do 

ensino superior e mostram que este é considerado como a grande “porta de entrada” 

no mercado formal. Restando-nos discutir a existência de preferência de curso 

superior de acordo com o mercado de trabalho. Para isso, é necessário considerar 

que há possibilidade, por conta do Programa, de o estudante não estar no curso que 

desejava inicialmente. O sistema de seleção do ProUni abre margem para 

mudanças de candidatura do estudante de acordo com sua possibilidade ou não de 

aprovação para a vaga preterida. Ele permite que o estudante saiba a sua posição88 

nos cursos escolhidos no momento da inscrição. Assim, um estudante que perceba 

não ter chance de classificação no curso desejado pode mudar de opção. O 

estudante aponta cinco opções de curso e pode modificá-las enquanto estiver aberta 

a inscrição no Programa. O resultado disso é que, muitas vezes, o estudante pode 
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 Encontrado no gráfico 33, página 121, desta dissertação. 
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 Nome fictício. 
88

 O estudante pode digitar sua nota no Enem, recebendo automaticamente a posição para aquela 
opção de entrada. 
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vir a “ter condição” de concorrer em apenas parte dos cursos e das IES, não 

cabendo a ele a opção de escolha de qualquer curso. 

O gráfico abaixo mostra o agrupamento dos estudantes pela opção do 

curso, destacando se essa foi sua primeira opção ou não. 

GRÁFICO 35 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR SITUAÇÃO 

DE ESCOLHA DO CURSO SUPERIOR 

 

O gráfico mostra que 50% dos estudantes afirmaram estar no curso que 

desejavam. 41% afirmaram que estavam no segundo ou terceiro curso que 

desejavam.  E 1% afirmou pretender mudar de curso. 

Como vimos, 50% dos estudantes afirmaram estar em sua primeira opção 

de curso superior, fato que nos remete a outro dado impactante. 50% dos 

estudantes não estavam no curso que desejavam inicialmente. Com o intuito de 

entender os estudantes que estavam em um curso que não desejavam de início, 

resolvemos comparar tais dados com a expectativa dos estudantes por seu curso 

superior. Dentre os estudantes que afirmaram ter feito o curso que pretendiam, 

apenas 67% afirmaram ter entrado no ensino superior esperando uma formação 

unicamente voltada para o mercado. Já, entre os que afirmaram fazer o segundo ou 

terceiro curso de escolha, 59% afirmam a mesma coisa. 
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Observando esses dados em comparação com a expectativa futura dos 

estudantes89 em relação ao mercado, dos que declararam ter feito o curso que 

pretendiam, 55% acreditam que sairão empregados, e 37% acreditam que sairão em 

vantagem de mercado. Dentre os que estão cursando sua segunda ou terceira 

opção, 41% acreditam sair empregados do ensino superior, e 52% acreditam sair em 

vantagem de mercado. Por outro lado, dentre os que afirmaram fazer o curso por ser 

a única vaga disponível, apenas 25% se consideram empregados ao final do curso. 

Isso aponta uma provável escolha do curso superior em função de fatores 

fortemente ligados ao mercado de trabalho. Tanto estudantes que fizeram seus 

cursos desejados quanto os que precisaram mudar de opção o fizeram acreditando 

que sairão do ensino superior empregados; e mais, desejando encontrar, no ensino 

superior, uma formação voltada para o mercado de trabalho.  

Um fato interessante se dá pela possibilidade de a escolha inicial do curso 

ser pautada na oportunidade no mercado de trabalho, ou seja, a possibilidade de o 

estudante não escolher seu curso por vocação ou vontade, e sim por oportunidade 

de trabalho. Isso nos leva a aprofundar a análise acerca dos reais motivos que 

levaram os estudantes a escolher um curso superior em detrimento de outros. O 

gráfico abaixo mostra o agrupamento das respostas dos estudantes. 
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 Encontrado no gráfico 34, página 122, desta dissertação. 
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GRÁFICO 36 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR 

MOTIVAÇÃO DE ESCOLHA DO CURSO SUPERIOR 

 

O gráfico aponta um grande predomínio de estudantes (43%),  

interessados em possibilidade de realização pessoal, seguidos por 36% que buscam 

unicamente um curso superior voltado ao mercado. 7% afirmaram escolher o curso 

por sua qualidade, 5% afirmaram tê-lo escolhido pela pequena concorrência pelas 

vagas, e 4% acreditavam buscar seus cursos em busca de prestigio social. As 

demais opções não totalizaram 5%.  

Esse dado é interessante, principalmente quando observamos a alta 

quantidade de estudantes declarando que buscavam realização pessoal ao escolher 

seu curso. E afasta um pouco a ideia de escolha do curso unicamente pela 

possibilidade de melhor posicionamento no mercado. Ainda tentando entender as 

razões que levam os estudantes a optar por seu curso superior, parece-nos 

interessante observar a possibilidade de estudar em um curso que sempre quis, e 

compará-la com a razão pela qual escolheu seu curso. 

A comparação dos dados referentes a poder escolher o curso superior90 

mostra que a alta incidência de estudantes que buscam realização pessoal está 

diretamente ligada à possibilidade de escolha do curso, já que 68,5% dos 

estudantes que entraram no curso que sempre quiseram declararam também o fazer 
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 Encontrado no gráfico 35, página 124, desta dissertação. 



127 
 

por possibilidade de realização pessoal, e 58,5% dos que declararam estar em 

cursos que não eram sua primeira opção declararam fazê-lo por mercado de 

trabalho, ou seja, a maior parte dos estudantes que não está no curso desejado está 

em um curso profissionalmente promissor, enquanto a maior parte dos que afirmam 

estar no curso que desejam o fizeram por realização pessoal e não apenas pelo 

mercado de trabalho. Percebe-se uma tendência de correspondência entre a 

impossibilidade de escolha de seu curso e a escolha pelo curso mais 

profissionalmente promissor. Buscando ainda aprofundar a temática, passamos a 

tentar entender a escolha pela IES por parte do estudante.  

O gráfico abaixo mostra o agrupamento das razões apontadas por esses 

estudantes ao escolher sua instituição de ensino superior. 

GRÁFICO 37 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR 

SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO A ESCOLHA DA IES 

 

O gráfico mostra que 53% dos estudantes91 estão satisfeitos com suas 

IES, mesmo tendo plena consciência de que ela não é a melhor em sua área de 

atuação. 44% acreditam estar na melhor IES possível, e 2% acreditam estar na 

única IES possível. Apenas 1% declara que não gosta de sua IES.  

                                                
91

 Foi dada aos estudantes a opção de resposta: A exclusividade do curso (este curso só existe na 
minha instituição), porém não houve estudantes que responderam neste sentido.  
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Repetindo a comparação que fizemos anteriormente, e observando tais 

dados pela possibilidade de escolha ou não do curso pelos estudantes, dos que 

estão plenamente satisfeitos com sua instituição, majoritariamente (57,4%) estão em 

sua primeira opção de curso. Dos que não estão plenamente satisfeitos, 53,6% não 

estão em sua primeira opção de curso.  

Comparando esses dados com a razão alegada pela escolha do curso92, 

53,2% dos que declararam busca de realização pessoal como justificativa pela 

escolha do curso, também consideraram estar na melhor instituição possível. Em 

contrapartida, 57,3% dos que declararam estar unicamente interessados no mercado 

de trabalho, consideram-se não estudando na melhor IES possível. 

Voltando um pouco ao fato de 50% dos estudantes do ProUni não 

cursarem  o curso desejado, faremos nossa análise do processo de seleção em si, 

buscando entender o mecanismo de seleção e o que os levou a optar pelo ProUni. 

Sobre isso, o estudante de publicidade, Carlos*, 26 anos, afirma que é possível 

distinguir entre dois tipos de estudantes do ProUni: Os que sabem que não serão 

aprovados em outras IES e tentam apenas o ProUni, e os que tentam outras IES e 

usam o ProUni como segunda opção. 

Olhe, na minha época, quando eu me inscrevi, o ProUni era a segunda 
opção, certo. Por quê? Porque o que eu tinha em mente: passar na 
faculdade publica, só usar o ProUni como segurança que eu iria fazer algum 
curso superior. Hoje, o pessoal, dependendo das pessoas, eu posso 
separar dois tipos de alunos: aqueles que pensam em fazer ProUni pela 
facilidade, pois, eu acredito que ProUni é mais fácil pra entrar de que escola 
publica, é [pausa] faculdade publica. Pois, é fazer o certo, nem que seja 
metade da bolsa. E também aqueles que utilizam como ultimo curso, bota 
pra qualquer vestibular pra federal e pra UPE, não passa nos dois, a, tenta 
o PROUNI. (Carlos, publicidade, 26 anos) 

O estudante afirma que o ProUni vem deixando de ser uma segunda 

opção ano após ano. Para ele, no início do Programa, o ProUni se comportava como 

uma opção para o caso de o estudante não ser aprovado numa IES pública. Porém, 

ele afirma que esse quadro vem mudando e que hoje há estudantes que já 

enxergam o Programa como única oportunidade possível. 

Tentando aprofundar análise sobre o que afirma o estudante, mostra-se 

necessário discriminar especificamente os estudantes que fizeram a seleção pelo 
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 Encontrado no gráfico 36, página 126, desta dissertação. 
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ProUni como única opção e os que o fizeram como segunda opção. Para isso, 

observaremos quantos estudantes já haviam passado em outros vestibulares e qual 

a razão de sua desistência. 

GRÁFICO 38 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR 

APROVAÇÃO EM VESTIBULARES ANTERIORES A APROVAÇÃO PELO PROUNI 

 

Os dados mostram que a maior parte (62%) dos estudantes nunca havia 

sido aprovada em um vestibular. 21% afirmaram ter sido aprovados numa IES 

privada, e 17% afirmaram ter sido aprovados numa IES pública. 

Porém, antes de seguirmos com a análise, é necessário dar destaque a 

uma falha metodológica do questionário, ao perguntar aos estudantes sobre ter sido 

aprovado em uma IES anteriormente, foi subsequentemente perguntado qual a 

razão de sua desistência caso houvesse sido aprovado em uma IES privada. Isso 

fez com que parte dos estudantes que foram aprovados em uma IES pública tenham 

afirmado que foram aprovados, mas que nunca cursaram uma IES privada. Dessa 

forma, parte significativa da amostra ficou sem resposta para essa questão, e não 

poderemos especificar as razões da desistência do estudante da IES pública. 

Considerando essa nossa falha metodológica e analisando as 

justificativas dadas pelos estudantes que desistiram do ensino superior 

anteriormente, é destacável que, dentre os estudantes que haviam sido aprovados 

numa instituição privada, 54% afirmaram que não puderam pagar; 31%, que 
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cursaram na IES até o momento de serem aprovados no ProUni.; 11%, que não 

gostaram do curso; 2%, que sua IES não era aprovada pelo MEC; e 2 % afirmaram 

ter concluído um curso superior anteriormente.  

Esse é o último ponto importante a ser destacado, já que um dos critérios 

de elegibilidade ao Programa é não ter formação superior. Dessa forma, trata-se de 

uma fraude e uma prova de falha no sistema de controle, ou seja, os dados mostram 

que a maior parte dos estudantes anteriormente aprovados em IES privadas não 

pôde paga-las. Infelizmente, isso não responde ao nosso questionamento em torno 

das reais razões da desistência de IES públicas, mas nos dá uma interessante 

dimensão do impacto das mensalidades nos índices de desistência em IES privadas. 

A esmagadora maioria dos estudantes afirmou não poder pagar sua IES ao ser 

aprovado anteriormente, sendo ainda mais destacado o papel do ProUni como 

financiador do ensino superior privado. 

Recorrendo ainda a esses dados, quando os observamos em 

comparação com a escolha do curso superior93, temos um dado interessante. Dos 

que afirmaram estar no primeiro curso superior, 50% afirmaram estar no curso que 

sempre quiseram. Enquanto isso, 40% estavam na segunda opção, e 10% estavam 

no único curso em que conseguiram ser aprovados. Observando os que afirmaram 

já terem sido aprovados numa IES privada, 45% estavam no curso que sempre 

desejaram; 40%, no segundo ou terceiro curso de escolha; 15% estavam ou num 

curso que nunca quiseram, ou pretendiam mudar de curso. Já, dentre os que foram 

aprovados numa IES privada e desistiram, 52% afirmaram estar no curso que 

queriam; 42% estavam no segundo ou terceiro curso que desejavam; e 6% ou não 

estavam no curso que queriam, ou pretendiam mudar de curso. 

O interessante dessa última análise é observar que há um padrão de 

distribuição entre aprovados e não aprovados anteriormente, quando observamos 

sob o prisma de estar ou não no curso desejado. Dentro da margem de erro deste 

trabalho, há uma distribuição equivalente dos dados anteriores, restando-nos saber 

se há diferenças nas razões alegadas pela desistência do curso previamente 

aprovado. Para isso, observaremos, dentre os que declararam já terem desistido de 

um curso superior, que razões alegaram. Como afirmamos anteriormente, a falha 
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 Encontrado no gráfico 35, página 124, desta dissertação. 
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metodológica do questionário aplicado nos impede de aprofundar as razões pela 

desistência de uma IES pública. Assim faremos apenas a análise em relação às IES 

privadas. 

Dentre os que desistiram por não poderem pagar seu curso superior 

numa IES privada, 37% estavam no curso que desejavam; 50%, na segunda ou na 

terceira opção de curso; e 13% estavam em um curso que não desejavam, ou seja, 

dentre os estudantes que mudaram de curso por incapacidade de pagamento de 

mensalidade, a maior parte não estava no curso que desejaria estar. Resultado 

diferente do encontrado dentre os que nunca haviam desistido de um curso superior. 

Por outro lado, 75% dos que mudaram de curso por não gostar do que estavam 

fazendo, passaram a fazer o curso que sempre sonharam via ProUni. 

Infelizmente, não pudemos fazer melhor análise em torno das razões da 

desistência de estudantes previamente aprovados em IES públicas. Por outro lado, 

tivemos uma interessante dimensão do impacto das mensalidades nos índices de 

desistência em IES privadas. A maioria dos estudantes afirmou não poder pagar sua 

IES ao ser aprovado anteriormente, e mais, a maioria dos que desistiram de IES 

privadas por não poderem pagar, terminaram por fazer um curso que não desejavam 

via ProUni. 

A análise dos resultados anteriores nos mostra que a escolha do curso 

pode vir a ser muito influenciada pela empregabilidade, e a opção por realização 

pessoal fica majoritariamente restrita aos que puderam escolher livremente seu 

curso, e a escolha pela expectativa profissional levou, na maioria dos casos, o 

estudante a escolher pelo futuro mais profissionalmente promissor, mesmo que esse 

não fosse sua primeira opção de estudo. 

Corrobora com isto a afirmação da estudante de fisioterapia Luciana, 25 

anos. Para ela, o estudante do ProUni observa o Programa como uma possibilidade 

de acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho, mesmo que para isso tenha 

que estudar em um curso que não deseja. 
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O estudante do ProUni […] rapaz, assim é difícil. Eu defino como uma 
pessoa, que estudou e quer ensino superior. E vê no ProUni, a possibilidade 
de conseguir ter esse ensino superior, já que as universidades públicas 
infelizmente não têm muitas vagas. Assim, muitas vezes a pessoa acaba 
passando em cursos que a pessoa não tem vontade de fazer por que é 
mais fácil de passar, devido a um déficit no ensino básico mesmo. E o 
ProUni possibilita, essa possibilidade de você entrar na universidade e você 
conseguir uma especialização, no mercado de trabalho. (Luciana, 
fisioterapia, 25 anos) 

A estudante vê no ProUni uma possibilidade de acesso ao Ensino 

Superior, independente de ter “vocação”, ou não, para o curso. Ela afirma que o 

ProUni proporciona aos estudantes uma oportunidade de conseguir uma 

especialização profissional e uma oportunidade no mercado de trabalho, reforçando 

o papel do Programa na formação de mão de obra qualificada. Por outro lado, tal 

afirmação traz consigo a necessidade de debate em torno do profissional formado e, 

principalmente, com as motivações profissionais desses estudantes. Com indícios de 

motivação de escolha do curso superior unicamente voltada ao mercado por boa 

parte dos estudantes, somada à impossibilidade de escolha de curso por 50% dos 

estudantes, podem surgir profissionais que fujam de um padrão conhecido até 

então. Ou seja, se por um lado sempre houve essa impossibilidade de escolha livre 

pelo crivo do vestibular, por outro, não havia uma política pública tão impulsionadora 

da entrada do estudante no ensino superior. 

O real impacto do Programa deve ser sentido nos próximos anos, mas, de 

qualquer forma, podemos prever que a inclusão de tão grande número de 

estudantes que não pretendiam cursar seus respectivos cursos e, no entanto, o 

fizeram com propósitos meramente econômicos pode trazer uma nova perspectiva 

de profissionais no mercado. Parafraseando o ex-presidente da república, Luís 

Inácio Lula da Silva, “pela primeira vez na história do Brasil” teremos um grande 

contingente de profissionais oriundos das classes populares com formação superior 

unicamente voltada ao mercado de trabalho. Esses estudantes passaram a escolher 

seu curso independente do custo atrelado à sua escolha. Ou seja, pela primeira vez 

a escolha do curso deixa de depender de seu custo médio e passa a depender 

principalmente de vantagens futuras no mercado de trabalho e da concorrência pelo 

financiamento da vaga via ProUni.  

O Programa pode gerar um novo tipo de formação profissional. É 

relevante lembrar que um dos critérios de elegibilidade ao ProUni é não ter curso 
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superior. Ou seja, não existe a opção de o estudante concluir um curso pouco 

rentável, ou por ideologia, com a ideia de cursar outro posteriormente. Assim, a 

opção de ter o curso superior financiado pode ser única, ficando acima da escolha 

por vocação ou por “curiosidade”. A escolha entre ter financiado um custo “rentável” 

ou um curso por vocação deve ser amenizada pela impossibilidade de „segunda 

chance‟, ou seja, o estudante que concluir um curso superior só poderá fazer outro 

se o custear. Isso pressiona para que a escolha pelo curso rentável seja feita. 

É importante deixar claro que não estamos afirmando ou fazendo 

qualquer projeção nesse sentido. Apenas estamos observando que, com base nos 

números que temos disponíveis, há possibilidade de uma nova perspectiva de 

estudante matriculado no ensino superior brasileiro. E consequentemente uma nova 

perspectiva de profissional no mercado.  

Aliados à baixa formação dos pais desses estudantes, tais dados nos 

remetem à necessidade de apontar um possível reforço nessa mudança de 

percepção das camadas populares em relação ao ensino superior. Se antes esse 

era inacessível, hoje passou a ser acessível. E mais, se o ensino superior antes era 

uma opção exclusiva de determinados segmentos da sociedade, deixou de sê-lo. O 

ProUni vem a se portar como uma nova possibilidade de ascensão financeira para 

outras classes sociais, já que até então a possibilidade de acesso ao ensino superior 

pelas famílias desses estudantes era impossibilitada. Por outro lado, passa também 

a formar um novo tipo de estudante e de profissional no mercado, que precisa ser 

mais detalhadamente observado. Assim se torna importante entender os impactos 

do programa na vida social desses estudantes e em sua percepção para com seus 

pais e sua vida antes do ensino superior. 

Parece predominar a ideia de que o ProUni é uma saída para a 

impossibilidade de o estudante popular conseguir vaga nas IES públicas. Porém, a 

lembrança dos critérios adotados pelos estudantes na escolha da IES nos faz 

questionar a relevância dessa abertura de vagas para estudantes de baixa renda, ou 

seja, há uma possibilidade real de que as vagas abertas venham a não ser 

necessariamente as vagas que os estudantes almejavam. E mais, isso somado à 

lembrança de que boa parte dos estudantes faz sua escolha de curso independente 

do histórico familiar, do sucesso em vestibulares, e da própria intenção em fazer 
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determinado curso, pode significar que a chance de ter uma vaga financiada e uma 

perspectiva de entrada no mercado, pode pesar mais na escolha do que qualquer 

outra opção. Para esse estudante, o ProUni representa uma chance de ascensão e 

de formação voltada para o mercado, onde pouco importa sua vocação ou não. A 

percepção que tivemos é de que o Programa soa, acima de tudo, como um 

investimento de mercado para os estudantes, ou seja, o “governo” está pagando por 

um curso que o estudante não poderia pagar, caso quisesse, e que vai ampliar suas 

possibilidades profissionais, sendo tido como um desperdício de oportunidade a não 

aceitação dessa vaga, mesmo que para isso seja necessário cursar algo que não 

desejava. O impacto de ter financiado um curso que seu poder aquisitivo não lhe 

permitia fazer parece ser determinante para a aceitação, ou não, da bolsa em 

qualquer curso superior. O estudante muitas vezes escolhe, de antemão, mais de 

uma possibilidade de curso; dessa forma, vai selecionando e colocando em ranking 

suas reais chances de entrada em cada curso, aceitando mesmo um que não faria 

normalmente. 

É possível também observar e reforçar essa perspectiva de investimento 

ao lembrarmos que não aceitar o financiamento do ProUni significa mais um ano 

sem curso superior e, consequentemente, mais um ano sem formação para o 

mercado de trabalho e com gastos não considerados anteriormente. Ou seja, o 

estudante termina por aceitar a bolsa, mesmo quando não lhe interessa diretamente, 

pois, mesmo com a ampliação de vagas no ensino superior público, ele não terá a 

garantia de aprovação no ano subsequente, perdendo, com isso, uma oportunidade 

de mercado, o que implicará o aumento de gastos pelo tempo parado, a cobrança da 

família por trabalho e o atraso de sua entrada no mercado de trabalho . 

Porém, antes de entender o impacto do ProUni na percepção dos 

estudantes bolsistas, é necessário que seja discutida e problematizada sua trajetória 

escolar até a chegada ao ensino superior. A próxima seção deste trabalho buscará 

aprofundar análise na trajetória escolar dos bolsistas do ProUni. 
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O ESTUDANTE DO PROUNI E O ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL 

 

Sabe-se que, no Brasil, o “gargalo” do ensino superior nem sempre é fácil 

de ser ultrapassado, pois a quantidade de estudantes que entram nos primeiros 

anos é absurdamente menor do que o número de candidatos ao ensino superior. Por 

outro lado, sabe-se que o foco de nossa pesquisa se encontra em estudantes que 

passaram por esse processo de seleção e já se encontram no ensino superior. 

Assim, torna-se importantíssimo entender a história desses estudantes, identificar 

suas particularidades e tentar traçar o caminho feito por eles. 

Buscando entender a trajetória do estudante desde o início de sua vida 

escolar, o gráfico abaixo mostra a distribuição de estudantes por tipo de instituição 

de ensino onde cursou o ensino fundamental. 

GRÁFICO 39 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR TIPO DE 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO CURSADA NO PRIMEIRO GRAU 

 

57% dos estudantes declararam ter feito o ensino fundamental em uma 

escola pública, porém há de se destacar que um grande percentual (42%) declarou 

ter estudado em escola privada, dos quais, 21% declararam ter feito todo o ensino 

fundamental em escola privada, e os outros 21%, ter feito parte em escola pública e 

parte em escola privada. Um pequeno percentual (1%) afirmou ter estudado em 
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escola filantrópica. O percentual dos que declararam ter feito 94 o primeiro grau em 

instituições privadas (total ou parcialmente) não chega a superar o total dos que 

estudaram em escolas públicas, mas representa um percentual relevante do total de 

estudantes.  

O dado anterior, quando comparado ao percentual de estudantes que 

declararam ter feito ensino médio em escola pública, dá-nos um mapa interessante 

dos anos escolares dos estudantes.  

Para tal análise, apresentamos abaixo o agrupamento das declarações 

dos estudantes em relação aos tipos de instituição onde cursaram o ensino médio. 

GRÁFICO 40 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR TIPO DE 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO CURSADA NO SEGUNDO GRAU 

 

Por ser um dos critérios de elegibilidade ao ProUni, era de se esperar 

esse resultado tão expressivo de estudantes oriundos de escolas públicas. 86% dos 

estudantes declararam ter feito o ensino médio integralmente em escolas públicas; 

10% afirmaram ter estudado em escola privada com bolsa que financiava a 

mensalidade; 3%, ter estudado parte em escolas privadas com bolsa e parte em 

escolas públicas; e menos de 2% afirmaram ter concluído pelo ENEM ou estudado 

em escolas filantrópicas.   

                                                
94

 Foi dada a opção de acrescentar um tipo novo de instituição. Foi adicionada categoria escola 
filantrópica. 
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Por outro lado, quando comparamos as declarações de tipo de instituição 

de ensino médio com o tipo de instituição de ensino fundamental, percebemos que é 

grande o número de estudantes que migrou do ensino fundamental privado para o 

ensino médio público. Dos estudantes que declararam estudar em escolas públicas 

no ensino médio, 63,2% declararam ter estudado em escolas públicas no ensino 

fundamental. Porém, 14,2% declararam ter estudado em escola privada 

anteriormente e migraram para a escola pública, o que é um número bastante 

relevante.  

Ainda aprofundando na trajetória escolar dos estudantes bolsistas, 

apresentamos abaixo a distribuição percentual de bolsistas por tipo de curso 

realizado no ensino médio. 

GRÁFICO 41 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR TIPO 

CURSO REALIZADO NO SEGUNDO GRAU 

 

A grande maioria dos estudantes (68%) declarou ter feito o curso de 

estudos gerais no ensino médio. Um percentual relevante (17%) afirmou ter feito 

curso profissionalizante; 11% afirmaram ter feito magistério; e 4%, ter feito supletivo. 

Esses dados nos levam a observar a escolha dos estudantes pelo curso 

de ensino superior. Com base nos dados da distribuição de estudantes por curso95, 

comparamos a opção de curso de ensino médio dos estudantes com sua opção de 

                                                
95

 Levou-se em conta a declaração de curso do estudante. 
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curso superior. Interessante que, dos estudantes que declararam ter feito o curso 

normal médio, apenas 20% cursaram também pedagogia na graduação. Outro ponto 

interessante se dá pela enorme maioria que realizou o ensino médio em uma 

instituição de formação propedêutica, o que permite ao estudante migrar para 

qualquer tipo de área de formação.  

De forma resumida, o estudante parece ter nos cursos de formação 

propedêutica a melhor forma de acesso ao ensino superior; basta, para isso, 

observar que há uma predominância evidente por esse tipo de instituição de ensino. 

Por outro lado, não podemos deixar de destacar a baixa oportunidade de escolha 

em relação aos outros tipos de cursos. De maneira geral, a maior parte da oferta na 

rede pública de ensino é de formação propedêutica, justificando os números 

anteriormente apresentados. Outro ponto importante que vem a colaborar com a 

maior quantidade de estudantes que decidem fazer cursos de formação 

propedêutica no ensino médio é a adaptação das provas de vestibular a esse tipo de 

ensino. Em linhas gerais, ao adotar esse modelo de instituição, o estudante de 

ensino médio tem a certeza de que terá acesso a todo o conteúdo cobrado nas 

provas dos vestibulares, já que essas levam em conta a grade curricular de 

formação propedêutica. 

Além da necessidade de se entender a trajetória desses estudantes no 

momento da entrada pelo ProUni, é interessante conhecer um pouco mais o que 

eles consideram importante para um bom desempenho no ensino superior. 

Afirmamos isso por considerar que o ensino superior exige do estudante saberes e 

posturas próprias de tal modelo de ensino, e que, dada a defasagem do ensino 

básico público brasileiro, possa a ser necessário um esforço extra por parte desses 

estudantes ao entrar no ensino superior.  

Para isso, e como ferramenta de recorte inicial, perguntamos aos 

estudantes como eles se consideravam “como estudantes”, ou seja, qual sua 

autopercepção em relação a seu desempenho acadêmico. 
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GRÁFICO 42 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR AUTO-

PERCEPÇÃO DE QUALIDADE COMO ESTUDANTE 

 

89% dos bolsistas se consideram ótimos estudantes, enquanto 6% se 

consideram bons estudantes. Por outro lado, 3% se consideram estudantes 

medianos, e 2%, estudantes ruins; não houve bolsistas que se declarassem 

péssimos estudantes. Essa variável foi pensada como um novo recorte, de modo a 

observarmos a relação entre a autopercepção do entrevistado sobre sua qualidade 

como estudante e as outras variáveis que iremos apontar. 

Voltando a nossa análise, consideramos necessário, na compreensão do 

comportamento e das percepções do estudante bolsista, entender o que ele 

considera essencial para um bom desempenho acadêmico, ou seja, quais as 

ferramentas imprescindíveis para um bom desempenho no ensino superior? E 

assim, faremos essa análise partindo dos recortes acerca do que foi destacado pelo 

estudante bolsista no Estado de Pernambuco. 
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GRÁFICO 43 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR 

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUE MAIS FAVOREÇA O BOM DESEMPENHO NO AMBIENTE 

ACADÊMICO 

 

Apenas 13% dos estudantes consideram que ter bagagem cultural é 

relevante, contra 81% que acreditam ser necessário predominantemente o esforço 

no estudo; 4% afirmam ser relevante ter bom relacionamento com os professores e 

2%, não ser importante, desde que o estudante faça tudo o que é pedido pelos 

professores. Isso, por um lado, reforça a crença, por partes dos estudantes, de que é 

possível construir um futuro melhor apenas com o ensino superior, e, por outro, 

aponta uma possível descrença e tendência de desprezo de seu passado escolar e 

social. 

Sobre o tema especificamente, o estudante de publicidade, Carlos, 26 

anos, afirma não haver grandes diferenças entre os alunos bolsistas e os não 

bolsistas, destacando que é possível recuperar, em quatro anos, problemas 

decorrentes da formação básica. 
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[...] nem sempre o aluno que tem toda essa bagagem cultural quando entra 
dentro (sic.) da universidade, ele vai conseguir as coisas. Como também o 
aluno de escola pública que ta dentro daqui também ta se esforçando pra 
conseguir. Eles vão ter que passar pelo mesmo processo seletivo pra 
escolher. E vai depender dele, ou não [pausa] é [pausa] conseguir, é[pausa] 
os feitos dele com os seus méritos. Querendo ou não, a gente passa quatro 
anos dentro da universidade, pode ser que a gente não ganhe as bagagem 
cultural (sic) de conhecimento mas [pausa] em termos de leitura, estudo, 
você tem como correr atrás. Você tem como estudar. Isso vai abrir [pausa] é 
[pausa] um pouco mais de idéias pra você. Você vai ter a possibilidade de 
ter a biblioteca mais próxima de trazer isso pra você, você escolhe ou não 
fazer. (Carlos, publicidade, 26 anos) 

O estudante aponta que a bagagem cultural trazida pelos estudantes mais 

ricos não vem a garantir sucesso na vida acadêmica para eles. Afirma que a 

trajetória no ensino superior requer esforços, seja dos estudantes bolsistas, seja dos 

não bolsistas. Aponta ainda que a existência de bibliotecas acessíveis auxilia 

qualquer estudante no ensino superior. De uma forma ou de outra, a esperança de 

correção de toda e qualquer defasagem é depositada no acesso ao ensino superior, 

como reforça o estudante. 

Rapaz, eu caracterizo assim [pausa] como um aluno pobre que sempre 
estudou em escola pública, que não tem dinheiro para nada [pausa] e que 
por isso esta aqui no ProUni. Um aluno pobre porém esforçado. Que a 
pobreza não justificaria o fato de não conseguir ter oportunidade na vida já 
que o ProUni existe. (Carlos, publicidade, 26 anos) 

Para ele a condição social do estudante bolsista não justifica seu 

insucesso profissional. Destaca que a existência do ProUni garante oportunidade 

para todos, o que significa que o esforço de qualquer um vai ser compensado no 

ensino superior. 

Focando um pouco na análise do impacto do histórico social e familiar no 

desempenho acadêmico dos estudantes, a aparente tendência ao desprezo a seu 

passado escolar e social se mostra como uma característica contrária a todo o 

caminho traçado por eles até o ensino superior. Se as condições adversas levaram 

os estudantes ao ensino superior via ProUni, como poderiam considerar que essas 

condições não seriam relevantes para seu desempenho no ensino superior e 

consequentemente no mercado de trabalho? Buscando responder a essas 

perguntas, resolvemos nos aprofundar um pouco mais nesse ponto da pesquisa; 

para isso, definimos uma escala de relevância do histórico familiar e cultural (tudo 

que o estudante tenha vivido antes de entrar no ensino superior), no melhor 

desempenho acadêmico e profissional de um estudante.  
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Abaixo apresentamos o agrupamento das respostas dadas pelos 

estudantes. 

TABELA 20 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE RELEVANCIA DO HISTÓRICO 

FAMILIAR E SOCIAL PARA UM MELHOR DESEMPENHO ACADÊMICO 

Escala Referência % 

0 Nenhuma relevância 6% 

1 Relevante, mas facilmente recuperável 20% 

2 Relevante, mas recuperável com muito trabalho. 52% 

3 Muito relevante, é praticamente impossível recuperar tudo que se 
perdeu durante os anos anteriores ao ensino superior. 

17% 

4 Nunca será recuperado o tempo perdido. 5% 

Observamos que a maior parte (78%) dos estudantes bolsistas considera 

ser recuperável o déficit anterior. Isso reforça a crença de que, para esses 

estudantes, o ensino superior pode vir a ser capaz de “sanar” uma falha da formação 

acadêmica de muitos anos. Dentre os que consideram que seria recuperável, 83,5% 

afirmaram que a melhor forma de ter êxito no ensino superior é esforço nos estudos. 

Dentre esses, os que consideram irrelevante ou facilmente recuperável, 81% 

também dão aos esforços no estudo o crédito maior pelo bom desempenho 

acadêmico e profissional. 

Tal análise reforça a ideia de que seu passado é deixado de lado  ao 

entrar no ensino superior, mas nos deixa ainda na pendência de analisar se é 

deixado de lado apenas o histórico cultural, ou também o histórico acadêmico. Ou 

seja, para esse estudante a irrelevância em relação ao passado se dá em torno de 

seu histórico como um todo, ou apenas o histórico social? Dessa forma, ao ser 

questionado sobre a capacidade do ensino superior em sanar as deficiências 

acumuladas no ensino fundamental e no médio, 46% afirmaram que é possível 

saná-las, e 54% que não é. Por si só, esse resultado já é impactante, já que quase 

50% dos estudantes acreditam que podem sanar toda uma formação básica mal 

feita em apenas um curso superior. Mas, mais interessante ainda é observar que, 

dentre os que afirmaram não ser possível recuperar, 74,3% haviam afirmado, 
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quando questionamos acerca do déficit social, que era possível se recuperar no 

ensino superior, ou seja, apenas 25% desses estudantes acreditam não ser possível 

recuperar o déficit social e escolar ao mesmo tempo. Isso reforça a ideia de que, 

para o estudante, o “passado social” é recuperável, enquanto o escolar não. Para 

esse estudante, as vivências extraescolares se apresentam como um segundo plano 

da educação, sendo o déficit recuperável com o ingresso no ensino superior. Ou 

seja, para a maioria deles, o histórico familiar é pouco relevante no desempenho 

acadêmico e profissional. Já o histórico escolar tem um peso um pouco maior. 

Ao ser questionado sobre a possibilidade de que o ensino superior venha 

a sanar um déficit histórico do estudante de origem humilde, o estudante de 

jornalismo, Paulo, 20 anos, deixa clara a percepção de que esse déficit social é 

recuperável pela interação entre os alunos. 

Eu acho que é recuperável sim, porque [pausa] tipo [pausa] é na verdade a 
interação entre culturas, né? Existe a cultura do rico e a cultura do pobre. E 
quando você entra na faculdade [pausa] antigamente esse cenário era até 
mais forte. Agora, hoje em dia, você entra na faculdade [pausa] você 
consegue se relacionar sem nenhum problema com pessoas de diferentes 
classes sociais. É algo que, hoje em dia, a gente não vê muita diferença, a 
gente não sente aquela coisa é [pausa] Ó, eles são de um lado, a gente é 
de outro. Todo mundo promove a integração, da pra rolar tranqüilo. (Paulo, 
jornalismo, 20 anos)  

   Ao afirmar isso, o estudante destaca que a interação dos estudantes 

pode ser responsável por essa miscigenação cultural entre ricos e pobres que 

garante uma boa convivência. Ele aponta a possibilidade de que um estudante hoje 

não perceba diferenças entre estudantes por sua origem social, afirmando que a 

promoção de integração entre os estudantes eliminou possíveis diferenças.  

O impacto desse resultado nos lembra da importância de entender o 

processo de autoaceitação, e de aceitação por parte dos colegas e das IES, dos 

estudantes bolsistas do ProUni. É importante e necessário dar destaque à relevância 

desses resultados, pois, esses estudantes colocam, “nas mãos” do ensino superior a 

responsabilidade por corrigir toda uma formação deficitária ao longo de, no mínimo, 

12 anos escolares e 17 anos de vida. Sendo, então, necessário discutirmos mais 

profundamente o que significa essa esperança dos estudantes depositada no ensino 

superior, e refletir sobre os possíveis resultados dessa postura dos estudantes no 

mercado de trabalho futuro. Que tipo de profissional será formado, ao somarmos a 

impossibilidade (ou feita em função do mercado de trabalho) da escolha dos cursos 
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pelos estudantes, com sua esperança em sanar anos e mais anos de formação 

deficitária com apenas um curso superior? 

O QUE MUDOU DEPOIS DO PROUNI? 

 

Começaremos esta seção com a análise da resposta dada pela estudante 

de fisioterapia, Luciana, onde destaca a importância do ProUni em sua vida. 

Minha vida mudou porque a expectativa que eu tinha de fazer um curso, no 
caso fisioterapia, era praticamente nenhuma na universidade publica. E 
mudou por que eu to fazendo a universidade particular que tem uma boa 
estrutura um bom prestigio e to convivendo com outro tipo, outras pessoas 
assim […] então obviamente sua cabeça muda e a forma de você ver 
muitas coisas também mudam. (Luciana, Fisioterapia, 25 anos) 

Para a estudante, o ProUni proporciona oportunidades de acesso ao 

ensino superior a estudantes que não a teriam anteriormente. Ela destaca que 

estudantes que não teriam oportunidade de acesso ao ensino superior passaram a 

tê-lo graças ao ProUni. Consequentemente aponta para a mudança de perspectiva 

resultante desse processo.  

Diante disso, entender o impacto do ProUni na vida dos estudantes é 

fundamental a nosso processo de análise. Por um lado, dá-nos subsídios para uma 

análise mais profunda do tema; por outro, aponta para algumas características 

interessantes por si só. Conhecer e entender o perfil do estudante formado pelo 

ProUni no que se refere às diferenças percebidas por eles ao entrar no ensino 

superior, pode vir a nos dar perspectivas interessantes sobre alguns 

questionamentos apontados anteriormente. Esta seção objetiva apontar detalhes e 

mudanças na vida dos estudantes em função da entrada no ensino superior via 

ProUni. 

Como primeiro ponto de análise, discutiremos a percepção do estudante 

em relação a seu bairro e as suas expectativas futuras de moradia. Para isso, assim 

como foi feito anteriormente, criamos um quadro com opções correspondentes à 

resposta do estudante e apresentaremos abaixo seu agrupamento percentual de 

respostas. 
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TABELA 21 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO 

BAIRRO ONDE O ESTUDANTE FOI CRIADO 

Escala Referência (%) 

0 Agora que cursei em um curso superior, minha meta de vida 
passou a ser sair de onde eu morava. Tenho que evoluir e passar 

a viver em um lugar que condiga com minha atual condição. 

10% 

1 Até quero me mudar de onde eu cresci, porém não tenho tanta 
pressa. Consigo conviver bem com a minha vida de antes do 

ensino superior, até encontrar algo melhor para mim. 

66% 

2 Minhas raízes são fixas. Não considero a possibilidade de sair de 
onde nasci. Independente de ser bom ou ruim, este é o meu lugar. 

7% 

3 Vou viver onde sempre vivi, e aproveitarei do que aprendi no 
ensino superior para melhorar as condições do meu bairro. 

17% 

 

A maior parte dos estudantes (66%) afirma querer mudar de bairro, porém  

não acha que isso deva ser feito de imediato; Outros 17% afirmam que não 

pretendem sair do bairro onde sempre viveram; 10%, querer sair o quanto antes do 

bairro onde vivem; e apenas 7% pretendem tentar melhorar o bairro onde sempre 

viveram. 

Esse recorte nos dá uma perspectiva interessante sobre o tema. Quase 

77% dos estudantes pretendem sair do lugar onde viveram (somando os que 

pretendem sair agora, e os que pretendem sair posteriormente). Isso nos leva aos 

dados apresentados anteriormente96 referentes à percepção de “riqueza” apontada 

pelos estudantes. Assim, dentre os que afirmaram não ser possível viver no mesmo 

lugar, 76% estavam classificados na classe E, e nenhum acima da classe D. Porém, 

ao observarmos que, dentre os que afirmam ter raízes fixas, ou quererem ficar em 

seu bairro para melhorá-lo, apenas 89,1% são da classe E. Ou seja, não parece 

haver relação entre percepção de riqueza e mudanças no bairro onde vivem. Torna-

se então necessário buscar outras razões que justifiquem isso. 

Sobre o tema, destacamos alguns pontos apresentados pelo estudante de 

jornalismo Paulo*, de 20 anos. Ele destaca que, independente de ser do ProUni, ou 

não, ao entrar numa IES, muda quase tudo na vida do estudante.  

                                                
96

 Encontrado na tabela 12, página 96, desta dissertação. 
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Bem, qualquer pessoa ao ingressar na faculdade ela vai [pausa] todos 
sofrem um impacto, né? Porque não se compara ao colégio, independente 
de ser particular ou colégio público. Você ao ingressar na faculdade, você 
vai ter toda uma inserção de conhecimento que somente na faculdade você 
consegue ter. Você se torna uma pessoa mais integra. É algo totalmente 
benéfico, eu acredito que promovendo o ProUni por mais anos, ou 
aumentando vagas em instituição publica [pausa] sendo de uma forma ou 
de outra. Com isso, aumentando a chance da pessoa de origem humilde 
ingressar na instituição superior você vai tá promovendo um [pausa] como é 
que eu posso dizer [pausa] você vai ta promovendo uma inserção de 
bastante conhecimento na pessoa que vai ser benéfico pra toda vida. 
(Paulo, jornalismo, 20 anos). 

O estudante destaca que, ao colocar estudantes de origem popular no 

ensino superior, independente de ser pelo ProUni, há um ganho de conhecimento 

por parte deles. Para ele, as mudanças que ocorrem não têm unicamente relação 

com a vida anterior ao ProUni. Ele acredita que um estudante, mesmo o não 

bolsista, irá evoluir ao entrar no ensino superior. Ele aponta que a continuidade do 

Programa pode significar uma mudança benéfica para toda a vida do estudante 

bolsista.  

Ainda sobre o tema, o estudante destaca não ver grandes mudanças em 

sua percepção em torno da vivência anterior à entrada no ensino superior. Para ele 

é possível se adaptar a diferentes contextos e conviver com o passado e com o 

presente de maneiras distintas, mas não excludentes. 

Assim, eu não diria que mudou muita coisa [pausa] pelo contrário eu acho 
que a gente vai conseguindo se adaptar de acordo com o contexto. A gente 
quando ingressa a gente vai se adaptar a um contexto diferente da nossa 
antiga realidade. Porém, a gente tem que ter consciência de que a gente 
não pode esquecer do nosso passado. A gente tem que manter a nossa 
relação com diferente pessoas [pausa] diferente assim, as pessoas que são 
da nossa antiga realidade com as pessoas que a gente ta conhecendo 
agora. São contextos diferentes e que a gente tem que se adaptar aos dois. 
(Paulo, jornalismo, 20 anos). 

Para ele, o estudante bolsista não pode esquecer suas origens. Ele 

destaca que é necessário que se possa manter relação com sua antiga realidade, 

porém deve-se também manter relação com as pessoas novas que se conheceu em 

decorrência da entrada no Ensino Superior.  

Em relação a sua vida pessoal, o estudante destaca que não sentiu 

mudança tão perceptível, destaca apenas que se sentiu mais confiante em lutar por 

qualquer coisa após entrar no Programa. 
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Rapaz, na minha vida pessoal mudou [pausa] eu diria que não mudou tanta 
coisa assim [pausa] agora melhorou pela [pausa] não sei mais ou menos 
como responder isso [pausa] a gente teve a chance de ingressar na 
instituição superior conseguiu por efeito de conhecimento de faculdade. 
Tudo mais, a gente vai melhorando como pessoa. Vai adquirindo 
conhecimento. A gente vai se interessando mais por tudo que teve 
conhecimento. A gente vai procurar com mais vontade [pausa] e eu acho 
que isso torna a pessoa mais [pausa] Como é que eu posso dizer? [pausa] 
Perspicaz.  Ela vai buscando atingir os seus objetivos com mais insistência. 
Eu acho que isso melhora em cada pessoa.  (Paulo, jornalismo, 20 anos) 

Ele aponta inicialmente que não sentiu tanta mudança na vida pessoal ao 

entrar no Ensino Superior, porém logo após afirma que entrar no ensino superior 

pode significar uma “melhoria enquanto pessoa”. Para ele, ter conseguido entrar em 

uma IES serve para estimular a buscar maiores objetivos na vida. Segundo ele, ter 

conseguido entrar no ensino superior serve para que se sinta que é possível 

conseguir qualquer coisa, e, consequentemente, passe-se a buscar com mais 

perspicácia seus desejos. 

Já o estudante de publicidade, Carlos, 26 anos, afirma que é impossível 

que haja uma mudança muito grande na vida de um estudante, e que, no máximo, 

ele abre a cabeça para novas realidades ao entrar no ensino superior pelo ProUni. 

Não há como você mudar completamente a forma de você é [pausa] mudar 
tanto culturalmente quanto socialmente. O que eu posso dizer é que 
geralmente o aluno ProUni, entra com a cabeça fechada, e com o passar do 
tempo com o pagamento das cadeiras começa a abrir a cabeça 
culturalmente, socialmente e é até um pouco economicamente. (Carlos, 
publicidade, 26 anos) 

Não contradizendo o que afirma o estudante Paulo97, mas 

complementando-o, Carlos afirma ser impossível que um estudante esqueça tudo 

que viveu antes do Ensino Superior. Para ele o estudante pode “abrir a cabeça” para 

novas ideias, porém não conseguirá romper com seus valores culturais, econômicos 

e sociais pré-estabelecidos. Ele aponta para o fato de que existem “valores” 

imutáveis na vida de um estudante do ProUni. Ou seja, por mais que venha a mudar 

sua percepção em relação a determinados valores, ele carregará consigo uma base 

imutável de valores, resultado de sua vida anterior.  

Buscando aprofundar as razões que justifiquem a perspectiva desses 

estudantes em relação à expectativa de mudança futura, dividiremos nossa análise 

                                                
97

 Nome fictício. 



148 
 

em dois grupos98. Um primeiro agrega os que gostariam de sair de seu bairro de 

origem e um segundo agrega os que querem ficar no mesmo bairro. Dessa forma, 

recortamos a análise desses dois grupos por algumas variáveis, buscando identificar 

uma que justificasse e respaldasse a necessidade de sair ou não de seu bairro de 

origem. Assim, foi testada a comparação da variável renda média per capita, 

encontrando 0,8 salários mínimos de renda per capita média para ambos os casos. 

Em nossa procura por possíveis justificativas, tentamos também recortar esse 

percentual por categorias outras de análise, onde encontramos dados equivalentes 

para ambos os casos: 

 Relação de emprego dos pais 

 Perspectiva de mercado 

 Tipo de formação 

 Possibilidade de escolha do curso 

 Renda per capita 

 Razão pela escolha da IES e do curso 

 Curso escolhido 

Dessa forma, não conseguimos identificar o que levaria um estudante a 

querer manter-se em seu bairro de origem independente de onde ele seja. E o que 

levaria um estudante a acreditar que não pode, nem deve morar no mesmo bairro. 

Decidimos então partir para uma análise sobre seu consumo de bens culturais, a fim 

de justificar, de alguma forma, a razão que os leva a querer mudar de bairro. Para 

essa análise de gosto cultural, criamos o seguinte quadro. 

 

 

 

 

 

                                                
98

 O grupo 1 representa a soma entre os que querem sair a qualquer custo e os que querem sair, mas 
não tem pressa. E o segundo grupo consiste em todos que afirmaram querer ficar no mesmo bairro, 
independente da razão apontada.  
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TABELA 22 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AOS 

VALORES CULTURAIS 

Escala Referência % 

0 Acho que o curso superior abriu minha cabeça. Não consigo mais 
me imaginar vivendo e consumindo o que eu consumia 

anteriormente. 

14% 

1 O ensino superior me apresentou muita coisa nova, e hoje consigo 
mixar tudo o que eu consumia anteriormente com o que eu 

consumo agora. 

40% 

2 Aproveitei o que o ensino superior me trouxe de melhor e de novo, e 
tentei levar isto pra meus amigos e parentes que não tiveram a 

mesma oportunidade. 

33% 

3 Estudo é uma coisa, cultura é outra. Continuo indo aos mesmos 
lugares e consumindo as mesmas coisas. 

13% 

Independente da análise corrente, esse gráfico por si só já seria 

suficientemente impactante. É praticamente igual o percentual de estudantes que 

não consegue mais se imaginar consumindo as mesmas coisas (14%), com os que 

não conseguem se imaginar consumindo outras (13%). Tal informação nos dá uma 

noção considerável de quão subjetiva é essa análise. Além disso, 40% dos 

estudantes afirmou conseguir consumir tanto bens culturais descobertos ao entrar no 

ensino superior quanto os bens antigos; e 33% afirmam sentir a necessidade de 

mostrar os bens culturais descobertos no Ensino Superior às pessoas que vivem em 

sua realidade anterior ao ProUni e não têm acesso aos mesmos bens. 

Observando esses dados em comparação à necessidade de mudar ou 

não de bairro, seguindo a divisão feita na página anterior, mais uma vez vimos 

frustradas as intenções de justificar a razão que leva estudantes a preferir ficar em 

seu bairro de origem ou sair dele. Dos que afirmaram querer mudar de bairro, 45% 

acreditam que o que aprenderam no ensino superior, em termos culturais, serve 

para ser levado aos colegas e parentes, ou até mesmo não serve para nada. Já 

dentre os que querem mudar de local de residência, 48% afirmaram a mesma coisa. 

Ou seja, dentro de nossa margem de erro, os resultados se equivalem, não nos 

ajudando na busca por uma variável que seja representativa nesse sentido.  

Como ultima tentativa para explicação da razão pela mudança de bairro 

de residência, resolvemos analisá-lo pela relação com a vida dos pais. Para isso 

também criamos um quadro. 
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TABELA 23 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE EXPECTATIVA DE MUDANÇA EM 

RELAÇÃO A VIDA DOS PAIS DOS ESTUDANTES 

Escala Referência % 

0 
Acho que sou uma pessoa diferente e não gostaria de viver a vida 
igual ou similar a dos meus pais (em termos de trabalho, salário, 

moradia etc.). 
71% 

1 
Acho que posso avançar em termos financeiros e culturais, mas 
conseguiria viver exatamente a vida que meus pais viveram (em 

termos de trabalho, salário, moradia etc.). 
28% 

2 Não sou nada mais do que meus pais foram, este curso não mudará 
minha condição de vida. 

1% 

 

Apenas 1% dos estudantes considera-se no mesmo patamar dos pais, 

apontando uma necessidade de mudança e ascensão social por parte deles; 71% 

acreditam que não podem viver a mesma vida dos pais; e 28% acreditam que 

poderiam, mas preferem avançar em termos de qualidade de vida (residência, 

salário, trabalho e outros). 

E assim como com o dado anterior, tentaremos comparar estes com a 

necessidade de sair do bairro de origem. E, também, como no dado anterior, 

obtivemos resultados não significativos nesse recorte. Os dados, enquadrados na 

margem de erro desta pesquisa, não foram capazes de afirmar categoricamente 

nada. Dos que afirmaram querer mudar de bairro, 72%% afirmaram ter se tornado 

uma pessoa melhor que os pais, não conseguindo mais viver seu tipo de vida, e 

27% afirmaram que conseguiriam viver a mesma vida dos pais, mas preferem uma 

mudança; e menos de 1% afirmou não ser nada além do que os pais foram. Já dos 

que afirmaram querer ficar no mesmo bairro, 67% não poderiam viver a vida dos 

pais; 29% conseguiriam viver a vida dos pais, mas pretendem mudar; e 4% 

pretendem ficar no bairro onde sempre viveram. Ou seja, dentro de nossa margem 

de erro, a relação entre manter ou não o padrão de vida dos pais não interfere no 

interesse em mudar de bairro. 

Por outro lado, esses dados servem para nos nortear mesmo sem êxito. 

Se por um lado o estudante não aponta uma razão clara pela qual quer mudar de 

moradia, por outro, deixa claro que se considera mais capacitado do que seus pais. 

Isso nos leva a voltar ao ponto de destaque das diferenças de percepção entre pais 
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e filhos bolsistas. Se, para os pais a realidade do ensino superior era distante, para 

os filhos não é mais. Isso é impactante ao observarmos os dados anteriormente 

apontados99 onde a percepção de riqueza dos estudantes tem influência pelo grau 

de instrução formal de seus pais. Dessa forma, “subir” o nível médio de educação 

formal da família pode vir a ser um potencializador da percepção de riqueza da 

população e, consequentemente, da não aceitação de manutenção do padrão de 

vida de seus pais, que, por sua vez, não tiveram acesso ao ensino superior. 

Outra perspectiva destacada em relação aos pais dos estudantes é a que 

tange a seus relacionamentos. Para melhor analisar esses dados, recorreremos à 

comparação do grau de instrução dos pais com o grau de relacionamento das mães 

dos estudantes. Faremos isso como forma de observar eventuais diferenças de 

exigências de estudo em um relacionamento futuro. Ou seja, queremos saber se o 

estudante bolsista muda seu “grau” de exigência em um relacionamento futuro no 

que tange ao grau de instrução do cônjuge. Observando inicialmente os 

relacionamentos dos pais dos estudantes, percebemos que, dentre os pais com 

ensino superior, 45% se relacionam com esposas que também têm curso superior. 

Já dentre as mulheres, o percentual é ainda menor. 26% apenas se casaram com 

homens que também haviam estudado numa IES. Esse dado é interessante, pois 

reflete a baixa exigência de formação dos cônjuges até então. Questionamos os 

estudantes acerca do tema, resultando no quadro abaixo. 

TABELA 24 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE EXPECTATIVA DE EXIGÊNCIA DE 

GRAU DE INSTRUÇÃO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA UM CANDIDATO A UM RELACIONAMENTO 

Escala Referência % 

0 Não me relaciono com alguém que não tenha estudado. Estudar 
para mim é o mínimo. Sem estudo não é possível ser ninguém e 
não quero constituir família com alguém que não esteja no meu 

nível. 

17% 

1 Não vejo problema em me relacionar com alguém que não esteja 
estudando, desde que a pessoa aproveite meu exemplo e comece a 

se dedicar agora. 

56% 

2 Não vejo uma pessoa pelo que ela tem a me oferecer 
intelectualmente, pouco importa se a pessoa estudou ou não. 

27% 

                                                
99

 Encontrado na tabela 12, página 98, desta dissertação. 
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Apenas 17% dos estudantes afirmaram exigir estudo formal de seu 

cônjuge, por outro lado mais da metade (56%), não exigir um estudante que não 

procure se atualizar posteriormente; e 27% afirmaram não se importar com relação 

ao grau de instrução do cônjuge.  

Assim, no momento em que se espera maior exigência dos estudantes 

bolsistas, apenas 17% destes condicionam seu relacionamento aos anos de estudo 

do parceiro. Por outro lado, é emblemático perceber que 56% deles não deixam de 

lado a exigência de capacitação do cônjuge. Ou seja, se também não parece ser 

imprescindível que ele já tenha cursado o ensino superior, assim como seus pais, é 

fundamental que o venha a cursar um dia. 

Esse dado observado por gênero não muda muito a perspectiva 

encontrada e mostra que 16% dos homens e 18% das mulheres não aceitariam viver 

com alguém que não estudou; 54% e 56%, respectivamente, exigem que o cônjuge 

procure estudar a partir do início do relacionamento; 30% dos homens e 25% das 

mulheres afirmaram não se importar com o nível de instrução da esposa. 

Em suma, os pais com curso superior parecem exigir menos dos cônjuges 

do que seus filhos.  

Sob essa perspectiva, perguntamos aos estudantes quanto por cento da 

renda familiar foi gasto em sua educação formal, e quanto ele estaria disposto a 

gastar com seus futuros filhos. De maneira geral, os estudantes afirmaram ter 

interesse em investir, em média, 21,% a mais do que foi investido por seus pais, 

esse número aponta uma necessidade de investimento no ensino formal 

diferenciado entre pais e filhos, o que aparentemente resulta da inclusão do 

estudante na educação superior, pois quando recortamos apenas o pai, ou a mãe, 

com curso superior, a diferença de expectativa de investimento na educação formal 

cai para 10%. Por outro lado, quando observamos casos em que pai ou mãe têm até 

o ensino fundamental, essa diferença sobe para aproximadamente 30%; assim, o 

investimento na educação formal é mais comum entre os pais que tiveram formação 

superior, e, consequentemente, há uma tendência dos estudantes, ao entrar na 

educação superior, de também passar a investir mais em educação formal do que 

anteriormente. 
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Aprofundando mais em relação às diferenças entre filhos e pais, 

resolvemos analisar financeiramente os relacionamentos dos pais e a projeção de 

relacionamento dos filhos. Observaremos agora a relação entre emprego do pai e 

emprego da mãe. Assim, dos pais que estão empregados, 55,3% deles estão 

casados com esposas empregadas. Para as mulheres com vida profissional ativa, 

81% dos companheiros estão na mesma situação. Ou seja, para os pais 

empregados, quase 50% das mulheres encontram-se sem emprego, já as mulheres 

empregadas parecem não aceitar homens sem emprego, já que apenas 19% deles 

estão desempregados. Questionamos os estudantes sobre o tema e encontramos os 

dados apresentados abaixo. 

TABELA 25 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE EXPECTATIVA DE EXIGÊNCIA DE 

ORDENADO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA UM CANDIDATO A UM RELACIONAMENTO 

Escala Referência % 

0 
Não me relaciono com alguém que ganhe muito menos do que eu. 
Estudei para subir na vida, e não pretendo dividir ela com alguém 

que não pense igual. 
7% 

1 
Não importa eu me relacionar com alguém que ganhe menos do 

que eu, o importante é que esta pessoa tenha um ofício e possa me 
ajudar na vida. 

54% 

2 
Não ligo em dividir o que ganhar e, quem sabe até, baixar meu 

futuro padrão de vida. O importante é estar com alguém que me 
faça bem. 

34% 

3 
Pouco me importa as relações futuras, não tenho pretensão alguma 

de me casar. 
5% 

 
Os dados apontam o reforço da ideia de casamento como objetivo de 

vida. Apenas 5% dos estudantes afirmaram não pretender se casar. Por outro lado, 

7%, não se relacionar com alguém que receba salário menor que o bolsista; 54%, 

aceitar se relacionar com alguém que ganhe menos, porém não aceitam que essa 

pessoa não trabalhe; e 34% afirmam não se importar em baixar o padrão de vida e 

custear as despesas do lar. 

Quando observamos esse recorte por gênero, percebemos um dado 

interessante, 3,5% dos homens e 10% das mulheres não aceitariam se relacionar 

com alguém que tenha salário muito menor; 49,5% e 59%, respectivamente, 

acreditam que, desde que o cônjuge tenha um oficio, não importa seu soldo mensal ; 
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41% dos homens e 27% das mulheres afirmam não se importar em baixar sua renda 

e até mesmo em ser a única renda da família; 6% e 4% afirmaram não querer se 

casar. Assim, independente do gênero, quando observamos a exigência de emprego 

do cônjuge, a expectativa dos estudantes em relação à dos pais é bastante 

diferente. Para a maior parte dos estudantes, não é tolerável que haja uma relação 

entre um empregado e um desempregado, o que destoa da opinião de seus pais.  

Outra forma de observar esses dados é compará-los com os 100 referentes 

ao grau de instrução desses pais e mães. Entre os estudantes que têm pai e mãe 

com curso superior, 80% afirmam só se relacionar com pessoas que também 

estudem, e 100% exigem, no mínimo, que o parceiro tenha renda e ajude em casa. 

Já dentre os que têm pai e mãe analfabetos, 50% afirmam que o mais importante é 

ter alguém de quem se goste ao lado, e 100% afirmam não ver problemas em baixar 

sua renda média por alguém. Isso reforça a ideia de que estudantes que têm pais 

com maior grau de estudo necessariamente passam a exigir mais de seus 

companheiros. 

A soma das análises apontadas nos dá uma importante contribuição 

sobre o impacto do ensino superior na perspectiva de família dos estudantes 

bolsistas, resultando da entrada no ensino superior a mudança de percepção quanto 

às necessidades de escolha de companheiro e quanto ao investimento na educação 

formal dos filhos. Assim, quanto maior a formação, mais se exige que os filhos 

tenham educação formal, e seus companheiros, se não puderem estudar e terem 

renda compatível, que ao menos se esforcem para “manter o mesmo ritmo”. 

É interessante também destacar a insatisfação desses estudantes com a 

vida de seus pais. Por mais que boa parte aceite viver no mesmo bairro, ou consumir 

as mesmas coisas, a maioria absoluta faz questão de frisar que não pode deixar de 

evoluir em relação aos pais. Entenda-se por evoluir, adquirir também costumes e 

práticas que não eram comuns a seu meio anteriormente, sendo necessário para 

isso aprofundar o debate em torno do tipo de mudança ocorrida em decorrência 

disso, e do tipo de estudante que está sendo formado pelo ProUni. É fundamental 

lembrar que apenas 17% dos estudantes afirmaram querer usar o que aprenderam 

de novo para melhorar o lugar onde viveram, o que pode significar uma nova 

                                                
100

 Encontrado na tabela 16, página 113, desta dissertação. 
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realidade no ensino superior, sem necessariamente causar grande impacto em seus 

bairros de origem. Assim, eles, na maioria absoluta dos casos, almejam deixar de 

viver no mesmo lugar sem a preocupação de mudar nada a seu redor. 

  

O QUE PENSAM E O QUE SENTEM SOBRE O PROUNI?  

 

Esta sessão será dividida em duas partes. A primeira  versará sobre as 

percepções dos estudantes sobre o Programa em si, apontando as principais 

impressões do ProUni enquanto política pública do ensino superior. E a segunda 

parte irá apontar as observações dos estudantes sobre o “ser” bolsista do ProUni, 

destacando suas impressões sobre sua atual condição de bolsista. 

  

O PROUNI ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO 

 

Voltando à análise, já discutimos  as diferentes percepções do estudante 

sobre si mesmo e em torno da realidade encontrada nas IES. Necessitamos ainda, 

aprofundar um pouco mais em sua percepção sobre o Programa como um todo, e o 

Programa como uma política101 pública da educação superior. Inicialmente 

analisaremos a posição do estudante sobre o investimento de dinheiro público em 

vagas no ensino superior privado. E, para isso, criamos um quadro com respostas, 

abrindo espaço de sugestão102 para quem tivesse interesse em dizer algo diferente. 

Os valores da tabela foram: 

 

 

 

                                                
101

 Aprofundaremos esse ponto na análise qualitativa, com base nas entrevistas. 
102

 Nesse caso não houve sugestões, ficando apenas as quatro sugeridas no período de pré-teste. 
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TABELA 26 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AO 

INVESTIMENTO DE DINHEIRO PÚBLICO EM VAGAS DE IES PRIVADAS 

Escala Referência % 

0 Acha irrelevante investir dinheiro em IES públicas, pois as vagas 
destas nunca seriam preenchidas aos estudantes que viessem de 

escolas públicas. 

9% 

1 Acha que o Programa é um bom modo de dar uma chance aos 
estudantes que não tiveram oportunidades, mas pensa que o 

investimento em IES públicas não pode parar. 

88% 

2 Apesar de ter sido favorecido, acredita que o ProUni deve terminar. 
Afinal de contas, dinheiro público deve ser usado apenas em IES 

públicas. 

3% 

  

Há de se destacar, de antemão, que há o enorme risco de essa questão 

ter, involuntariamente, induzido a uma resposta, já que uma grande parte dos 

entrevistados terminou respondendo de forma que consideramos politicamente 

correta, ou seja, afirmando que o dinheiro naturalmente deveria ser investido no 

espaço público e nunca no espaço privado. Percebemos isso, pois, em alguns 

casos, os estudantes afirmaram preferir o investimento na esfera pública, mas 

defendiam o Programa ProUni como uma solução para a educação brasileira. A 

pergunta foi mal formulada e possibilitou que uma resposta fosse mais “confortável” 

que todas as outras. Essa percepção só foi possível no momento de tabulação dos 

dados, quando observamos que havia uma resposta única que não causava conflito 

algum. Somado a esse fato, percebemos a ausência de respostas na opção mais 

“egoísta” do questionário, o que se mostrou conflitante quando lembramos que boa 

parte dos estudantes preteriu tentar uma nova seleção para uma instituição pública e 

no curso desejado, em troca da oportunidade de ter um curso superior, 

caracterizando, em nossa percepção, uma preocupação unicamente voltada para ter 

uma formação, o que seria enquadrado na resposta “politicamente incorreta” dentre 

todas possíveis. 

Alguns estudantes afirmaram achar que se deveria investir dinheiro 

público apenas em IES públicas, e posteriormente argumentaram em sentido 

contrário. Um desses exemplos foi dado pelo estudante de jornalismo, Felipe103, 20 

                                                
103

 Nome fictício 
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anos. Mesmo tendo afirmado que o dinheiro público só deveria ter sido investido em 

IES públicas, afirmou que o investimento no ProUni é válido e importante. 

É certo investir no ProUni, pois quando você esta investindo no povo, no 
pessoal que quer  no pessoal que quer ingressar na faculdade e não tem 
como. É correto porque, eu não diria que seria cem por cento garantido, 
mas na maioria dos casos sim. Se você esta investindo na instituição 
particular e vê que os seus alunos que estão é se aproveitando da 
oportunidade pra poder ingressar pra poder se dedicar mais o governo vai 
ser recompensado porque vai ter mais alunos formados vai ter é, pessoas 
mais capacitadas pro mercado de trabalho. (Felipe, jornalismo, 20 anos).   

O estudante destaca que o “governo” será recompensado com o 

investimento no ensino superior, mesmo que esse investimento seja direcionado a 

IES privadas. Ele destaca que maior capacitação de pessoas para o mercado de 

trabalho pode ser importante para o que ele chama de “governo”. Interessante que 

ele reforça a ideia do ProUni como ferramenta de formação de mão de obra 

qualificada, aliado à oportunidade de acesso ao ensino superior  a grupos que não o 

teriam tradicionalmente.  

Ainda sobre os últimos dados apontados, é relevante destacar que cerca 

de 9% dos estudantes afirmaram que de nada adiantaria investir no ensino superior 

público, já que esse investimento terminaria por resultar, indiretamente, numa 

abertura de novas vagas para os estudantes oriundos do Ensino Médio e 

fundamental privados. Parece-nos interessante analisar essa perspectiva, e 

questionar os estudantes de que forma eles encaram a abertura de novas vagas no 

ensino superior público. Para isso, criamos um quadro com respostas possíveis, e 

possibilitamos acréscimo caso os estudantes achassem necessário104. A tabela 

abaixo é resultado dessa análise. 

 

 

 

 

 

 

                                                
104

 Foram adicionadas as opções 3 e 4. 
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TABELA 27 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO À 

ABERTURA DE NOVAS VAGAS NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 

Escala Referência % 

0 Não muda nada, as vagas para IES públicas são sempre para 
estudantes mais ricos. 

14% 

1 É sempre importante abrir mais vagas, afinal de contas, bons 
estudantes oriundos de escolas públicas também poderiam lutar por 

vagas públicas. 

67% 

2 Tem que haver investimento na pública e na privada também. 17% 

3 Devem ser abertas novas vagas em IES públicas, porém é 
necessário criar mecanismos que garantam que estas serão 
destinadas aos estudantes mais necessitados (ex: cotas com 
proporção ao número de estudantes de ensino médio da rede 

pública). 

1,6% 

4 Deveriam abrir vagas, mas em horário noturno, permitindo que 
estudantes que trabalhassem pudessem cursar. Porém em cursos 

tidos como “de ponta” (medicina, engenharia, jornalismo...) e não só 
em cursos de “segunda classe”(sic). 

0,4% 

A tabela mostra que 67% dos estudantes acreditam ser importante a 

abertura de novas vagas nas IES públicas; por outro lado, 17% acreditam ser 

necessário investimento nas duas esferas de ensino, pública e privada; 14%, que o 

investimento em IES públicas não resultaria em vantagem alguma aos estudantes 

das camadas populares, já que tais vagas seriam destinadas naturalmente, pelo 

vestibular, aos estudantes mais ricos; 1,6% acredita na necessidade de criar novas 

vagas em IES públicas, desde que mantidos critérios que garantam vaga aos 

estudantes mais pobres; e, por fim, 0,4%, ser necessária a abertura de novas vagas 

em horários mais propícios à possibilidade de o estudante trabalhar e estudar ao 

mesmo tempo. 

Retomando os dados apresentados anteriormente, e mais 

especificamente observando a relação do investimento em vagas públicas e a 

relação com a quantidade de vestibulares feitos pelo estudante, dentre os que 

afirmaram não fazer diferença alguma a abertura de novas vagas em IES públicas, 

apenas 25% afirmaram ter prestado três ou mais vestibulares, e 50%, ter prestado 

apenas um vestibular. Quando, entre os que afirmaram aumentar as oportunidades 

também para os estudantes da rede pública, 26% afirmaram ter prestado três ou 

mais vestibulares e 47%, ter prestado apenas um vestibular. A semelhança dos 
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dados entre os recortes se mostra uma contradição. A repetição de insucessos no 

vestibular não mudou a perspectiva de chance de sucesso com o suposto aumento 

de vagas em IES públicas. Mesmo diante de uma série de insucessos, ou de apenas 

um insucesso, os estudantes mantêm a mesma postura média em relação à 

abertura, ou não, de novas vagas na rede púbica de ensino superior.  

Ainda sobre esse tema, o estudante de jornalismo, Paulo, 20 anos, afirma 

que investimento no Ensino Superior não pode ser direcionado só para as IES 

privadas, pois, além da possibilidade de essas vagas não serem destinadas aos 

estudantes mais necessitados, seria necessária também uma reformulação de 

alguns cursos nas IES públicas, cursos esses que estão defasados.  

Investimento em universidade publica por mais defasada que seja tem que 
ser ampliado, não adianta nada você, por exemplo, no meu curso de 
jornalismo [pausa] no curso de jornalismo aqui na Maurício de Nassau 
[pausa] você tem cursos [pausa] você tem cadeiras já voltadas para a web 
tudo mais. Mas, em outras faculdades como por exemplo a universidade 
federal, o meu curso mesmo jornalismo esta totalmente defasado, por conta 
da falta de investimento. Porque eu acredito o seguinte, é que sim, o ProUni 
tem que existir. Mas também tem que investir pesado nas escolas de ensino 
público. Porque no ProUni quando você faz faculdade[pausa] você faz a 
faculdade, mas você sabe que ta só seguro a graduação, certo? O pós você 
não tem como conseguir. Já na universidade pública, você faz a graduação, 
você pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado. Aqui você fica 
nessa vontade. (Paulo, jornalismo, 20 anos). 

Para ele, o ProUni deve continuar existindo, mas necessita ser aliado ao 

investimento no ensino básico público. Além disso, para o estudante, é necessária a 

ampliação dos níveis de ensino ofertados pelo ProUni. Ele destaca que as IES 

públicas são as únicas que oferecem possibilidade de continuar pesquisando, fazer 

mestrado e doutorado.  

Também sobre o tema, o estudante Paulo reforça a defasagem do ensino 

superior público e afirma que, sem uma reformulação maior, o ProUni venha a ser 

uma solução para um maior acesso das camadas populares à educação superior no 

Brasil. 

O ProUni é uma boa saída também, pois o problema é que hoje as 
instituições públicas [pausa] boa parte delas, são defasadas. O governo , eu 
não tenho conhecimento, pode ta querendo melhorar isso. Agora por 
enquanto que a gente não encontra uma saída, como aumento de vagas em 
universidade pública, o ProUni é uma boa saída. Apesar de o investimento 
que o governo ta fazendo ser no mercado privado, como eu já disse da 
outra vez, pelo menos você ta meio que dando alternativa pras pessoas que 
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não conseguiram ingressar na publica ter uma chance na particular. (Paulo, 
jornalismo, 20 anos) 

Para ele, o ProUni representa uma solução paliativa às necessidades de 

acesso ao ensino superior de qualidade e afirma que a falta de investimento nas IES 

públicas as tornam obsoletas e, consequentemente, as IES privadas se tornam uma 

boa alternativa de formação para o mercado de trabalho. 

Por outro lado, a estudante de fisioterapia, Luciana, 25 anos, destaca que 

o problema maior do investimento não se encontra no ensino superior, e que, apesar 

de achar que se deve continuar investindo no ProUni, esse não deve ser o carro 

chefe de nenhuma política de governo. 

Acho que a solução é a educação de base. Acho que o problema não é na 
universidade superior (sic), é na educação de base. Ensino fundamental e 
médio. A solução imediata, eu acho que é o investimento em universidade 
publica, assim continuar com o ProUni com a quantidade de vagas que ele 
tá, e tal. Mas assim, tem que ter um investimento em universidade pública, 
porque não adianta você esta abrindo mais vagas pra universidade privada 
a partir do ProUni e não abrir nas universidades públicas. Porque se não, 
vai acabar que o ProUni vai assim [pausa] os investimentos vai(sic) ser 
muito direcionado pró ProUni, e as universidades públicas onde tem um 
grande desenvolvimento cientifico, né? Onde a gente vê muito estudo, e vai 
acabar perdendo isso. Mas ai é que entra na questão novamente de ensino 
básico, entendeu? Se há investimento no ensino básico, e tu iguala isso, 
né? Essa questão de [pausa] oportunidade tipo[pausa] tu da as mesmas 
oportunidades, e as pessoas tem as mesmas condições de concorrer as 
mesmas oportunidades [pausa] ai de fato resolveria. (Luciana, fisioterapia, 
25 anos) 

A estudante aponta para o risco de o investimento no ProUni significar 

ainda mais defasagem nas instituições públicas. Ela destaca a possibilidade de 

acesso ao Ensino Superior das camadas populares, via ProUni, significar o 

abandono das IES públicas e até mesmo das escolas de ensino médio e 

fundamental públicas.  

Ao ser questionada sobre as posturas alternativas ao investimento nas 

IES privadas, a mesma estudante destaca que não resolve o problema apenas 

investir na ampliação de vagas. Para ela, é necessário um investimento também na 

estrutura das instituições públicas. 

Abertura de vagas é importante. Mas, não só abertura de vagas [pausa] 
como eu posso dizer [pausa] investimentos no próprio local de estudo 
[pausa] mais bibliotecas, na estrutura, né? [pausa] Porque a estrutura tipo 
[pausa] eu estudei um tempo na federal, né? E durante o tempo que eu 
estudei na federal a diferença daqui foi imensa. Tipo, a estrutura lá é muito 
pequena. A quantidade de equipamentos é muito pequena.  Quando aqui a 
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gente tem um equipamento pra uma duas pessoas, lá a gente tinha um 
equipamento  pra dividir pra sala inteira. Então assim, têm que ter 
investimento na estrutura, eu acho.  (Luciana, fisioterapia, 25 anos) 

Ela reforça a necessidade de investimento em infraestrutura nas IES 

públicas. Para a estudante, não se trata apenas de aberturas de novas vagas. É 

importante também que haja uma reestruturação das instituições como um todo, 

com investimentos em laboratórios e salas de aula, por exemplo. 

Discutiremos agora se os estudantes pensam dever mudar algo no 

Programa e como eles o avaliam. Para isso, fizemos diretamente as perguntas 

relacionadas ao tema, subclassificando o conceito dado ao Programa numa escala 

de zero a quatro. Como na tabela abaixo. 

Tabela 28  – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA COMO POLÍTICA 
PÚBLICA 

Escala Referência % 

0 Péssimo 0% 

1 Ruim 0% 

2 Regular 11% 

3 Bom 32% 

4 Ótimo 57% 

 

Como era de se esperar, não há estudantes que consideram o Programa 

ruim ou péssimo. 57% acreditam que  é ótimo, 32%, que é bom, e 11%, que é 

regular. 

Nesse sentido, corroborando a afirmação estatística, a estudante de 

jornalismo Fernanda, 23 anos, destaca que o programa precisa de mudanças 

apenas pontuais, principalmente no que se refere aos critérios de manutenção das 

bolsas por parte dos estudantes. Para ela, o Programa chega a inviabilizar o acesso 

a estágios, por exemplo. 

Olhe, o programa precisa de um pouco de melhorias. Mas, em relação a 
quem passou, como no meu caso, o que tem que mudar são poucas coisas, 
por exemplo: Renovação de bolsa, as faculdades, elas possuem é 
diferentes, não existe uma renovação padrão por exemplo na minha 
faculdade. Aqui a renovação é feita pela própria faculdade, não são 
vinculada com o pessoal do ProUni. Eles voltam a investigar o seu familiar, 
faz a parte da sua renda. Uma coisa acho que é [pausa] é irreal. Eles 
incluem na sua renda é [pausa] incluem estágio. Estágio não é um 
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emprego; Não é um, um [pausa] fator de renda, é [pausa] como posso dizer, 
fator de renda, não é um fator de renda fixa, certo? (Fernanda, jornalismo, 
23 anos) 

A estudante afirma que a impossibilidade de estagiar dificulta o processo 

de aprendizagem. Para ela, o fato de a fiscalização ser feita pelas IES pode 

prejudicar o estudante, já que não há um padrão de renovação da bolsa. Isso, 

segundo a estudante, pode significar diferentes critérios e diferentes parâmetros de 

avaliação para cada estudante. 

Ainda sobre esse processo de fiscalização dos bolsistas, o estudante de 

jornalismo, Paulo, afirma que a falta de transparência pode significar uma falha do 

Programa. 

Olhe quando se trata de dinheiro público eu acredito que tem que vir uma 
coisa vinculada, chamada transparência. Até hoje a gente sabe dos dados, 
o ProUni cresceu, aumentou o nível de alunos a terem curso superior mas a 
relação a quantidade de dinheiro investida até hoje eu nunca vi nenhuma 
pesquisa, nunca vi nenhuma reportagem passando a respeito disso,  mas 
eu acho que é um dos caminhos, certo? (Paulo, jornalismo, 20 anos) 

 

Para o estudante, a falta de transparência em torno do Programa só 

corrobora a fraude com o dinheiro público. Ele destaca a pouca existência de dados 

relativos ao capital financeiro ligado ao Programa. 

Já a estudante de fisioterapia, Luciana, destaca que o Programa é 

importante, desde que seja algo paliativo. 

Eu avalio como um programa regular [pausa] que eu vejo é assim, é bom 
porque ajuda muita gente que não tinha condições de pagar universidade, 
de entrar, ou que tenha dificuldade de pagar universidade publica [pausa] 
entrar na universidade. Mas por outro lado, acaba desviando a atenção da 
universidade pública, os investimentos da universidade publica acabam 
vindo de certa forma para a universidade privada. É bom, mas como uma 
medida paliativa porque o ProUni  sozinho não vai resolver muita coisa. Tem 
que ser feito [pausa] a questão do investimento, no ensino básico mesmo. 
Se não houver investimento no ensino básico o ProUni sozinho não vai 
ajudar muita coisa, vai ser enxugar gelo (Luciana, fisioterapia, 25 anos). 

Para ela, o Programa é importante por garantir aos estudantes uma 

oportunidade de acesso ao Ensino Superior, por outro lado ela reforça a crítica ao 

Programa ser uma justificativa para o baixo investimento na rede pública. Ela 

acredita que a existência do Programa é incapaz de sanar o déficit existente no 

ensino médio, no fundamental, bem como nas IES públicas. Destaca ainda que o 
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Programa, enquanto política, precisa vir aliado a uma série de medidas necessárias 

ao sistema público de ensino. 

Corrobora com ela, a opinião do estudante de jornalismo, Paulo, 20 anos; 

para ele, o Programa é importante, mas também acredita que não deve passar de 

um paliativo, sendo necessário mudar o investimento e a estrutura na rede pública 

de ensino superior. 

Assim, se for pra dá nota, eu acredito que teria nota cinco pelo fato que o 
investimento que eles faz aqui dentro da universidade privada, ele poderia 
também ta investindo na [pausa] na [pausa] pri [pausa]. Estar investindo nas 
públicas. E assim, em relação a idéia de fazer isso é interessante, mas que 
tenha um período pra acabar que seja apenas um paliativa pra sanar os ret 
[pausa] os problemas da universidade publica. (Paulo, jornalismo, 20 anos) 

O estudante aponta a falta de investimento na rede pública de ensino em 

detrimento de surgir novas vagas no Ensino Superior privado, via ProUni. Ele 

destaca que é importante que o Programa tenha um caráter paliativo apenas, 

servindo momentaneamente enquanto são sanados os problemas de estrutura do 

ensino público brasileiro. 

Diante disso, como forma de obter uma resposta mais geral sobre o tema, 

resolvemos analisar as mudanças que esses estudantes acharam necessárias, e até 

mesmo se achavam necessárias mudanças no Programa. O agrupamento das 

respostas dos estudantes é apresentado no gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 44 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR 

DECLARAÇÃO MUDANÇAS E CONTINUIDADE DO PROGRAMA 

 

62% dos estudantes não acreditam ser necessária qualquer mudança no 

Programa, porem 36% acreditam na necessidade de sua modificação. Outros 2% 

afirmaram que o Programa não deve ser mudado, mas deve acabar dentro de 

alguns anos. 

Na linha do que vínhamos observando, pareceu-nos interessante 

observar as mudanças propostas pelos estudantes bolsistas. De tal forma, 

solicitamos aos estudantes que tivessem respondido ser importante mudar o 

Programa, que apresentassem quais mudanças seriam estas. Dentre os que 

afirmaram serem necessárias modificações, 28,5% afirmaram que seria necessária a 

ampliação do número de bolsas, remetendo-nos aos dados apresentados no 2º 

capítulo deste trabalho, aonde vimos que sobram bolsas que não são ocupadas 

pelos estudantes; observamos uma possível justificativa para essa disparidade, esta 

no processo de fiscalização por parte do governo federal, como já apresentamos, e 

que é referendada por 38,4% dos estudantes. Estes afirmam ser necessárias 

mudanças na regulação do Programa, pois muitos dos estudantes contemplados 

com bolsas não deveriam tê-las. Segundo os estudantes, é necessário reforçar a 

fiscalização desse processo. Outro ponto bastante comentado dentre os que 

propunham mudanças foi referente à necessidade de financiamento extra para os 

estudantes bolsistas. Para eles, não adianta receber uma bolsa de estudo se o 
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estudante não pode se manter na IES. Assim, por mais que se receba isenção do 

pagamento da IES, sem auxilio financeiro extra, o número de estudantes que 

poderiam cursar o curso superior com dedicação exclusiva fica bem restrito. Eles 

destacam ser também dificultada a manutenção de um bolsista parcial, já que ele, 

majoritariamente, precisa trabalhar para se manter, consequentemente aumentando 

sua renda e correndo o risco de perder o financiamento. Ou seja, segundo os 

estudantes, os bolsistas terminam por se encontrar em uma “sinuca de bico” onde 

trabalhar pode significar perder a bolsa, e não trabalhar significa não ter condição de 

financiar os gastos com o estudo. Ou seja, avaliação periódica do estudante, mesmo 

depois de já estar cursando numa IES com bolsa do ProUni, acarreta um fator 

agravante: muitas vezes por não poder conseguir estágios remunerados registrados, 

sob o risco de perder a bolsa. O resultado disso, apontado pelos estudantes, é que 

eles se submetem a estágios com menor remuneração, ou até mesmo 

subempregos, apenas para não perder o financiamento do ProUni. Em sua opinião, 

o critério de manutenção deveria mudar, já que inibe o crescimento econômico do 

estudante bolsista ou até mesmo incentiva a fraude fiscal.  

Já, para outros estudantes, o critério de seleção deveria mudar. Muitos 

argumentaram que esse deveria passar unicamente a levar em conta a renda do 

estudante; eles alegam que é impossível manter um corte unicamente social, 

quando é possível que um estudante oriundo de escola pública possa pagar por seu 

estudo. 

Houve também estudantes insatisfeitos com a prova do ENEM, e com a 

inexistência de um Programa similar na pós-graduação, porém com amostra irrisória 

diante das outras respostas. 

 Já discutimos tanto as questões quanto à percepção dos estudantes 

sobre eles mesmos quanto à sua percepção quanto ao Programa. E como forma de 

terminar nossa análise de pesquisa, consideramos também necessário apresentar 

dados relacionados à autopercepção dos estudantes enquanto tal. Ou seja, como os 

estudantes do ProUni observam os estudantes do ProUni. A seguir apresentaremos 

essa análise. 
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O ESTUDANTE DO PROUNI PELO ESTUDANTE DO PROUNI 

 

Nesta seção buscaremos entender como os bolsistas observam o “ser 

bolsista”. E procurando nos aprofundar um pouco mais sobre as intenções dos 

estudantes ao buscar o ProUni como caminho para o ensino superior, resolvermos 

perguntar-lhes como reagiram ao saber de sua entrada no ensino superior pelo 

Programa. Acreditamos que isso nos dará um valioso parâmetro sobre as 

expectativas em torno do Programa, já que as mais diversas reações podem nos dar 

informações interessantes sobre como esses estudantes observam e almejavam o 

ProUni. 

O gráfico abaixo apresenta o agrupamento das respostas obtidas. 

GRÁFICO 45 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR REAÇÃO 
AO TER VAGA NO ENSINO SUPERIOR VIA PROUNI 

 

É interessante destacar a ausência de respostas que demonstrem alguma 

resistência por parte dos estudantes em ter seus estudos financiados. Apesar de 

termos dado opções referentes a esse sentimento, no questionário, não houve 

respostas dos estudantes quanto à questão. No mais, é notável o sentimento de 

orgulho dos estudantes. 68% deles declararam se sentir orgulhosos em ser 

aprovados na seleção do ProUni; 20%, apesar de se sentirem orgulhosos, sabem 

que poderiam ter sido aprovados em uma IES pública; 6% afirmaram não ter 
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gostado de inicio, porém acostumaram-se rapidamente com a ideia de ser bolsista; e 

também 6% afirmaram pouco importar a forma de ingresso, o importante é ter um 

curso superior. 

Outro detalhe interessante de ser observado se dá pela provável atitude 

do bolsista diante da não existência do ProUni. Isso nos dá uma perspectiva 

interessante sobre o impacto da existência do estudante bolsista. 

GRÁFICO 46 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE BOLSISTAS EM PERNAMBUCO POR ATITUDE 

DIANTE DA NÃO EXISTÊNCIA DO PROUNI 

 

O gráfico anterior mostra que a maioria dos estudantes (54%) afirma que 

tentaria uma nova vaga no ensino superior. Por outro lado mostra também que um 

percentual (31%) considerável dos estudantes afirmou que iria buscar uma forma de 

trabalhar e tentar o vestibular em outra oportunidade. 4% afirmaram tentar um 

empréstimo para financiar o ensino superior, e 11% afirmaram deixar de lado a ideia 

de fazer um curso superior e apenas trabalhar.  

Tais dados reforçam o que afirmamos anteriormente já que, independente 

das razões apontadas, o ProUni é uma porta de entrada muito importante para o 

ensino superior. Sejam estudantes em seus cursos desejados, ou não, o ProUni se 

mostra como fundamental para os estudantes bolsistas no acesso a esse nível de 

ensino. Eles mostram também que é grande o percentual de estudantes que 
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pretenderia entrar numa IES pública, mas preferiu garantir seu acesso ao Ensino 

Superior via ProUni.  

Além disso, resolvemos aprofundar um pouco a discussão acerca da 

percepção desses estudantes quanto ao fato de ser bolsista e de ter uma formação 

social e acadêmica possivelmente deficitária em relação a seus colegas não 

bolsistas. Como primeiro ponto de aprofundamento, observaremos se há diferenças 

nas oportunidades de estágio e de pesquisa (Iniciação Científica – IC) a favor de 

estudantes não bolsistas. Para isso, criamos uma tabela de classificação e pedimos 

que os estudantes comentassem algumas respostas. A tabela abaixo agrupa as 

respostas dadas pelos estudantes105. 

TABELA 29 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE RELEVANCIA DA PERCEPCÇÃO DE 

DIFERENÇA NAS OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Escala Referência % 
(estágio) 

% (Iniciação 
Cientifica) 

0 Nunca sentiu diferença alguma entre ele 
e os estudantes não bolsistas. Acha que 

o que se leva em conta é o mérito 
individual. 

63% 65% 

1 Os estudantes mais ricos, bolsistas ou 
não, tem mais estrutura para conseguir 
bons estágios/IC (contatos familiares, 

carro, maior tempo de estudo, proficiência 
em línguas...) 

14% 7% 

2 Os estágios/IC são claramente 
destinados em maior quantidade aos 

estudantes não bolsistas 

2% 3% 

3 Não consegui perceber se havia ou não 
uma discriminação. 

21% 25% 

A maior parte dos estudantes (63%) não percebeu qualquer diferença em 

relação às oportunidades de estágio. O que é bastante significativo, muito embora o 

estágio tenha se tornado, hoje, uma fonte de mão de obra barata para as empresas, 

ainda assim, as oportunidades para eles podem sinalizar também as oportunidades 

acerca do mercado de trabalho. 14% dos estudantes afirmam que os estudantes 

mais ricos terminam por ter mais oportunidades por conta de ter disponíveis bens 

                                                
105

 No caso da iniciação cientifica, foi dada a opção de marcar que não havia iniciação na IES. 
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materiais que facilitam conseguir bons estágios/IC; e 21%, não saber informar se há 

diferença.  

De todo modo, interessa-nos manter o foco nos estudantes que se 

mostram insatisfeitos quanto às oportunidades de estágio. Assim, solicitou-se aos 

estudantes, caso tivessem assinalado as opções 1 ou 4, que comentassem a razão 

das respostas dadas. Dentre os que justificaram a resposta 1, 72,3% afirmaram que 

contatos familiares seriam imprescindíveis para algumas áreas de atuação. A 

existência de parentes, principalmente na área de direito, pode abrir portas para o 

“mercado” de estágio. Muitos deles afirmaram que não participariam mais de 

concursos para estágio na iniciativa privada, pois, sem uma indicação, é impossível 

consegui-los. Outros afirmaram que participaram de inúmeros processos seletivos 

para estágios em iniciativa privada, no entanto, só conseguiram quando tiveram 

alguma indicação de parentes ou amigos.  

Para 22,2%, é impossível, em algumas áreas, conseguir estágio 

remunerado sem conhecimentos básicos e disponibilidade financeira. Para esses 

estudantes, sem um carro e conhecimentos de informática/inglês, um estudante 

mais pobre é prejudicado na disputa por uma vaga de estágio.  

Outros 5,5% afirmaram que o estudante bolsista perde oportunidades de 

estágio, pois precisa de trabalho com boa remuneração para sobreviver. 

Dentre os que afirmaram não saber informar se há, ou não, diferença 

entre os estudantes mais ricos e os mais pobres, 75% afirmaram que ainda não 

haviam tido oportunidade de disputar uma vaga de estágio, e 25%, que, em sua área 

de atuação, estágios remunerados inexistem, seja para estudantes mais ricos, ou 

não. 

 Apesar de o grande número de estudantes afirmar que não há diferença 

entre ricos e pobres, é fato que a análise sobre IC se mostra um tanto quanto 

irrelevante sob o aspecto das oportunidades. Pouquíssimas IES privadas 

demonstraram ter programas de iniciação científica. Por outro lado, isso se mostra 

interessante sob o aspecto do tipo de educação padrão das IES privadas em PE. É 

de se considerar que o estudante que afirmou não haver diferença entre ricos e 

pobres, não necessariamente está afirmando que já teve oportunidades de 
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pesquisa. Talvez, até por uma questão de erro na elaboração do questionário, há 

possibilidade de três respostas serem equivalentes:  

 Não ter diferença poderia significar que há pouca 

pesquisa para ambos. 

 Não perceber se há ou não diferença pode significar 

a mesma coisa. 

 E afirmar que não há iniciação na IES, também 

significa a mesma coisa. 

Apesar de não ser nenhuma grande novidade, a observação de 

inexistência de pesquisa em boa parte das IES, atrelada à motivação dos estudantes 

em torno do ensino superior, serve como boa demonstração da veracidade do fato 

de que o ensino superior privado virou uma espécie de sinônimo de formação para o 

mercado. 

Voltando à análise propriamente dita, além de perceber possíveis 

vantagens e desvantagens decorrentes da formação diferenciada e da baixa renda, 

dos bolsistas do ProUni, resolvemos investigar a possibilidade de haver tratamento 

diferenciado, com eles, por parte dos estudantes não bolsistas e dos profissionais 

ligados às IES (Professores e funcionários do setor administrativo). Para essa 

análise, criamos uma tabela de respostas, e pedimos comentários extras quando 

assinalada uma delas. As respostas dadas pelos estudantes estão agrupadas no 

gráfico abaixo. 
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TABELA 30 – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM ESCALA DE PERCEPÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO 

POR PARTE DE ESTUDANTES NÃO BOLSISTAS E DE PROFISSIONAIS LIGADOS AS IES 

Escala Referência 
% (Estudantes 
Não Bolsistas) 

% (Profissionais 
ligados as IES) 

0 
Nunca sentiu discriminação 

por parte deles. 
87% 96% 

1 

No começo se sentiu 
subestimado, mas logo sentiu 
que perceberam que era igual 

a qualquer outro. 

9% 2% 

2 
Foi bastante subestimado, 

mas nunca deu relevância a 
isto. 

2% 1% 

3 

Até hoje sente que é tratado 
de forma diferente. 

 

2% 1% 

A esmagadora maioria dos estudantes apontou não sentir qualquer tipo 

de preconceito por parte dos outros estudantes (87%) ou dos funcionários das IES 

(96%). 9% e 2%, respectivamente, afirmaram sentir preconceito no começo e deixar 

de senti-lo após algum tempo; 2% e 1% afirmaram terem sido subestimados, mas 

afirmaram também não ter dado importância ao fato; e 2% e 1% afirmaram sentir 

preconceito até hoje.  

Apesar da nítida percepção de que os estudantes declararam não sentir 

qualquer tipo de preconceito, como nos casos anteriores, interessa-nos entender 

justamente os que afirmaram senti-lo. Assim, dentre os que destacaram ter sentido 

algum tipo de preconceito por parte dos outros estudantes, a maioria (75%) afirmou 

que atribuía esse preconceito a questões sociais e financeiras. A impossibilidade de 

frequentar os mesmos lugares e consumir os mesmos produtos levou, em alguns 

casos, o estudante bolsista a se sentir segregado pelos outros, como afirma o 

estudante de publicidade Carlos, 26 anos. 

Assim, foi [pausa]. O impacto foi inicialmente, foi grade [pausa] A idéia que 
eles tinham de mundo, e minha idéia de mundo. Que divergia muito. 
Enquanto tudo pra eles era bom, alegre, feliz, porque o que eles queriam 
[pausa] o que eles queriam eles podiam comprar! Pra mim não, sempre teve 
uma realidade diferente, porque nem tudo que eu queria eu podia comprar e 



172 
 

eu tinha que lutar pra conseguir minhas coisas. Enquanto pra eles era muito 
fácil. (Carlos, publicidade, 26 anos). 

Ele destaca o impacto causado pela presença de bolsistas nas salas de 

aula. Segundo o estudante, a realidade social dos não bolsistas lhes permitia ter e 

comprar tudo o que desejassem. Muito diferente da realidade do bolsista, que, 

segundo o estudante, precisa de maior esforço para conseguir algo. Ele aponta para 

esse fato como o maior causador de conflito e algum tipo de preconceito em sala de 

aula. 

O fato de a grande maioria dos estudantes apontar não sentir preconceito 

algum é, por si só, emblemático. Porém 25% dos estudantes que afirmaram não 

sentir algum preconceito e que não poderiam identificá-lo caso houvesse. Os 

estudantes afirmaram sempre fazer por onde não ser identificados como bolsistas, 

justamente para evitar qualquer segregação, como afirma o estudante de jornalismo, 

Felipe, 20 anos. 

O único local que você sabe que você é ProUni, ou não é na parte serviçal 
da faculdade. Quando você, ou vai renovar a bolsa semestralmente, ou 
então quando você vai pedir algum serviço a mais [pausa] Como, por 
exemplo, uma coisa que aqui na faculdade Maurício de Nassau não tem, e 
que em algumas outras tem, geralmente taxa de segunda chamada, e 
outros serviços da faculdade [pausa] é [pausa] declaração [pausa] aqui você 
paga. Até aluno do ProUni paga. Já na UNICAP, na AESO, na FACIPE ele 
não paga, e assim podem saber quem é ele. Aqui não. Uma certa vez eu 
tava conversando com um professor meu, ele olhou pra minha cada e disse: 
Olha Felipe* é [pausa] o pessoal que tem bolsa aqui da faculdade, eu juro a 
você quem não sei quem é. Isso não é discutido nem com os professores. 

(Felipe, jornalismo, 20 anos). 

Para ele só é possível identificar o bolsista do ProUni quando é 

necessário cumprir os trâmites necessários à manutenção da bolsa. Ele afirma 

também que algumas IES não cobram por serviços solicitados por bolsistas, o que 

faz com que a identificação seja mais dificultada ainda. 

Essa afirmação vem a ser reforçada pela recorrente argumentação, por 

parte das IES, de que tinham problemas em permitir a realização da pesquisa, por 

medo de expor os estudantes. É bem verdade que uma das maiores dificuldades 

desta pesquisa foi a de identificar os bolsistas, até mesmo por seus colegas de 

classe. Não foram poucas as vezes em que a aplicação do questionário causou 

certo alvoroço, ou susto, em parte dos estudantes, surpresos ao saber que este ou 

aquele colega era bolsista. 
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 Voltando à possibilidade de os alunos evitarem a identificação como 

justificativa para o alto índice de estudantes que nunca se considerou segregado. A 

questão que fica, e é importante de ser aprofundada posteriormente, é se esse 

percentual elevado de respostas “zero” se deve ao reflexo de uma aceitação boa por 

parte dos estudantes, ou se deve à maquiagem imposta pelas IES e pelos 

estudantes de modo a disfarçar a condição de bolsista, vindo a se caracterizar como 

uma segregação até maior que a original, já que até mesmo o próprio estudante 

procura se esconder e evitar maiores preconceitos. Sobre isso, a estudante de 

direito, Ana, 24 anos, reforça a expectativa ao afirmar que nunca sofreu nenhum 

preconceito justamente por nunca ter se exposto como bolsista. 

Na verdade, eu não informei para os meus colegas e meus professores que 
sou bolsista. Caso eles saibam, nunca comentaram nada em sala de aula. 
Não sou tratada diferente, mas, no final das contas, eu não disse, 
exatamente, para não ser tratada de maneira diferente. (Ana, direito, 24 
anos) 

Para ela, o estudante bolsista termina por evitar qualquer identificação, 

com isso também evitando qualquer tipo de preconceito.  

Outra característica que corrobora essa perspectiva é a observação de 

que, praticamente, todos os estudantes bolsistas sabem da condição de bolsista de 

seus colegas, não valendo o mesmo para os estudantes não bolsistas. Enquanto 

procurávamos identificar os estudantes, isso era só possível com a ajuda de outros 

bolsistas. Assim, seja devido aos encontros nas reuniões de bolsistas, seja por uma 

posição de defesa conjunta, a maior parte dos estudantes bolsistas andavam em 

grupos e se relacionavam entre si. Já os estudantes não bolsistas conseguem 

conviver bem com os bolsistas, mas, em boa parte dos casos, não sabiam da 

condição de bolsista do colega. 

É importante, e necessário, deixar claro que a análise apontada 

anteriormente deu-se por meio de uma observação superficial do que foi encontrado 

no campo, não podendo ser tida como uma verdade, ou mesmo como uma análise 

estatística do comportamento do bolsista pernambucano. De qualquer modo, ela 

vale como uma reflexão sobre as possibilidades desse percentual apresentado na 

pesquisa. 
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No que se refere ao tratamento por parte dos profissionais ligados às IES, 

tal perspectiva se mantém constante, ou seja, a maior parte (96%) deles nunca 

percebeu ou sentiu qualquer tipo de preconceito. E, dentre os poucos que afirmaram 

senti-lo, destacou-se a postura de negação também aos professores de sua 

condição de bolsista. Segundo relatos dos estudantes, a posição de saber sobre os 

bolsistas caberia ao professor. O estudante não teria obrigação de informá-lo e não 

o faria se pudesse, para evitar qualquer tipo de segregação, como mostrou o 

exemplo da estudante Ana, apresentado anteriormente. 

Se por um lado há semelhanças no resultado apontado quanto aos 

estudantes não bolsistas, por outro, há uma diferença destacável. Ao serem 

questionados, in off106, a maior parte dos professores afirmou receber, das IES, uma 

relação com o nome e o número de bolsistas por turma, porém, eles também 

afirmaram não perceber qualquer diferença entre os estudantes bolsistas e os não 

bolsistas, a ponto de esquecer completamente quem eram os ligados ao ProUni. E 

mais, dos poucos que afirmaram perceber alguma diferença, foi unânime a 

afirmação de que os bolsistas do ProUni apresentam melhor desempenho 

acadêmico do que os demais. Segundo eles, isso se deve à oportunidade única de 

ascensão social focada no ProUni, e esses estudantes veem no Programa uma 

chance de ter “algo na vida” e abraçam a oportunidade com mais afinco do que os 

outros que “tiveram outras oportunidades”. Para os profissionais entrevistados107, o 

estudante bolsista é, na maioria dos casos, mais esforçado e predisposto a aprender 

do que a média dos outros. 

O estudante de jornalismo, Felipe, 20 anos, mesmo sem o conhecimento 

dessa conversa não gravada com alguns professores, afirma e confirma o dito por 

eles. Ele aponta que estudante do ProUni é visto pelos professores como mais 

esforçado do que os demais.  

                                                
106

 Alegou-se a necessidade de autorização formal das IES, que foi dificultada em todas as IES onde 
se tentou fazê-la. Após sucessivas tentativas frustradas, deixamos de lado a entrevista com os 
profissionais e mantivemos conversas informais à titulo de entender melhor o processo em si. Sem 
pra isto, ter liberdade de citar os profissionais.   
107

 Tais entrevistas não foram colocadas na metodologia, pois não estavam catalogadas ou 
arquivadas, servindo apenas como fonte informal de pesquisa. Consideramos isto, por acreditar que 
não poderíamos apontar como uma fonte oficial, já que não tínhamos documentação comprobatória 
para tal.  
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Eu acho que eles avaliam bem, porque pelo que eu já tenho de 
conhecimento aqui na faculdade a maioria da galera que é ProUni 
eles têm uma dedicação maior a faculdade. Eles mostram mais 
interesse são mais participativos nas ações que a faculdade organiza 
[pausa] coisas desse tipo. Eu acho que o aluno ProUni é bem mais 
dedicado que os demais, não querendo menosprezar os outros mas 
a gente percebe a dedicação maior deles. (Felipe, jornalismo, 20 
anos) 

Para ele, o estudante do ProUni é mais dedicado e mais interessado em 

aprender do que os demais. Ele aponta que, ao observar sua faculdade, percebe o 

comportamento diferenciado dos estudantes bolsistas. 

Ou seja, se por um lado, há o interesse do estudante em se manter 

anônimo, como afirmamos anteriormente, por outro, mesmo os profissionais que 

poderiam identificar os estudantes bolsistas, acreditam que não há diferença 

perceptível entre os bolsistas e os não bolsistas. E quando há uma diferença 

perceptível, esta favorece os bolsistas. 

É importante destacar que essa é uma análise que usou de fontes 

superficiais, não podendo ser tida como definitiva ou como uma afirmação. Apenas 

apontamos possíveis explicações para os números apresentados anteriormente, 

sem preocupação ou pretensão de apontar verdades ou definir tendências. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A parte final desta dissertação visa estabelecer algumas conclusões a 

respeito do trabalho e nos deparamos agora com a possibilidade de comentar, de 

forma mais pessoal, o tema em questão. 

Partindo inicialmente da ideia de tentar entender melhor o Programa 

ProUni, foi evidente a falta de dados mais precisos sobre o Programa. E isso nos 

levou à busca por construí-los. 

Destacamos e reforçamos, desde o início do trabalho, que o ProUni se 

mostrou uma importante ferramenta de expansão e manutenção de vagas do ensino 

superior privado. Destacamos também os mais diversos mecanismos utilizados 

pelas IES como forma de garantir a expansão do setor, sem necessariamente 

significar perda financeira. Para isso, apresentamos dados que nos permitem atribuir 

ao ProUni, e a sua utilização, características que garantem  a expansão do sistema 

de ensino superior privado. Aproveitamos este momento para tecer críticas a tal 

mecanismo utilizado pelas IES privadas, ainda mais quando destacamos a 

fragilidade legal em torno do Programa, que permite inúmeras vagas oferecidas que, 

no entanto, com a ciência das IES e do governo federal, nunca serão ocupadas.  

Depois de apresentar a legislação em torno do Programa, resolvemos 

apresentar dados mais específicos sobre sua distribuição pelo país, sob os mais 

diversos recortes possíveis. Dessa forma, apontamos a distribuição das bolsas no 

país, por recortes sociais, destacando questões como gênero, renda e bolsa, como 

ferramentas de ação afirmativa. De modo geral, no que se refere a políticas de ação 

afirmativa, percebemos que a distribuição de bolsas pelo ProUni segue lógica 

diretamente ligada à distribuição de bolsas no ensino superior privado brasileiro, não 

se mostrando como uma alternativa ao modelo existente, tornando-se uma forma de 

reprodução das desigualdades. Por outro lado, quando observamos apenas a 

questão de renda, percebemos que o ProUni tem oferecido vagas no ensino superior 

a estudantes que provavelmente não teriam condições de pagar por uma IES 
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privada. Assim, o Programa, no que se refere à renda média dos estudantes, 

mostra-se extremamente inovador e, provavelmente, causará enorme impacto no 

tipo de estudante formado pelas IES brasileiras.  

Quando observamos o Programa no que se refere à distribuição por tipo 

de instituição de ensino superior, percebemos que o ProUni mudou completamente a 

lógica das IES brasileiras. De forma indireta, ou não, ele serviu como ferramenta 

para a expansão maciça de IES com fins lucrativos, oferecendo a elas, isenção de 

impostos semelhantes às oferecidas para IES sem fins lucrativos anteriormente. O 

real impacto do Programa no ensino superior, no que se refere ao tipo de IES 

predominante, foi o definitivo estabelecimento de um modelo de expansão do ensino 

superior pautado em IES com forte ligação no mercado de trabalho, e que pode vir a 

ser extremamente prejudicial ao futuro da educação superior brasileira. A lógica 

mercantil do ensino superior tem a tendência de transformar definitivamente o que 

se entende por formação superior. Cada vez mais, teremos menos instituições 

preocupadas com a pesquisa cientifica e mais instituições preocupadas com a 

distribuição de diplomas voltados ao mercado. Esta, que já é a realidade da 

educação superior no Brasil, tende a ser agravada, e, aliada a um novo perfil de 

estudante do ensino superior, também ligado ao mercado, poderá colocar em 

cheque a formação de ensino superior voltada à academia em si. Esse dado se 

torna mais grave quando percebemos que mesmo as IFES terminaram por adotar 

uma lógica mercantil em sua estrutura, seja pelas fundações privadas dentro das 

IFES, seja pela lógica de produtividade tão comum a nossos centros de pós-

graduação. 

Decidimos também observar nacionalmente o impacto do Programa nos 

primeiros estudantes formados recentemente, e que foram contemplados com a 

bolsa do ProUni. É interessante observar que, por mais que sejam resultados ainda 

frágeis e provisórios, o ProUni tem conseguido diminuir os índices de evasão escolar 

e vem apresentando um melhor desempenho médio, para os estudantes bolsistas, 

em relação aos demais. Porém, destacamos também que os critérios adotados pela 

pesquisa não são conclusivos, e que é possível que encontremos outras formas de 

justificar os resultados apontados. 
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Como forma de concluir nossa análise da distribuição do Programa pelo 

país, não poderíamos deixar de observar sua distribuição geográfica. É interessante 

observar que nem sempre os números absolutos dão a exata noção do impacto do 

programa por região. Concluímos, então, que uma grande oferta de vagas no ensino 

superior implica maior oferta de vagas no ProUni, porém, isso não significa que 

centros que ofereçam mais bolsas sejam necessariamente os mais favorecidos pelo 

Programa. Assim, há locais que, mesmo recebendo poucas bolsas do Programa, 

quando comparados à oferta geral de vagas, mostram-se bem mais dependentes do 

ProUni do que grandes centros urbanos, com grande número de bolsas ofertadas. 

De todo modo, é evidente que há uma concentração de oferta nos grandes centros 

urbanos, mostrando, mais uma vez, que o Programa segue, na maioria dos casos, 

lógica de distribuição semelhante ao apresentado no ensino superior privado como 

um todo. De qualquer forma, o ponto mais interessante desta análise por região, foi 

perceber a enorme quantidade de vagas não ocupadas no Programa. Dessa forma, 

buscamos entender um pouco mais as diversas razões que circundam essas vagas 

ociosas, bem como entender seu impacto no ensino superior brasileiro. Assim, 

percebemos que a existência de vagas ociosas vem sendo utilizada pelas IES como 

ferramenta para a garantia da oferta mínima à manutenção da IES vinculada ao 

Programa, e, por outro lado, como a garantia de que, mesmo diante da certeza de 

não ocupação, essas vagas poderiam ser oferecidas sem o risco de que a IES 

tivesse algum prejuízo. O mais impactante é que tal mecanismo legal adotado pelas 

IES não deixa de ser interessante ao Governo Federal, já que algumas vagas que 

nunca seriam ocupadas e que, provavelmente, deixariam de ser oferecidas em 

pouco tempo, têm sua oferta assegurada pelo ProUni. A não obrigatoriedade de 

ocupação de vagas ofertadas também serve ao governo como forma de ampliação 

do número de ofertas, já que, como forma de garantir a quantidade mínima de 

bolsas, algumas IES criam vagas fictícias, em EAD ou não, ampliando, ao menos 

estatisticamente, a oferta de vagas no ensino superior, financiadas pelo governo 

federal. Como propaganda eleitoral, oferecer vagas, mesmo que nunca sejam 

ocupadas, serve como um chamariz político bastante interessante. O fato de não ser 

ocupada uma vaga nunca será dado como de responsabilidade dos governos ou das 

IES, apesar de nesse caso sê-lo, já que a existência da vaga e sua não ocupação, 

automaticamente, é atribuída a um desinteresse dos estudantes por vagas. Fica 
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claro o ganho do governo quanto a isso, quando observamos que no site oficial do 

Programa não são apresentados dados referentes às bolsas ocupadas, e sim às 

ofertadas. Outra característica da “passividade” do governo é o descontrole em 

relação à abertura de vagas a distância com bolsas do ProUni. Tais vagas já seriam 

naturalmente estranhas, já que devemos considerar que uma vaga a distância 

requer menos gasto e tempo que uma presencial, e, somado ao fato de 50% das 

bolsas a distância não estarem ocupadas, era de se esperar, no mínimo, uma 

política governamental de controle sobre sua  abertura e seu financiamento. 

Consideramos importante também lembrar todas as dificuldades 

encontradas na fase de campo de nosso trabalho. Foram muitas as adversidades, 

mas a maior parte delas decorrente de dois pontos básicos: a falta de recursos 

financeiros, e a recusa em colaborar com a pesquisa, tanto das IES, quanto dos 

estudantes bolsistas. De toda forma, como afirmamos no corpo do texto, tal recusa 

nos fez refletir sobre possíveis falhas no sistema do ProUni, e nos levou a 

aprofundar nosso estudo sobre o tema, resultando em um vasto estudo sobre falhas 

legais e organizacionais do Programa. 

Discutimos também, em nosso trabalho, as motivações por trás da 

entrada, ou não, de um estudante no ensino superior. Apontamos as principais 

razões que retardam a entrada dos estudantes numa IES, dando o devido destaque 

a fatores como filhos, gênero e independência financeira. Sobre a categorização dos 

estudantes bolsistas em Pernambuco, destacamos que, de maneira geral, esse 

estudante segue o padrão do estudante não bolsista do ensino superior, ou seja, 

não tem filhos, vive com os pais, e está dentro da faixa esperada pelo ensino 

superior. Porém, o que nos interessou pesquisar, foram justamente os estudantes 

que não seguem esse padrão “ideal”. Assim, identificamos que o fator gênero pode 

vir a ser fundamental para a entrada tardia no ensino superior, bem como o fator 

filhos e casamento. Ficamos com a impressão de que ainda persiste a ideia de que o 

homem deve ser provedor da residência, e que isso pode justificar a idade tardia 

média dos homens bolsistas no Estado no ensino superior. 

Observamos, no que se refere à distribuição acadêmica dos bolsistas 

pernambucanos, que há concordância com o padrão encontrado no país. Assim, a 
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distribuição desses bolsistas quanto ao tipo de IES, turno e tipo de bolsa, segue 

próxima à distribuição de bolsistas no Brasil. 

Voltando a observar o perfil dos estudantes bolsistas, percebemos que, 

quanto à sua autopercepção de renda, é interessante destacar que há uma enorme 

disparidade entre o que acreditam ser sua condição social e os números apontados 

por eles.  Em suma, a maior parte apresenta uma percepção de condição social bem 

aquém dos dados que apresentam. A maior parte dos estudantes se considera em 

uma escala social bem acima do que realmente aparenta estar, e a percepção de 

“riqueza” tem mais a ver com fatores outros, como a formação dos pais, do que com 

o capital financeiro da família. Além disso, resolvemos também analisar sua rotina de 

vida, destacando pontos que consideramos fundamentais para entender as razões 

que levaram um estudante a escolher sua carreira no ensino superior e sua IES. 

Pontos como, distância da IES e a participação do estudante nas finanças da casa 

foram profundamente analisados, mas consideramos que nenhum ponto teve tanto 

destaque como a  perspectiva dos estudantes em relação ao ensino superior. Para a 

maior parte deles, o que deve ser levado em conta na entrada no ensino superior é a 

oportunidade de mercado atrelada a ele, o que pode vir a mudar drasticamente o 

perfil do profissional do graduado no Brasil. De modo geral, reforçamos em nosso 

estudo o argumento de que haverá uma mudança em breve no perfil do estudante 

no ensino superior brasileiro; este deixou de escolher curso e a IES por fatores 

financeiros, e passou a levar em conta principalmente a oportunidade de ser 

aprovado em um curso promissor, e a ascensão social atrelada a isso. Para eles, 

fatores como vocação ou custo de um curso podem deixar de ser considerados em 

prol de uma oportunidade mais garantida de mercado; isso se confirma ao 

percebermos que a maior parte desses estudantes não está em um curso que 

desejava anteriormente, e o fez com pretensões mercadológicas, acima de tudo. 

Outro dado que corrobora esse resultado é perceber que a maior parte dos 

estudantes bolsistas considera que sairão do ensino superior empregados, ou em 

vantagem comercial em relação aos demais; e, além disso, a maioria afirma que 

buscou no curso superior apenas a certeza de que poderia garantir seu futuro 

profissional. Antes de qualquer vocação ou sonho, aparenta prevalecer a 

oportunidade de ter seus estudos financiados, mesmo que para isso seja necessário 

cursar em uma IES, e um curso que não seja sua primeira opção. Como afirmamos 
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anteriormente, também é interessante aprofundar essa análise no tipo de 

profissional que será formado a partir desse Programa, discutindo e aprofundando a 

análise sobre um novo modelo de profissional que poderá surgir. 

Aproveitamos nosso trabalho para entender o que pensam os estudantes 

bolsistas sobre o ProUni, e como se enxergam enquanto bolsistas do Programa. 

50% dos estudantes acreditam poder sanar toda uma formação básica mal feita em 

apenas um curso superior; mais interessante ainda é observar que, dentre os que 

afirmaram não ser possível recuperar a formação acadêmica defasada, esmagadora 

maioria afirma que não é possível recuperá-la, mas, é possível recuperar o déficit 

social acumulado, reforçando a ideia de que, para o estudante, o “passado social” é 

recuperável, enquanto o escolar não. Para esse estudante, as vivências 

extraescolares se apresentam como um segundo plano da educação, sendo 

recuperável com o ingresso no ensino superior, ou seja, para a maioria deles, o 

histórico familiar é pouco relevante no desempenho acadêmico e profissional; já o 

histórico escolar tem um peso um pouco maior, E mais, para esses estudantes, o 

estudo, por si só, é responsável pela recuperação de todo um déficit social 

acumulado ou pela irrelevância desse déficit quando tratamos de sucesso 

acadêmico e profissional. Esse resultado nos leva a crer que eles colocam “nas 

mãos” do ensino superior, a responsabilidade por corrigir toda uma formação 

deficitária ao longo de, no mínimo, 12 anos escolares e 17 anos de vida. Faz-se 

necessário, então, discutirmos mais profundamente o que significa essa esperança 

depositada no ensino superior, e refletir sobre os possíveis resultados de sua 

postura no mercado de trabalho futuro.  

Outro dado interessante sobre a percepção dos estudantes enquanto 

bolsista se deu pela ausência de estudantes que afirmassem, de forma significativa, 

sofrer algum tipo de preconceito por ser bolsista do ProUni. Dado que, de princípio 

se mostra bem interessante, mas que pode ser lido de uma forma um pouco menos 

romântica, já que o não preconceito pode se dar por sua não identificação por parte 

dos colegas de classe. Percebemos, em nosso trabalho, que os bolsistas do ProUni 

têm total conhecimento de quem são os demais bolsistas, porém os não bolsistas, 

não conseguem identificar os bolsistas. Isso, aliado ao depoimento de uma 

estudante que afirmou não se identificar por medo de represálias, pode ser um sinal 
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de certa coerência com tal afirmação; por outro lado, ficou muito claro em nossos 

estudos que as próprias IES não têm interesse em expor tais estudantes. Na maioria 

dos casos, percebemos que há, sim, um enorme respeito e admiração pelo bolsista 

ProUni, que, na maioria dos casos, foi tratado como sendo dos melhores alunos das 

IES. Ou seja, se por um lado, há o interesse do estudante em se manter anônimo, 

como afirmamos anteriormente, por outro, mesmo os profissionais que poderiam 

identificar os estudantes bolsistas acreditam que não há diferença perceptível entre 

os bolsistas e os não bolsistas. E quando há uma diferença perceptível, esta 

favorece os bolsistas. 

Quanto ao ProUni como política pública, ficamos com a impressão de 

que, para os bolsistas, o investimento público não pode ser direcionado só para as 

IES privadas, pois, além da possibilidade de essas vagas não serem destinadas aos 

estudantes mais necessitados, seria necessária também uma reformulação de 

alguns cursos nas IES públicas, já que alguns de seus cursos  estariam defasados. 

Além disso, destacou-se que o investimento em IES privadas pode significar uma 

impossibilidade de crescimento na carreira acadêmica para alguns estudantes, pois 

as IES públicas ainda são as únicas que oferecem possibilidade de continuar 

pesquisando, fazer mestrado e doutorado. Também recorrente foi a argumentação 

de que o problema maior do ensino brasileiro não se encontra nas universidades, e 

sim no ensino básico. Para boa parte dos estudantes, sem uma mudança drástica no 

ensino público como um todo, não seria viável focar todo o investimento em verbas 

paras as IES públicas, já que estas apenas serviriam para ampliar o fosso entre 

estudantes ricos e pobres. 

Quando questionados sobre o Programa, grande parte dos estudantes 

argumentou que ele tinha, sim, alguns defeitos, mas que, de maneira geral, deveria 

ser mantido como está. Aos que criticaram o Programa, foram recorrentes, e 

reforçadas por nossa análise, as críticas ao processo de seleção e manutenção 

desses estudantes. Por muitas vezes nos deparamos com dados e afirmações que 

contradizem a proposta do programa, sendo necessário urgentemente rediscutir a 

legislação em torno dele e de seus mecanismos de controle. 

Por fim, investigamos as mudanças ocorridas na vida desses estudantes 

em decorrência da entrada no ensino superior pelo ProUni, e, talvez, tenhamos 
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ficado com maior gana por aprofundar nossa análise justamente nesse ponto. 

Percebemos que, de uma forma ou de outra, o estudante bolsista se coloca num 

patamar distinto ao entrar em um curso superior. Percebemos ser difícil que um 

estudante bolsista consiga aceitar se manter no mesmo patamar social de seus pais 

após a conclusão do ensino superior. Percebemos, também que, de uma forma, ou 

de outra, é significativa a mudança ocorrida na vida desses estudantes, seja na 

questão financeira, seja simplesmente pela percepção de vida e de realidade social. 

Porém, nos sentimos insatisfeitos e instigados a continuar este estudo, por não 

conseguirmos identificar as reais mudanças ocorridas na vida desses estudantes, 

principalmente no que se refere a razões que levam um estudante a querer mudar, 

ou não, de realidade social. Mais ainda, deparamo-nos com a intrigante curiosidade 

de saber como se comportará esse estudante ao concluir seu um curso superior.  

Se, por um lado, não usamos de Pierre Bourdieu em nossa análise, por 

outro nos deparamos com uma dúvida ligada aos trabalhos do autor que nos 

inquietou bastante, e nos deixou com a obrigação de continuar a pesquisa, ou torcer 

para que alguém o faça. Se já consideramos de forma crítica a expansão do ensino 

superior privado, agora nos deparamos com a necessidade de entender que tipo de 

profissional será formado por esse Programa e esse modelo de expansão.  

Lembrando que Bourdieu (1998) afirma que, com um mesmo diploma, 

jovens com origens sociais mais elevadas tenderiam a obter, no mercado de 

trabalho, um rendimento maior de seus diplomas do que seus colegas pertencentes 

às camadas populares. O autor deu a esse conceito o nome de Lei do rendimento 

diferencial do diploma. Essa abordagem nos levou a perceber similaridades no 

recente processo de expansão e massificação do ensino superior nos países da 

América Latina, acenando com a possível criação de uma nova “geração enganada”. 

“para que sejam favorecidos os mais favorecidos e 

desfavorecidos os mais desfavorecidos, é necessário e 

suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do 

ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e 

dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as 

crianças de diferentes classes sociais” (BOURDIEU, 1998, 

p.53)  

Políticas do ensino superior brasileiro, como o ProUni, colocaram jovens 

de origens desprovidas de capital econômico e cultural numa realidade universitária 
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predominantemente elitista, caso este que precisa ser estudado. Ao colocar jovens 

de origem pobre na universidade, qual seria então o papel do ProUni? Teríamos 

uma reformulação do campo da educação, ou mais um caso de violência simbólica 

sublocando jovens no campo educacional e no campo profissional? Pareceu-nos 

necessário e doloroso por só perceber quando não poderíamos mais o fazer, discutir 

a real capacidade desse modelo de expansão. Estaríamos criando, no Brasil, uma 

nova geração enganada? Por outro lado, como seria uma redefinição do campo 

social da educação, de forma que isso não aconteça? 

Também sobre às limitações metodológicas, percebemos que este 

trabalho poderia ter sido mais bem aproveitado caso viesse a explorar os impactos 

do ensino superior na vida dos estudantes em especial no que se refere a, seu 

capital cultural. Para tanto, poderíamos ter trabalhado um pouco mais os dados 

encontrados com o auxílio de um pacote estatístico, sendo essa uma alternativa 

viável para a continuidade deste trabalho. 

Chegamos ao fim com a certeza de que respondemos a muita coisa, mas 

que deixamos muitas outras a responder, na esperança de que isso ocorra o mais 

breve possível. Algumas perguntas persistiram, a maior parte delas não.  
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ANEXOS 

ANEXO 1- QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO. 

- Você é:  

      a) Solteiro (a) 

      b) Casado (a) 

      c) Separado judicialmente 

      d) Divorciado 

 

- Sexo M F _________ 

 

- Idade_______ 

 

1 - Você tem filhos? 

CÓDIGO PÇÃO 

a) Não 

b) um 

c) dois 

d) três  

e) quatro ou mais 

 

2 - Você mora com: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Pais 

b) Parentes  

c) Esposa e Filhos 

d) Casa do Estudante 

e) Pensionato   

f) Outros 

(especifique:_________________________________________________________________________

_______) 

 

3 - Qual o tipo de curso de Ensino Médio que concluiu? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Profissionalizante (Técnico)  

b) Normal Médio (Magistério)  

c) Estudos Gerais (2º Grau)  

d) Supletivo 

 

4 – Quantos vestibulares você prestou até entrar na universidade pelo ProUni? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) 1 vez  

b) 2 vezes  

c) 3 vezes  

d) 4 vezes ou mais 

 

5 – Antes de conseguir a bolsa do ProUni, você já havia sido aprovado em algum vestibular? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Não, este é meu primeiro curso superior.  

b) Sim, numa universidade pública  

c) Sim, numa universidade privada. 

 

 

6 – Caso você tenha cursado uma faculdade privada anteriormente, qual o motivo da sua desistência? 
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a) Nunca havia cursado outro curso de graduação. 

b) Fui aprovado, mas não gostei do curso. 

c) Fui aprovado, mas não pude pagar.  

d) Outro: 

especifique:_________________________________________________________________________

_______ 

 

7 - Qual o motivo principal que o levou a optar pela sua faculdade? 

 

a) A faculdade é uma referencia na minha área. 

b) A exclusividade do curso (só há este curso na minha instituição) 

c) Foi o curso que eu sempre quis fazer. 

d) Foi a vaga que apareceu para mim. 

e) Dentre as vagas que concorri, foi a única que consegui. 

CÓDIGO OPÇÃO 

8 - Qual a sua responsabilidade nas finanças da sua casa? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Sou total responsáve1 pela minha casa. 

b) Ajudo em partes das contas da casa. 

c) Ajudo quando posso ajudar, realizando trabalhos esporádicos. 

d) Dependo financeiramente de outra pessoa. 

 

9- Qual a ocupação do seu pai?  

 

a) Meu pai não é mais vivo. 

b) Profissional liberal: _____________ 

c) Empresário: _____________  

d) Servidor Público: __________ 

e) Empregado em Empresa Privada  

f) Empregado Rural / Agricultor  

g) Comerciante (área:________________________)  

h) Empregado do setor informal (autônomo) 

i) Empregado doméstico  

j) Desempregado 

k) Outras: especificar_____________________________ 

 

10- Qual a ocupação da sua mãe?  

 

a) Minha mãe não é mais viva. 

b) Profissional liberal 

c) Empresária  

d) Servidora Pública 

e) Empregada em Empresa Privada  

f) Empregado Rural / Agricultor  

g) Comerciante  

h) Empregado do setor informal (autônomo)  

i) Empregada doméstica 

j) Desempregada 

k) Outras: especificar _______________________________ 

 

11 - Onde fez os estudos do Ensino Fundamental (1º grau)? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Todo em escola pública 

b) Todo em escola particular  

c) Parte em escola pública, parte em escola particular  

d) Outro 

 

12 - Onde fez os estudos do Ensino Médio (2º grau)? 

CÓDIGO OPÇÃO 
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a) Todo em escola pública  

b) Todo em escola particular (com bolsa)  

c) Parte em escola pública, parte em escola Particular (com bolsa) 

 

13 - Qual o nível de instrução do pai ou responsável? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Analfabeto  

b) Ensino Fundamental (1º Grau) completo  

c) Ensino Fundamental (1º Grau) incompleto  

d) Ensino Médio (2º Grau) completo  

e) Ensino Médio (2º Grau) incompleto  

f) Curso Superior Completo 

g) Pós-Graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado) 

 

14 - Qual o nível de instrução da mãe ou responsável? 

 

a) Analfabeta  

b) Ensino Fundamental (1º Grau) completo  

c) Ensino Fundamental (1º Grau) incompleto  

d) Ensino Médio (2º Grau) completo  

e) Ensino Médio (2º Grau) incompleto  

f) Curso Superior Completo 

g) Pós-Graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado) 

 

15 - Qual das seguintes alternativas melhor descreve a atual situação ocupacional de seu pai? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Está Trabalhando  

b) Está desempregado  

c) Está aposentado  

d) Aposentado e trabalhando  

e) Outra 

 

16 - Qual das seguintes alternativas melhor descreve a atual situação ocupacional 

de sua mãe? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Está Trabalhando  

b) Está desempregada  

c) Está aposentada  

d) Aposentada e trabalhando  

e) Outra 

 

17 - Quantas pessoas moram em sua residência (incluindo você)? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) 1 apenas  

b) 2 pessoas  

c) 3 pessoas  

d) 4 pessoas  

e) 5 pessoas  

f) 6 ou mais pessoas 

 

18 - Quantos dormitórios existem em sua residência? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Um  

b) Dois  

c) Três  

d) Quatro  

e) Mais de quatro 

 

19 - Qual a renda líquida mensal da família, em reais? 

CÓDIGO OPÇÃO 
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a)  Até 510  

b) Entre 510,00 e a 1.020  

c) De 1.020 a 1530  

d) De 1530 a 2040  

e) De 2040 a 3060  

f) De 3060 a 3570 

g) De 3570 a 4080 

h) De 4080 a 4590 

i) De 4590 a 5100  

j) Acima de 5100 

 

20 – Aproximadamente, quanto da renda de seus pais, foram gastos na educação dos filhos (escola e 

cursos)? 

CÓDIGOOPÇÃO 

a) Toda 

b) Não gastou 

c) 10% 

d) 20% 

e) 30% 

f) 40% 

g) 50% 

h) 60% 

i) 70% 

j) 80% 

k) 90% 

 

21 – Numa escala de zero a sete, você se auto-percebe em que próximo de que classe social (zero indica 

classe mais baixa e 7) a classe mais alta na escala social brasileira GO OP 

_______ 

 

22 - Qual o meio de transporte que você utiliza para ir para a faculdade? 

a) Bicicleta  

b) Motocicleta 

c) Ônibus 

d) Integração 

e) Apenas metrô  

f) Automóvel próprio ou da família  

g) Outros, qual? 

 

23- Você poderia ir para a faculdade a pé? 

 

a) Sim 

b) Não 

 

Em relação ao seu atual curso superior 

 

24 – Qual é seu curso?  

__________________________________ 

 

25- Quando iniciou? 

_________________ 

 

26 - Sobre a escolha do curso. 

CÓOPÇÃO 

a) Sempre foi minha primeira escolha. 

b) Era minha segunda ou terceira opção, pois pretendia cursar outro. 

c) Vim para este curso pois foi o único que conseguir cursar, e precisava de uma profissão.  

d) Pretendo mudar de curso. 

 

27 – Sobre a expectativa futura. 
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CÓDIGO OPÇÃO 

a) Acredito que sairei da universidade empregado. 

b) O mercado está difícil, mas tenho muito mais chances do que antes. 

c) Não sei bem o que esperar do mercado, não fiz o curso com esta preocupação. 

       d)    Provavelmente não terei emprego ao me formar. 

 

28 - Questão: Sobre o andamento do curso: como você se considera? 

 

a) Um ótimo aluno 

b) Um aluno mediano 

c) Um aluno mediano 

d) Um aluno ruim 

e) Um péssimo aluno 

 

29 - O que você espera de um curso universitário?  

 

a) Formação profissional para ingresso no mercado de trabalho 

b) Formação voltada para a pesquisa científica e tecnológica 

c) Formação profissional para aperfeiçoamento, reconhecimento, ascensão funcional  

d) Outros: especificar________________ 

 

30 – E quanto a sua instituição de ensino superior. 

CÓDIGO OPÇÃO 

a)  Não poderia ser melhor, considero-a uma das melhores na área. 

b) Estou satisfeito com minha faculdade, mas sei que existem outras bem melhores 

c) Estou satisfeito pois é a melhor que sou capaz de conseguir cursar. 

d) Não gosto da faculdade, por quê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

31 - Qual o motivo predominante na escolha do curso? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a)  Mercado de trabalho  

b) Prestígio social da profissão  

c) Baixa concorrência de vagas na seleção da bolsa  

d) Possibilidade de realização pessoal  

e) Influência de familiares  

f) Qualidade do curso  

g) Outros motivos: especificar 

 

Em relação ao ambiente de curso: 

 

32 – Ao entrar no curso superior pelo ProUni, você: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Me senti muito orgulhoso, pois sei que passei por uma concorrência muito grande pela bolsa. 

b) Me senti orgulhoso, mas ao mesmo tempo sabia que poderia ter passado numa universidade pública. 

c) Demorei um tempo para me acostumar, mas logo nos primeiros exames já esqueci que eu era bolsista 

d) Ainda não sei lidar com isto, sinto-me estranho por não pagar o curso.  

e) Pouco importa, o importante é ter meu curso superior. 

 

33 – Em relação ao comportamento dos seus colegas. 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Nunca senti discriminação alguma por parte deles. 

b) No começo eles me subestimavam, mas logo perceberam que eu era igual a todos. 

c) Fui bastante subestimado, mas nunca dei relevância a isto. 

d) Até hoje sinto que sou tratado de forma diferente. 

 

Se „d‟, a que você atribui essa forma de tratamento? 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

34 – E quanto aos professores e profissionais da instituição de ensino superior: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Nunca senti discriminação alguma por parte deles. 

b) No começo eles me subestimavam, mas logo perceberam que eu era igual aos demais estudantes. 

c) Fui bastante subestimado, mas nunca dei relevância a isto. 

d) Até hoje sinto que sou tratado de forma diferente. 

 

Se „d‟, a que você atribui essa forma de tratamento? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

35 – Em relação as oportunidades de estágio. 

O OPÇO 

a) Nunca senti diferença alguma de mim para os estudantes não bolsistas. O que é levado em conta é a 

mérito.  

b) Os alunos mais ricos, bolsistas ou não, conseguem mais  bons estágios (contatos familiares, carro, maior 

tempo de estudo, proficiência em línguas...)   

c) Os estágios são claramente destinados em maior quantidade aos alunos não bolsistas. 

d) Não consegui perceber se havia ou não uma discriminação. 

 

 

Se ‘b’ ou ‘c’, você poderia indicar os motivos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

36 – Em relação as oportunidades de pesquisa de iniciação científica. 

O OPÇO 

a) Nunca senti diferença alguma de mim para os alunos não bolsistas. O que é levado em conta é a mérito.  

b) Os alunos mais ricos, bolsistas ou não, tem mais estrutura para conseguir bons estágios (contatos 

familiares, carro, maior tempo de estudo, proficiência em línguas...)   

c) Os estágios são discriminadamente dados em maior quantidade aos alunos não bolsistas. 

d) Não consegui perceber se havia ou não uma discriminação. 

e) Não há pesquisa em minha universidade. 

Idem, acima. 

CÓDIGO OPÇÃO 

37 – Se você fosse classificar competências que favoreçam o bom desempenho no ambiente acadêmico, 

qual das a seguir tem mais relevância.  

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Esforço nos estudos. 

b) Bom relacionamento com professores. 

c) Bagagem cultural relevante (ler muito, viajar, conhece idiomas e culturas, boa retórica...) 

d) Não adianta nada, o que importa é ter bom relacionamento e fazer tudo o que querem os professores. 

 

38 – Numa escala de zero a cinco, qual a relevância que você dá ao histórico familiar e cultural (tudo que 

ele viveu antes de entrar na faculdade), no que se refere a um melhor desempenho acadêmico e profissional 

de um indivíduo? 

 

0 – Nenhuma relevância 

1 – Relevante , mas facilmente recuperável 

2 - Relevante, mas recuperável com muito trabalho. 

3 - Muito relevante, é praticamente impossível recuperar tudo que se perdeu durante os anos anteriores à 

universidade. 

4 - Nunca será recuperado o tempo perdido. 
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DIGO O 

39 –Partindo do fato que o ensino público brasileiro deixa de oferecer, aos seus alunos, uma série de 

ferramentas necessárias ao bom aprendizado, você acha que durante a universidade é possível sanar parte 

ou todas as deficiências acumuladas durante os ensinos fundamentais e médio, a fim de equiparar a 

qualidade da formação de todos os alunos? 

 

a) Sim 

b) Não 

CÓDIGO OPÇÃO 

Em relação ao PROUNI 

 

40 – Numa escala de zero a quatro, qual sua classificação para o Programa, quando se tratando de uma 

política pública? CÓDIGO OPÇÃO 

0- Péssimo 

1- Ruim 

2- Regular 

3- Bom 

4- Ótimo 

 

41 – Qual sua posição em relação ao investimento de dinheiro público na abertura de vagas em 

universidades ou instituições privadas? Como você vê este investimento? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Acho irrelevante investir em universidades públicas, as vagas delas nunca seriam destinadas a 

estudantes que vieram de escolas públicas. 

b) Acho que o Programa é um bom modo de dar uma chance aos estudantes que não tiveram 

oportunidades, mas penso que o investimento na universidade pública não pode acabar. 

c) Apesar de ter me favorecido, acredito que o ProUni deva terminar. Dinheiro público é para ser usado 

em universidades públicas. 

d) Não me importo muito com o dinheiro público, estou mais preocupado com minha formação. 

 

 

42- E quanto a continuidade do programa. 

 

a) Deve continuar como está. 

b) Deve continuar, mas deve ser modificado. 

c) Deve continuar, mas com prazo limitado de tempo (acabando em alguns anos). 

d) Deve acabar. 

 

Se b ou d, por qual razão? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

43- E quanto a abertura de vagas nas universidades públicas, qual sua postura em relação a isto? 

 

a) Não muda nada, vagas de universidades públicas são sempre para estudantes ricos 

b) È sempre importante abrir mais vagas, afinal de contas, os bons estudantes oriundos de escolas públicas 

também poderiam lutar por vagas públicas. 

c) Tem que haver investimento na pública e na privada também. 

d) Outros,qual?_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________ 

 

44- Qual o impacto do programa nas suas escolhas eleitorais? A continuidade do programa é um fator 

determinante pra teu voto? 

 

a) Sim 

b) Não 

c) Depende do candidato - por quê? 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

45 – Caso não houvesse o programa, o que você teria feito no ano seguinte? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Estudaria para tentar uma vaga em uma universidade pública. 

b) Iria trabalhar e tentar estudar na hora que tivesse disponibilidade. 

c) Tentaria um empréstimo para bancar minha meus estudos em instituição privada. 

d) Deixaria de lado o curso superior, e iria trabalhar. 

e) Não sei o que faria. 

 

Em relação ao impacto do programa na sua vida 

 

46 – Em relação aos seus pais, você: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Acha que é uma pessoa diferente e que não gostaria de viver vida igual ou similar a de meus pais (em 

termos de trabalho, moradia, salário,...). 

b) Acho que posso avançar em termos em termos financeiros e culturais, mas conseguiria viver 

exatamente a vida que meus pais viveram (mesmo tipo de trabalho, moradia, salário ...). 

c) Não sou nada mais que meus pais foram, este curso não mudará minhas condições de vida . 

 

47 – Em relação aos seus gostos culturais: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Acha que fazer um curso superior abre a cabeça das pessoas. Não consigo mais me imaginar vivendo e 

consumindo o que eu consumia anteriormente. 

b) A faculdade me apresentou muita coisa nova, e hoje consigo mixar tudo que eu consumia anteriormente 

com o que eu consumo agora. 

c) Aproveitei o que a graduação me trouxe de melhor e novo e tentei levar essa novidade aos meus 

amigos/parentes que não tiveram esta oportunidade. 

d) Estudo é uma coisa, cultura é outra. Continuo indo aos mesmos lugares e consumindo as mesmas 

coisas. 

 

48 – Em relação ao seu bairro: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Agora que cursei um curso superior, minha meta de vida é sair de onde eu morava. Tenho que evoluir e 

passar a viver em um lugar que condiga com minha atual condição. 

b) Até quero morar em outro bairro, mas não tenho tanta pressa. Consigo conviver bem com minha vida de 

antes da universidade, até achar algo melhor pra mim. 

c) Minhas raízes são fixas. Não considero a possibilidade de sair de onde eu nasci. Independente de ser 

bom ou ruim, é meu lugar. 

d) Vou ficar vivendo onde sempre vivi, e aproveitarei do que aprendi na universidade pra melhorar as 

condições do meu bairro 

. 

49 – Em relação aos seus relacionamentos: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Não me relaciono com alguém que não estude. Estudar pra mim é o mínimo. Sem estudo não é possível 

ser ninguém. E não quero constituir família com alguém que não esteja do meu nível. 

b) Não vejo problemas em me relacionar com alguém que não esteja estudando, desde que esta pessoa 

aproveite o meu exemplo e comece a se dedicar agora. 

c) Não vejo uma pessoa pelo que ela tem para me oferecer intelectualmente, pouco importa se a pessoa 

estudou ou não.  

 

50 – Ainda em relação aos seus relacionamentos: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Não me relaciono com alguém que ganhe muito menos do que eu. Estudei para subir na vida, e não 

pretendo dividir ela com alguém que não pense igual. 

b) Não importa me relacionar com alguém que ganhe menos que eu, o importante é que esta pessoa tenha 

um oficio e possa me ajudar na vida. 
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c) Não ligo em dividir o que ganhar e, quem sabe até, baixar meu futuro padrão de vida. O importante é 

estar com alguém que me faça bem. 

d) Pouco me importa as relações futuras, não tenho pretensão alguma de casar. 

 

51 – Em relação aos seus filhos, qual parte da sua renda você destinaria para educação de seus filhos? 

OPÇÃO 

a) Toda 

b) Não gastou 

c) 10% 

d) 20% 

e) 30% 

f) 40% 

g) 50% 

h) 60% 

i) 70% 

j) 80% 

k) 90% 

 

52 – Qual a relação dos seus pais com o seu “investimento” no ensino superior? 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Apóiam-me incondicionalmente 

b) Não gostavam da idéia, mas aceitaram que eu esteja cursando e acreditam em mim. 

c) Apóiam, mas querem que eu ajude nas despesas da casa. 

d) Acham que estou perdendo tempo e deixando de contribuir financeiramente em casa 

e) Não sabem o que eu estou fazendo. 

 

53 – Numa escala de zero a quatro, qual a importância do ensino superior para a melhor qualidade de 

vida de um indivíduo  

0- Nenhuma relevância, as vezes até atrapalha. 

1- Nem ajuda, nem atrapalha. O curso superior é apenas um curso a mais. 

2- Relevante, mas é possível se conseguir bons empregos, mesmo sem curso superior. 

3- Muito importante, com isso obteremos novas oportunidades. 

4- Fundamental, sem educação superior não se é nada na vida. 

 

Em elação aos gastos escolares 

 

54 – Seus livros são: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Emprestados 

b) Comprados de segunda mão 

c) Comprados novos 

d) Apenas cópias (xérox). 

e) Uso os da biblioteca 

 

55 – Em relação aos custos de manutenção escolar: 

CÓDIGO OPÇÃO 

a) Faço pequenos trabalhos para pagar meus custos. 

b) Consigo dinheiro com meus pais para bancar meus gastos. 

c) Não consigo dinheiro algum. 

d) Consigo dinheiro de outra forma. Qual? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________ 

56 – Costuma ir ao cinema? 

a) Sim 

b) Não 

Se sim, quantas vezes por mês? _______ 

 

57 – Costuma ir ao biblioteca? 

a) Sim 
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b) Não 

Se sim, quantas vezes por semana? _______ 

 

58 – Qual seu tipo de bolsa? 

a) Integral (100%) 

b) Parcial (50%) 

c) Parcial (25%)  
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Qual a importância do PROUNI para você? 

2. Como você avalia o PROUNI? 

3. Como você define um estudante do PROUNI? 

4. Como os estudantes do PROUNI são percebidos na sua faculdade? 

5. Há alguma diferença de tratamento entre os estudantes do PROUNI e os demais? 

6. O que você pensa do PROUNI como um Programa governamental que investe em 

vagas no ensino superior privado? 

7. E pensando no PROUNI como um Programa destinado aos estudantes oriundos de 

escola pública, como você o define? 

8. Destinado ao mesmo público, quanto a hipótese de aumentar vagas no ensino superior 

público, como você definiria isto? 

9. Como você acha que deveriam ser as políticas direcionadas aos estudantes de escola 

pública no Brasil? 

10. Ao colocar estudantes de origem humilde na universidade. Como você percebe o 

impacto do PROUNI na vida dos seus colegas? 

11. E na sua vida, o que mudou após o PROUNI? 

12. Se considerarmos toda a bagagem cultural que um estudante de origem rica possa ter, 

é possível considerar que o PROUNI está promovendo condições de igualdade? Ele 

consegue proporcionar uma disputa justa em relação ao mercado de trabalho? 

13. Caso contrário, como enfrentar esta possível injustiça social?  

 


