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RESUMO 

 

 

Este estudo visa identificar as ações pessoais, institucionais e de políticas 

públicas que contribuem ou contribuíram para o estímulo, o acesso, a inserção, a 

permanência e a conclusão do curso superior pelos bolsistas do Programa 

Universidade para Todos (Prouni). Para a consecução desse objetivo, prioriza as 

vozes de nove trabalhadores estudantes do curso noturno de Pedagogia, em três 

instituições universitárias do Estado de Minas Gerais, classificadas pelo Ministério da 

Educação (MEC) como Universidade (uma) e Centros Universitários (dois). A 

investigação, de natureza qualitativa, articula-se com a linha de pesquisa Políticas 

Públicas e Reforma Educacionais e Curriculares do Programa de Pós-Graduação: 

Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O 

Prouni, considerado uma política focalizada, contextualiza o cenário político que 

contribui para o acesso do estudante de baixa renda ao Ensino Superior. Este 

estudo encontra referência em teóricos como Freire (1983), segundo o qual a 

inserção não é um mero conceito, sobretudo quando relacionada ao contexto do 

engajamento do homem na compreensão de sua realidade; e Gramsci (1979), este 

por considerar que o homem pode influir nos acontecimentos, pois o 

desenvolvimento histórico não é pré-determinado. A pesquisa desenvolvida ampara-

se na análise documental e bibliográfica, no levantamento de dados em campo por 

meio de consulta à internet e em entrevista semiestruturada. Constatou-se que, 

apesar de viabilizar o acesso da população de baixa renda ao Ensino Superior, o 

Prouni ainda é insuficiente, requer a adoção de ações oriundas de políticas públicas 

e das instituições de Ensino Superior que, de fato, estimulem a permanência, a 

inserção e a conclusão do curso pelo bolsista. Apurou-se que, atualmente, a 

possibilidade de conclusão do curso tem se concentrado no esforço pessoal do 

aluno. 

 

Palavras-chave:  Política pública; Prouni; acesso/permanência/inserção; Ensino 

Superior. 



ABSTRACT 

 

 

This study aims at identifying personal, institutional and public policies actions 

that contribute or have contributed to the motivation, access, inclusion, retention and 

completion of university course by the grantees assisted by Prouni project (Programa 

Universidade para Todos – University for All People). To accomplish this purpose, 

this paper gives priority to the voices of 9 student-workers attending the night course 

of Education from 3 universities located in the state of Minas Gerais, classified by the 

Brazilian Ministry of Education (MEC) as University (one) and University Centers 

(two). The research, featuring a qualitative character, is linked to the research line of 

Public Policies and Curriculum and Educational Reform of the Post-Graduation 

Program: Education: Curriculum from Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). Prouni, considered as a focused policy, provides context to the political 

scenario that contributes to the access of the student coming from low-income 

population to Higher Education. This study finds reference to theorists such as Freire 

(1983), whereby the inclusion is not a mere concept, especially when related to the 

context of the engagement of human being in understanding their reality; and 

Gramsci (1979), this, considering that the human being can influence the events, 

because the historical development is not predetermined. The research developed is 

based on documentary and bibliographical analysis and field data collection through 

the Internet and semi structured interview. Despite improving the access of low-

income population to higher education, Prouni is not still enough, requiring the 

adoption of actions from public policies and institutions of higher education that, in 

fact, motivate the permanence, inclusion and completion of the course by the 

grantee. It was also found out that the possibility of the course completion is focused, 

currently, in the personal effort of the student. 

 

Keywords:  Public policy; Prouni; access/permanence/inclusion; Higher Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O que me surpreende na aplicação de uma 
educação realmente libertadora é o medo da 
liberdade. 

Paulo Freire 

 

 

Relatar experiências que foram significativas na trajetória de vida significa 

(re)construir a identidade como sujeito em constante processo de transformação, 

conforme afirma Freire (1996). Nesse contexto situam-se as escolhas e seus 

respectivos discursos que sustentam valores, concepções, perspectivas. 

Minha história de vida tem sido marcada pela vontade pessoal de superação 

da ignorância e pela presença das pessoas que vêm tornando-a menos árdua. Meu 

processo educativo, iniciado no seio de uma família humilde e numerosa, fez-me 

perceber muito cedo que a conquista do conhecimento crítico é fundamental para a 

liberdade. Nesse aspecto, a escola tem um dos seus maiores desafios, em particular 

quando identificamos o seu significado no pensamento de Gramsci. Para o filósofo, 

essa instituição é a responsável pela formação da consciência e dos valores 

fundamentais do humanismo capaz de gerar um homem forte, organizado para ser 

tenaz e resistente, educado para ser confiante (JESUS, 1989, p. 106).  

As reflexões iniciais aqui apresentadas possibilitaram-me entender por que 

me identifico com a pesquisa de doutorado. Enxergo neste debate, e nas histórias 

dos sujeitos objetos desta investigação, um pouco de minha própria história, em que 

as experiências de superação oportunizaram-me a ser a primeira de uma família de 

13 filhos1 a alcançar a educação superior. 

                                                 
1 O emprego do gênero masculino em todo o texto, neste estudo, tem por objetivo evitarmos 
conjugações que dificultem a leitura pelo leitor; entretanto, reconhecemos a relevância dos estudos 
sobre gênero que se vinculam a amplas reflexões acerca das construções sociais do masculino e do 
feminino nas sociedades contemporâneas e que analisam esse conceito como uma noção relacional, 
uma maneira de referir-se à organização social das relações sociais fundadas nas diferenças entre os 
sexos e como um primeiro modo de dar significado às relações de poder (LOPES, 1990).  
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Meus estudos em instituições públicas e privadas permitiram-me vivenciar 

não só os limites das políticas dessas instituições, mas também buscar alternativas 

de mudanças como educadora e sindicalista. Por meio dos movimentos sociais, 

estive à frente das lutas pelo direito da população de baixa renda2, pela educação de 

qualidade e por uma escola democrática, menos excludente, que reconheça o aluno 

em sua individualidade e como sujeito central do processo educativo.  

Sintonizada com projetos e com as utopias de uma educação libertadora, 

participei da implementação da Escola Plural3. Essa proposta alternativa, que se 

inseria nos movimentos de renovação pedagógica na década de 1990, representou 

uma nova forma de conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Minha construção 

político-pedagógica, pautada nas inovações das propostas e práticas pedagógicas 

produzidas no cotidiano das escolas pelos educadores da rede municipal de ensino 

de Belo Horizonte, possibilitou-me refletir que nenhuma política pedagógica poderá 

obter sucesso se os profissionais nela envolvidos não se veem como sujeitos do 

processo educativo. 

Por entender que o currículo é uma construção social que deve mediar as 

interações dos sujeitos com os elementos de suas práticas, suas concepções e 

subjetividades, provocando fenômenos e situações novas na ação pedagógica, 

direcionei o olhar para o desvendamento do seu significado na escola. Com esse 

objetivo, realizei a pesquisa no Mestrado. 

Minha aprovação no Mestrado em 2002, na Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUC-MG), foi o caminho para a busca do entendimento da relação 

do sujeito com o conhecimento escolar.  

Na dissertação, intitulada A seleção dos conteúdos escolares: da prescrição à 

ação docente, a investigação focou-se em apontar os fatores objetivos e subjetivos 

que os docentes utilizam para selecionar os conteúdos escolares. A pesquisa 

constatou que, apesar da existência de um currículo oficial, os professores recriam o  

                                                 
2 Designação atribuída ao setor social em função do nível de escolaridade dos pais e da renda 
familiar. 
3 O Programa da Escola Plural se refere a uma proposta político-pedagógica implementada pela 
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte na primeira administração do Partido dos 
Trabalhadores (PT) (BELO HORIZONTE, 1994).  
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currículo por meio de uma nova seleção, tendo como referência as próprias 

experiências, em um movimento que denota o embate entre as concepções e as 

práticas.  

Com base no pressuposto que políticas educacionais são mecanismos de 

regulação4, analisamos a utilização dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

pelos docentes, em sala de aula – o que nos permitiu constatar que os professores 

reagem às prescrições definidas por diferentes instâncias educacionais e criam 

estratégias transgressoras por meio de ação individual ou coletiva – o que é menos 

frequente –, em resposta às orientações que consideram arbitrárias. A construção 

de resistências é uma resposta articulada pela relativa autonomia conquistada ao 

longo da trajetória profissional desses professores e que reafirma a assertiva de que 

o currículo só ganha vida no interior da sala de aula. 

A pesquisa empírica e teórica desenvolvida para a elaboração desta tese 

desenvolveu-se e concluiu-se por meio de investigações que constataram que os 

docentes, no cotidiano do trabalho pedagógico, utilizavam uma espécie de 

bricolagem, que poderia até permitir a interpretação de um novo discurso sobre o 

currículo necessário. O referido procedimento, no entanto, poderia constituir um 

entrave para a absorção de novos paradigmas e ampliação do conceito de currículo.  

Essa interpretação possibilita realçar que, para alcançar seu objetivo, toda 

política educacional deverá levar em conta os aspectos que envolvem os sujeitos do 

processo educativo, a cultura institucional – discursos, motivações, normas, éticas, 

concepções, e práticas –, o cotidiano escolar e as condições5 objetivas e subjetivas 

a que estão submetidos. Refletir sobre essas questões nos remete ao Programa 

                                                 
4 O termo regulação, oriundo da Fisiologia, é definido como ato ou efeito de regular, funcionar 
devidamente, estar bem proporcionado, harmonioso. O vocábulo ganha precisão conceitual, por meio 
da teoria da regulação social que se desenvolve, a partir das influências funcionalistas e do estrutural-
marxismo, e compreende a noção de que a sociedade é um corpo autorregulável. A partir das 
contribuições da Escola Francesa, Aglieta (1979 apud OLIVEIRA, 2009, p. 45-62) demonstra que 
esse conceito se refere às relações determinantes que se reproduzem, nas e pelas transformações 
sociais, às formas pelas quais se realizam, e às causas de reprodução e rupturas em diferentes 
pontos do sistema social.  
5 Neste trabalho, condições objetivas relacionam-se às políticas educacionais que viabilizam o 
programa de desenvolvimento institucional e o projeto pedagógico de curso. Elas são materializadas 
por meio dos recursos humanos, físicos, materiais e financeiros, dentre outros elementos. As 
condições subjetivas caracterizam-se pelos aspectos pessoais como interesse no desenvolvimento 
intelectual, vontade e disciplina de estudo; capacidade de autoavaliação; elaboração e planejamento 
de rotina para estudar; vida cultural e tempo, dentre outras questões, que, mesmo parcialmente 
dependentes das disposições objetivas, não são determinadas plenamente por elas. 
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Universidade para Todos6 (Prouni)7, que compõe o cenário deste estudo. A política 

de educação em referência tem por objetivo democratizar o Ensino Superior 

garantindo o acesso da população de baixa renda a esse nível de ensino, conforme 

argumenta o Governo Federal. 

Em razão das controvérsias sobre esse Programa, é preciso analisar os seus 

impactos nas políticas das instituições conveniadas e na formação do aluno bolsista. 

As políticas educacionais implícitas nas políticas públicas8 têm caráter social e, por 

isso, estão repletas de contradições.  

Como componente do grupo de pesquisa “Currículo, Conhecimento, 

Orientações e Práticas Curriculares”, certificado pela Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUC-MG), investiguei a dimensão curricular no interior da escola e 

a produção sistematizada dos currículos nos processos ocorridos em sala de aula. 

Evidenciei que os conflitos/desafios da construção de uma educação inclusiva 

pressupõem considerar a escola como um espaço de formação, que possibilite os 

sujeitos a construírem e reconstruírem novos conhecimentos, marcando sua posição 

na sociedade.  

Em 2002, como professora do curso de licenciatura em Matemática, participei 

de um trabalho investigativo que tinha por objetivo identificar o perfil do aluno do 

Curso de Matemática9. A pesquisa também buscava levantar questões 

determinantes para a reestruturação do Projeto Pedagógico desse curso. Dentre os 

aspectos investigados, uma questão que se destacou foi a forma como os alunos 

                                                 
6 Programa criado pelo Governo Federal, no mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na 
administração do Ministro da Educação Tarso Genro, mediante o Decreto no 5.493, de 15 de outubro 
de 2004 (BRASIL, 2004). O Prouni tem por finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 
parciais, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 
educação superior, aos estudantes carentes que não possuem diploma de curso superior. 
7 Apesar do título do Programa empregar o termo Universidade, no sentido lato, o Prouni destina-se a 
todas as instituições do sistema de ensino superior privado, envolvendo universidade, centros 
universitários e faculdades. Moehlecke (2009) destaca que o grupo majoritário de instituição superior 
está representado pelas faculdades. O termo universidade, no entanto, carrega maior capital 
simbólico; assim, ao longo do trabalho, quando nos referirmos à educação superior, poderemos 
utilizar as terminologias Universidade e Instituição de Ensino Superior representadas pelas siglas 
IFESs (instituições públicas) e IESs (instituições privadas) para designar qualquer instituição de 
ensino, seja faculdade, universidade ou outras. 
8 Adotamos o conceito de Rua (1998, p. 15), que concebe política pública como o conjunto de 
procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução 
pacífica dos conflitos envolvendo bens públicos e, em geral, engloba mais do que uma decisão e 
requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas.   
9 O trabalho intitulava-se “O perfil do aluno do Curso de Matemática: determinantes para 
reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Matemática” e foi desenvolvido pelas Faculdades 
de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2002-2003.  
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concebem a relação teoria e prática. Existe uma tendência de dissociar e 

antagonizar essa relação, à qual são atribuídos status diferenciados. 

Este trabalho investigativo tem origem nas reflexões produzidas no percurso 

de minha práxis, como professora dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Letras, 

Ciências Biológicas, Educação Física, História, Geografia e Física e no trabalho de 

investigação do Mestrado. 

Outro fator motivador são as inquietações pessoais sobre a aprendizagem, a 

relação do aluno com o conhecimento, sua inserção na instituição acadêmica. As 

reflexões sobre essas questões conduziu-me à pesquisa intitulada “Análise da 

inserção acadêmica dos alunos do Programa Universidade para Todos (Prouni) no 

Centro Universitário de Sete Lagoas (Unifemm)”, realizada entre 2006 e 2007. 

Nessa investigação, analisamos os possíveis fatores, que dificultam ou 

facilitam a permanência dos bolsistas Prouni no Unifemm. Nossa primeira estratégia 

na pesquisa foi identificar os universitários beneficiários do Prouni que ingressaram 

nesse Centro Universitário, nos anos de 2005 e 2006. Os dados levantados 

apontaram a presença de 211 estudantes, matriculados em diferentes cursos, aos 

quais chamamos de alunos Prouni. 

No desenvolvimento desta pesquisa, trabalhamos com dados quantitativos e 

qualitativos. A aplicação de um questionário socioeconômico-cultural possibilitou-nos 

conhecer o perfil dos sujeitos investigados. As entrevistas revelaram aspectos 

singulares da história e da persistência dos alunos Prouni na sua inserção no curso 

superior; entretanto, neste texto destacamos apenas algumas questões que os 

universitários identificaram como responsáveis por uma formação fragilizada.  

Os estudantes relataram escassez de tempo para se dedicar aos estudos, 

dificuldades financeiras para custear os gastos com materiais, cópias reprográficas e 

transportes. Para muitos alunos, questões pedagógicas, como não ter acesso ao 

material didático, a pressão por notas superiores à média, o acúmulo de trabalhos 

das diferentes disciplinas, falta de computador para digitar as atividades, são 

problemas que interferem na aprendizagem e na possibilidade de uma formação 

mais qualificada.  

Alguns alunos relataram o escasso hábito de leitura e a falta de oportunidades 

de acesso aos espaços culturais da cidade na qual residem. Um número expressivo 
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não frequenta teatros nem tem tempo e/ou dinheiro para ir ao cinema. As atividades, 

nos finais de semana, restringem-se à Igreja. A condição de alunos trabalhadores 

faz que o tempo na instituição seja limitado, restringindo-se ao período das aulas. 

Uma possibilidade de ampliação das atividades culturais poderia ocorrer 

mediante participação nas Atividades Acadêmicas Culturais Científicas (AACC), 

oferecidas pela Instituição em que estudam; entretanto, essas atividades são 

realizadas aos sábados, o que dificulta a participação de muitos que trabalham 

nesse dia. A incompatibilidade dos horários é outro obstáculo para permanência em 

um curso superior, pois o término da jornada de trabalho e o deslocamento até a 

instituição acadêmica e o início das aulas são outro desafio. 

O aluno Prouni, em grande proporção, advém de escolas públicas, cujo 

retrato da realidade expõe esse sujeito a uma formação fragilizada. Sabemos que as 

dificuldades pedagógicas não afetam somente os bolsistas desse Programa. Outros 

universitários não bolsistas, de diferentes camadas sociais, inclusive aqueles que 

cursaram a Educação Básica em instituições privadas, apresentam de alguma forma 

especificidades na formação, o que indica a importância da construção de novas 

políticas educacionais que conduzam a educação a patamares de qualidade. 

A realidade de uma escolarização fragilizada tem sido aferida de diversas 

formas, inclusive pela aplicação de testes internacionais, como o Programme for 

International Student Assessment10 (Pisa), que permitem a comparação do 

desempenho dos estudantes brasileiros com o daqueles dos países desenvolvidos e 

de outros em desenvolvimento. O resultado apontou graves problemas educacionais 

na formação pedagógica dos alunos brasileiros.  

Apesar do último resultado do teste divulgado em 2009, em que registra a 

terceira melhor evolução na educação, o Brasil ainda segue entre os piores 

colocados, ostentando a décima quinta posição entre 65 países. Com os 401 pontos 

obtidos pelos alunos, ficamos abaixo da média geral de 496 pontos estipulada pela 

                                                 
10 O estudo Pisa foi lançado pela Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica 
(OCDE), em 1997. Os resultados nele obtidos permitem monitorizar, com regularidade, os sistemas 
educativos em termos do desempenho dos alunos, no contexto de um enquadramento conceptual 
aceito internacionalmente. Ele procura medir a capacidade dos jovens de 15 anos para usarem os 
conhecimentos adquiridos, de maneira a enfrentar os desafios da vida real, em vez de simplesmente 
avaliar o domínio que detêm sobre o conteúdo do seu currículo escolar específico (WEBER, 2007).  
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OCDE. Os cinco melhores países colocados são: China (Xangai), com 577 pontos; 

Hong Kong, com 546; Finlândia e Cingapura, com 543; e Coreia do Sul, com 541. 

Destacamos que, nos escores apresentados, nosso maior problema 

concentra-se nos resultados dos alunos que frequentam a escola pública 

(municipais, estaduais), pois suas médias equiparam-se às dos sete piores países – 

387 pontos. 

O Ministério da Educação divulgou, em 5 de julho de 2010, o resultado 

nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica11 (IDEB, 2009). Os 

indicadores mostraram evolução na qualidade da educação em todos os níveis de 

ensino, o que, segundo o Governo, indica que as metas de progressão 

estabelecidas foram superadas. Na primeira e segunda etapas do Ensino 

Fundamental, os alunos passaram de 4,2 para 4,6 e de 3,8 para 4,0; entretanto, 

verifica-se que no Ensino Médio os resultados foram tímidos. Os estudantes 

passaram de 3,5 para 3,6. 

Apoiados no pressuposto que a avaliação do rendimento do aluno deve 

ultrapassar a simples aferição de notas e pautar-se por processos mais 

abrangentes, constatamos que muitos estudantes, que chegam ao Ensino Superior, 

não apresentam nem os domínios básicos da leitura e da escrita, o que inviabiliza o 

entendimento e a produção de textos de média complexidade, ou a compreensão 

básica de métodos e dos principais conceitos científicos.  

A pesquisa desenvolvida por Zago (2006), intitulada “Do acesso à 

permanência no Ensino Superior: percurso de estudantes universitários de camadas 

populares”, identificou que a presença de categorias sociais, antes excluídas do 

sistema de ensino, levanta necessariamente uma questão: o acesso à universidade 

sim, e depois?  

                                                 
11 O Ideb, criado pelo Inep em 2007, em uma escala de zero a dez, sintetiza dois conceitos 
igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos 
estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre 
aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep: o 
Saeb e a Prova Brasil. A série histórica de resultados do Ideb se inicia em 2005, a partir de onde 
foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País, mas 
também por escolas, municípios e unidades da Federação. A lógica é a de que cada instância evolua 
de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o patamar educacional da média dos 
países da OCDE (MEC-INEP, 2010. Disponível em: <http//www.inep.go.br>. Acesso em: 11 dez. 
2010).  
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Zago (2006) argumenta que não basta ter acesso ao Ensino Superior, pois as 

condições de inclusão vão muito além do acesso e do chamado “sucesso escolar” 

por ter alcançado esse nível de ensino. É preciso ultrapassar a simples garantia de 

vagas no Ensino Superior, pois democratizar a educação exige que o conhecimento 

produzido na escola seja acessível a todos nos mesmos patamares de qualidade.  

O universitário de baixa renda, enquanto trabalhador estudante (HIRANO et 

al., v. 4. n. 1, 1987) envolvido em uma dupla jornada de trabalho, tem limites à 

dedicação ao curso. Identificamos que essa realidade contribuiu para os índices de 

evasão. As políticas focalizadas, no caso em questão o Prouni, têm cumprido o seu 

objetivo de democratizar o Ensino Superior? 

Ristoff (2002, p. 27) afirma que o acesso a esse nível de ensino não garante a 

democratização, pois esta só se efetiva quando o indivíduo tem acesso ao 

conhecimento e à permanência. Ele ainda complementa que a democratização de 

oportunidades sem “educação de qualidade” nada mais é que elitismo inaceitável.  

Esses pressupostos são determinantes para o entendimento de que o acesso 

é a porta inicial para a democratização, mas torna-se necessário também garantir a 

todos que ingressem no curso superior condições de nele permanecer, com 

sucesso, em contextos que privilegiem o sujeito na construção de sua cidadania; 

isso pressupõe a condição de cidadão, aquele que goza dos direitos civis e políticos 

de um Estado, conforme argumenta Freire (2001). 

O debate da democratização da educação superior no Brasil constitui tema 

emergente e complexo, sobretudo se levarmos em consideração o acesso e a 

permanência da população de baixa renda no Ensino Superior. Dados12 divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE, 2010), relativos ao acesso e à 

frequência dos estudantes brasileiros nos ensinos Médio e Superior, apontam uma 

realidade desfavorável: somente 32% dos adolescentes entre 15 e 17 anos, situados 

entre os 20% mais pobres da população, frequentam o Ensino Médio ao passo que, 

entre os 20% mais ricos, a porcentagem é de 77,9%.  

Esses índices revelam que a possibilidade de os alunos mais pobres 

chegarem ao Ensino Superior é infinitamente menor em relação aos mais ricos. A 

                                                 
12 Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 17 de setembro de 2010.  
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enorme desigualdade de oportunidades presente no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio faz que a parcela mais discriminada da população tenha menores 

possibilidades de acesso ao Ensino Superior público gratuito.  

No tocante à educação superior, os dados indicam que, entre os jovens com 

18 a 24 anos, o porcentual de estudantes no Ensino Superior passou de 22,1% em 

1999 para 48,1% em 10 anos, ultrapassando os 37,9% de 2009. Embora esse 

número tenha aumentado, ainda podemos constatar desequilíbrios, pois o atual 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010 tinha como meta incluir 30% da 

população dessa faixa etária nesse nível de ensino até 201013.  

Poucos são os estudantes de escolas públicas que conseguem ingressar no 

Ensino Superior, em instituições públicas. Essa questão tem relação com a história 

da educação superior brasileira que evidencia a persistente predestinação de uma 

elite, selecionada para ocupar lugares relevantes no desenvolvimento, com prestígio 

e recompensas privilegiadas no contexto social, conforme destaca Chizzotti (apud 

COSTA, 2010) no prefácio do livro ProUni – O olhar dos estudantes beneficiários. 

Ao optar por uma política focalizada e pragmática, o Governo Lula definiu que 

um dos programas para o acesso da população de baixa renda no Ensino Superior 

seria via Prouni, criado em 2004. Essa política é parte de um conjunto de 

programas14 direcionado ao Ensino Superior. 

Esse Programa tem sido objeto de reflexões acadêmicas; entretanto, 

identificamos que os debates acerca do Prouni ainda carecem de estudos que 

investiguem a permanência e a conclusão do curso superior, para aqueles 

estudantes que conseguiram ultrapassar as barreiras do acesso. Devemos, neste 

trabalho, direcionar nossos olhares para questões que respondam: Como o aluno 

Prouni analisa a condição de universitário no Ensino Superior? Como as IESs se 

relacionam com os bolsistas? Que ações as instituições parceiras do MEC nesse 

                                                 
13 Dados extraídos da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) de 2009 do IBGE. Publicado em 

17/09/2010. Disponível em: <WWW.ibge.gov.br/home/presidencia/noticia>. Acesso em: 27 maio 

2011. 
14 Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(Reuni), criado em 24 de abril de 2007, pelo Decreto no 6.096, que deu origem, também, à 
Universidade Aberta do Brasil; à expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, 
cujos objetivos são ampliar, significativamente, o número de vagas na educação superior. 
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Programa têm viabilizado para garantir a permanência, a inserção e a conclusão do 

curso pelos bolsistas Prouni?  

Dar relevância às vozes dos beneficiários significa propiciar um melhor 

entendimento do cenário das políticas de Ensino Superior e suas implicações na 

formação do estudante universitário. 

A literatura acadêmica disponível, que analisa o Prouni, tem aprofundado 

suas divergências a respeito dessa política do Governo Federal para o Ensino 

Superior. Nos debates, são salientados alguns aspectos, como a isenção fiscal 

repassada à iniciativa privada, caracterizando assim a privatização desse nível de 

ensino, mediante a ampliação de vagas, conforme argumentam alguns 

pesquisadores (MANCEBO, 2004; CATANI, HEY, GIOLI, 2006; SGUISSARD, 2000) 

e a efetividade dessa política, na garantia da permanência com sucesso dos 

bolsistas. Relacionam essa análise à qualidade de algumas IESs e colocam em 

dúvida o caráter inclusivo e democrático do Programa, em contraposição ao que 

divulga o Ministério da Educação (MEC).  

Com o acesso dos universitários oriundos do Prouni, surge uma nova 

realidade e, com ela, duas preocupações: a primeira está relacionada à situação 

socioeconômica desses estudantes, pois, a princípio, fazem parte do universo da 

população brasileira que, dificilmente, chegaria ao curso superior em razão de 

fatores econômicos, percalços e problemas nas trajetórias escolares; a segunda 

decorre, diretamente, da primeira, pois é preciso instituir processos mais 

democráticos que garantam não só o acesso, mas também o estímulo à inserção, à 

permanência e à conclusão do curso superior. 

Catani e Gilioli (2006) argumentam que o Prouni estimula uma política pública 

de acesso, mas não de permanência e conclusão do curso, por orientar-se pelas 

concepções do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 

que oferece benefícios e não direitos aos egressos do Ensino Médio público.  

Nessa perspectiva, analisamos como apropriada a utilização conjunta dos 

termos acesso, permanência e inserção neste trabalho, por entendermos que 

existem diferenças conceituais de âmbito político. Segundo Houaiss15, acesso é o 

ato de ingressar, é a entrada. O ingresso do estudante no Ensino Superior, sob 

                                                 
15 Disponível em: < www.uol.com.br/houaiss>. Acesso em: 17 jun. 2010. 
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qualquer condição política, não constitui garantia de permanência e muito menos de 

conclusão do curso.  

O significado de permanência remete à “ação de permanecer”, estado, 

duração (HOUAISS)16. A qualidade de permanência do aluno na instituição 

universitária deve ser analisada, pois se encontra entre os fatores que impulsionam 

o seu desenvolvimento pessoal e o preparo para o exercício da cidadania. Não 

podemos afirmar que o fato de estar matriculado, frequentar e permanecer no curso 

seja garantia de inserção do estudante na cultura universitária a ponto de mobilizá-lo 

na construção cultural e crítica do seu pensamento.  

Ao destacar essas questões, buscamos respaldo para nossa fundamentação 

nas reflexões de Gramsci (2004). Esse filósofo argumenta que somente a educação 

irá propiciar às classes subalternas uma “reforma intelectual”, elevando-lhes a 

consciência do nível do senso comum para o filosófico. O olhar crítico sobre o 

mundo possibilitará aos indivíduos o saber para se “orientar no mundo e na vida”, o 

saber para criticar quem dirige e, principalmente, para dirigir. Essa dimensão prática 

da intervenção ativa das classes subalternas na vida social e nas decisões políticas 

confere significado ao que Gramsci denominou reforma intelectual e moral.  

Nessa mesma linha de análise, Freire (1983, p. 58-59) afirma que a inserção 

não é um mero conceito, sobretudo quando relacionada ao contexto do engajamento 

do homem na compreensão de sua realidade. Nessa perspectiva, entendemos que 

inserir-se envolve ações políticas do sujeito, condição essencial para essa ação. 

Freire (1983) ainda complementa que o engajamento do aluno só se viabiliza por 

meio da inserção crítica e com a tomada de consciência de sua realidade de 

oprimido. Não basta que o sujeito seja consciente de que faz parte da sociedade, é 

preciso que conheça o seu papel na coletividade e seja capaz de questioná-la, a fim 

de produzir transformações. Estimular o sujeito a inserir-se no mundo deve ser, 

portanto, um dos principais objetivos da instituição de ensino.  

O estímulo ao acesso, à permanência e à conclusão do curso pelos bolsistas 

do Prouni envolve um leque de questões que precisam ser analisadas em face das 

demandas que possibilitam a inserção do aluno na instituição de Ensino Superior. 

No cenário brasileiro, vários movimentos educacionais contribuíram para os debates 

                                                 
16 Disponível em: <www.uol.com.br/houaiss>. Acesso em: 17 jun. 2010. 
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acerca de uma educação acessível a todos, que respeite as peculiaridades humanas 

e incentive os olhares dos sujeitos envolvidos no processo educativo para o 

significado da diversidade.  

É importante observar que os universitários, de baixa renda, trazem em suas 

identidades saberes construídos nas relações sociais cotidianas e valores adquiridos 

no meio cultural em que vivem. Esses saberes, provenientes da prática social, estão 

sustentados pelo experimentalismo, pelo pragmatismo, pela espontaneidade e pelas 

experiências dos sujeitos.  

A cultura educacional brasileira, historicamente, tem colocado esses saberes 

em lados opostos e de forma hierarquizada, legitimando somente o saber 

universitário como uma única via de conhecimento. Essa visão persiste, porque 

durante muitos anos vivemos sob os fortes pilares da ciência clássica que reforçou 

visões dicotômicas entre corpo e mente, sujeito e objeto, certo e errado, segregando 

o saber científico legitimado pela academia e reservando ao saber cotidiano o status 

de não saber.  

Partimos do pressuposto que alguns fatores, como a compreensão da cultura 

institucional significada pelos discursos, representações, motivações, normas, 

éticas, concepções e práticas, podem sustentar tanto o fracasso quanto o sucesso 

acadêmico.  

A centralidade do sujeito nos processos educativos, o significado atribuído 

pelo aluno Prouni à sua condição de universitário, em face da realidade social 

concreta e do respeito às peculiaridades humanas, salientam a importância de 

darmos visibilidade às dimensões de seus percursos formativos. 

Para responder a algumas questões, apropriamo-nos do conceito de ação 

porque o seu significado filosófico, de acordo com Houaiss17, corresponde à 

atividade prática (concreta) que intervém no real em contraste com a passividade de 

uma atitude puramente especulativa ou teórica. O princípio gerador da ação remete 

a disposição do sujeito para agir no sentido objetivo de sua livre intenção. O que 

também justifica o emprego do conceito ação é o fato de buscarmos fidelidade aos 

nossos principais referenciais teóricos (GRAMSCI, 1979; FREIRE, 1983), que 

lançam luzes sobre as dimensões concretas das ações do sujeito.  

                                                 
17 Disponível em: <www.uol.com.br/houaiss>. Acesso em: 17 jun. 2010. 
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Gramsci (1979), o filósofo sardenho, acreditava que o homem pode influir 

sobre os acontecimentos e que o desenvolvimento histórico não é pré-determinado. 

Essa teoria da evidência ao sujeito histórico gramsciano, que por meio da dimensão 

crítica de sua realidade pode transformar o mundo exterior, as relações gerais, 

fortalecer e desenvolver a si, na perspectiva da construção do novo intelectual da 

modernidade.  

Freire (1983) entende que, quando o sujeito assume para si o comando dos 

seus processos, ele torna-se autônomo e se emancipa; assim, deve ser analisado 

como um ser pleno de cidadania. A construção da consciência crítica deve pautar-se 

na liberdade e na autonomia do ser. Ela só ganha significado quando o 

conhecimento acontece, quando o indivíduo se reconhece humano e é estimulado a 

refletir sobre a própria realidade, as experiências de vida e os problemas cotidianos.  

Esse processo requer a mobilização dos saberes dos sujeitos; mobilização 

essa que não ocorre pela memorização de informações e, sim, pela transformação 

de atividades externas em internas, por meio do pensamento. Isso pressupõe a 

capacidade do indivíduo pensar de forma autônoma e criativa e aplicar o 

conhecimento construído às mais diversas situações do cotidiano; só assim o aluno 

dará relevância às experiências acadêmicas no contexto de significados de 

pertencimento, como condição de autodeterminação na construção da identidade 

como universitário. 

Mobilizar é fazer pensar, é refletir sobre o que se está aprendendo, relacionar 

esses saberes aos aspectos da realidade. Os saberes são mobilizados, quando as 

atividades exigem uma participação ativa dos envolvidos e desenvolvem suas 

capacidades mentais.  

No caso em análise – dos alunos Prouni –, esta pesquisa tem por objetivo 

investigar a seguinte questão: Que ações pessoais, institucionais e de políticas 

públicas contribuem ou contribuíram para o estímulo, acesso, inserção, permanência 

e conclusão do curso superior?  

Com o propósito de responder a essa indagação, procuramos compreender, 

pelas vozes de nove bolsistas Prouni, os recursos mobilizados para garantirem o 

acesso, a inserção, a permanência e a conclusão do curso superior. 
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Conceber a educação como um fenômeno social historicamente 

contextualizado implica que se deve compreender os problemas pesquisados nessa 

área como constituídos de múltiplos fatores; por isso, a pesquisa nos conduziu a 

uma abordagem qualitativa.  

A utilização da pesquisa qualitativa em Ciências Sociais é destacada por 

Patton (apud ALVES; GEWANDSZNAIDER, 2004), uma vez que ela nos permite 

compreender e esclarecer os fenômenos e os significados presentes em 

determinada situação estudada; ou seja, implica considerar que as pessoas agem 

em função de crenças, percepções, sentimentos e valores, conferindo significado e 

sentido ao próprio comportamento, o qual não se dá a conhecer de modo imediato e, 

por isso, precisa ser desvelado.  

Chizzotti (2006) considera essa modalidade de pesquisa um processo de 

partilhamento entre pessoas, fatos e locais, cujos significados “visíveis e latentes” 

podem ser interpretados e traduzidos em um “texto escrito”, por meio do qual o 

pesquisador aponta as dimensões dos aspectos sociais, sintonizados com as novas 

exigências de avanço sobre o conhecimento, a escola e seus sujeitos, reforçando o 

valor da interpretação, tanto dos materiais escritos quanto do produto dos discursos 

e dos pontos de vista de pesquisados e pesquisadores.  

Ao decidir-se pela pesquisa qualitativa, por um lado, o pesquisador deve 

manter um distanciamento do objeto pesquisado, pois a pesquisa exige que seja 

pautada e embasada em realidades vividas e não em realidades camufladas; por 

outro lado, o investigador crítico não deve elidir, de suas análises, as inscrições 

ideológicas e políticas que subjazem aos significados das ações e das ideias que os 

indivíduos exprimem ou praticam no dia a dia (CHIZZOTTI, 2006).  

Triviños (1987) reconhece as relações assimétricas entre a cultura e o lugar 

do pesquisador na pesquisa qualitativa. Para ele, quando o pesquisador desenvolve 

uma investigação pressupõe conhecer uma realidade cultural, ao mesmo tempo em 

que é portador de uma cultura. Isso significa que esse sujeito tem a oportunidade de 

atuar pontualmente em determinados momentos da coleta de dados, procurando 

disponibilizar alguns elementos para que o sujeito pesquisado possa refletir ou, 

simplesmente, apresentar novas indagações ao próprio pesquisador. Esse processo 
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que conduz a investigação envolve pesquisador com o objeto de pesquisa e 

proporciona o direcionamento de seu olhar para o cotidiano do campo educacional. 

O referido pressuposto exige também reconhecer esse espaço como 

extremamente dinâmico, no qual as interferências externas articulam-se aos 

processos internos na construção da prática pedagógica, Triviños (1987) coloca em 

destaque a descrição do ambiente, na busca do entendimento da própria 

organização escolar, enquanto elemento que interfere nessa prática. 

A pesquisa qualitativa envolve investigação por diferentes caminhos; por isso, 

neste trabalho, utilizamos as seguintes modalidades:  

• pesquisa bibliográfica; 

• pesquisa documental; 

• pesquisa em campo. 

 

Para atender ao propósito de assegurar a vigilância epistemológica, valemo-

nos da pesquisa bibliográfica com o escopo de fundamentar teoricamente nosso 

objeto de estudo e subsidiar a análise dos dados obtidos. Essa metodologia implica 

um conjunto ordenado de procedimentos e buscas por soluções, atento ao objeto de 

estudo e que, por isso, não pode ser aleatório. 

A pesquisa documental pode ser conduzida em quaisquer ciências, mas os 

documentos constituem o campo por excelência de áreas como a Sociologia, a 

História e a Política. Com a pesquisa documental, identificamos, nesse tipo de 

abordagem, as possibilidades da utilização de documentos como importantes fontes 

de dados, que possibilitam o exame de materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico ou que podem ser reexaminados na busca de novas 

interpretações ou de informações complementares. A análise das informações 

contidas nos documentos poderá viabilizar as respostas às questões da pesquisa 

(objetivos ou hipóteses). 

Para Bogdan e Biklen (1994), a análise documental tem o sentido de 

compreender a perspectiva oficial e a elaboração documental da comunicação 

interna. 
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As pesquisas bibliográfica e documental têm por objetivo fundamentar o 

objeto de estudo, contribuindo com elementos que subsidiam a análise futura dos 

dados obtidos; assim, para captarmos o objeto em estudo, a partir dos olhares dos 

sujeitos envolvidos e levando em consideração todos os pontos de vista relevantes, 

articulamos aos dois procedimentos metodológicos (pesquisa bibliográfica e 

documental) a pesquisa em campo, por identificarmos que o fenômeno em estudo 

tem uma melhor compreensão no contexto em que ocorre e do qual faz parte. 

Para a seleção dos bolsistas Prouni partimos das indicações dos 

coordenadores e professores do curso de Pedagogia de três instituições de Ensino 

Superior. Recorremos, a esses educadores pela aproximação com os alunos, 

concretizada no cotidiano do trabalho pedagógico, e por acumularem informações 

detalhadas do perfil deles. Cabe ressaltar que, em uma das instituições, o secretário 

do curso também participou do processo e demonstrou profundo conhecimento dos 

estudantes indicados. 

De posse da relação dos universitários indicados pelos educadores, fizemos 

uma nova seleção pautada nos seguintes aspectos:  

• Nove bolsistas do Prouni, matriculados no curso de Pedagogia em três IESs 

diferentes. Nossa opção pela diversificação das instituições e pelo número 

igual de sujeitos pesquisados (três por IES) teve o claro propósito de 

assegurar a confiabilidade e riquezas de dados produzidos em contextos 

diferenciados. Para melhor situar o leitor, salientamos que, de acordo com o 

MEC, das três instituições selecionadas, uma é classificada como 

Universidade e as outras duas como centros universitários. No tocante à 

localização, duas estão em Belo Horizonte e em Sete Lagoas, a 70 Km da 

capital mineira. 

• Os estudantes deveriam ter cursado a Educação Básica em escola pública. 

Salientamos que este destaque atende às especificidades do presente 

estudo, pois não desconhecemos a existência de estudantes que estudaram 

em instituição privada com bolsa e que podem ser atendidos pelo Prouni.  

• Os bolsistas Prouni deveriam estar matriculados no noturno. O cotidiano 

desse ensino apresenta características singulares, porque recebe um alunado 

formado por trabalhadores estudantes. Analisamos que investigar esses 



53 

 

sujeitos abre novos caminhos para a construção de políticas que nos 

possibilitem repensar o acesso da população de baixa renda ao Ensino 

Superior. 

• Outro critério adotado para seleção dos alunos foi identificarmos aqueles que 

sob a avaliação dos educadores apresentavam um bom desempenho 

acadêmico, incluindo a frequência assídua ao curso. Nessa análise, os 

educadores levaram em consideração critérios qualitativos e quantitativos do 

rendimento pedagógico do estudante durante a trajetória acadêmica na 

instituição; entretanto, como não era objetivo deste trabalho analisar o 

desempenho quantitativo do aluno, não registramos as notas. Os docentes 

conceituaram como bom desempenho acadêmico aspectos que tem origem 

no próprio sujeito, como o interesse no desenvolvimento intelectual, vontade e 

disciplina para o estudo, autonomia intelectual, capacidade de autoavaliação, 

rotina para estudar. O bom desempenho acadêmico também pode ser 

considerado como resultado das aprendizagens e dos conteúdos 

universitários que se materializam nas boas notas, ao longo da trajetória 

acadêmica do estudante. Perrenoud (1995), no entanto, destaca que alguns 

casos de elevados resultados podem ser fruto da manipulação, pelo 

estudante, que passa a jogar de acordo com as regras que o jogo permite. 

Nesse jogo tácito entre professor e aluno, muitas vezes, o estudante tenta 

manipular a situação a seu favor, ao perceber as lacunas deixadas pelo 

professor. Isso pode caracterizar que aprender a ter sucesso acadêmico é 

aprender também a estudar para as provas. 

• Selecionamos os universitários do 3o e 4o anos do curso de Pedagogia. 

Investigar alunos matriculados em anos distintos justifica-se por se tratar de 

uma instituição em que o referido curso se encontra em extinção, o 

atendimento dos nossos critérios de seleção só seria viabilizado reunindo 

alunos das duas turmas. Analisamos, ainda, que nesse estágio de formação, 

o estudante já cumpriu um percurso razoável de sua graduação e dificilmente 

deixaria de concluir o seu curso.  

 

A análise dos aspectos singulares da identidade dos sujeitos como condições 

de vida, trabalho, expectativas, valores e concepções, tendo em vista suas histórias 
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pessoais e situações concretas no percurso de suas trajetórias18, considerou as 

possibilidades da construção de parâmetros que podem ser estendidos a outros 

universitários com perfis aproximados, mas que não são contemplados pelo Prouni. 

Para a obtenção de informações sobre os dados pessoais dos entrevistados, 

utilizamos um questionário padronizado (Apêndice D) com questões fechadas. 

Nosso objetivo era garantir a uniformidade nas respostas que possibilitassem o 

atendimento das finalidades específicas da pesquisa. Esse  instrumento tem em seu 

escopo questões que aferem o ano de conclusão do Ensino Médio, o ingresso no 

curso superior, o estado cívil, o desenvolvimento de atividade remunerada e o meio 

de transporte utilizado para locomover-se até a instituição universitária onde o 

bolsista Prouni estuda ou estudava. 

Consideramos pertinente, ainda, levantar dados dos familiares, como 

escolaridade dos pais, renda familiar, número de pessoas residentes na mesma 

casa, existência de algum membro da família próximo que estudasse em 

universidade ou centro universitário ou tivesse formação superior. Partimos do 

pressuposto que o esclarecimento dessas questõs nos possibilitaria analisar de 

forma mais completa os fatores que contribuem com a construção da identidade do 

sujeito. 

Outro instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada (Apêndice E), 

destinada, em especial, a identificar as concepções e a realidade dos aspectos das 

questões investigadas, a partir de dados obtidos com os estudantes universitários, 

os docentes e os gestores das instituições pesquisadas.  

A opção pela entrevista semiestruturada visa, assim, a identificar as 

concepções e a realidade dos aspectos das questões investigadas, a partir de dados 

obtidos com os estudantes universitários. Essa modalidade de entrevista utiliza 

temas-chave, que lhe orientam a condução e oportunizam aos entrevistados 

expressarem-se livremente e intervir, solicitando algum esclarecimento. 

Elaboramos um roteiro (Apêndice E) que nos permitisse conhecer as ações 

utilizadas pelo bolsista Prouni para garantir o acesso, a permanência, a inserção e a 

conclusão do curso superior. Para isso, utilizamos categorias de análise pautadas 

                                                 
18 Entendemos, aqui, por trajetória escolar, o caminho percorrido pelos sujeitos ao longo do processo 
de formação e o significado atribuído pelos próprios sujeitos a esse percurso. 
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em cuidados com a linguagem, a forma e a sequência das perguntas que 

contemplassem esses aspectos.  

Para a fundamentação teórica deste trabalho, consultamos fontes 

bibliográficas como livros, artigos, revistas, trabalhos acadêmicos e periódicos sobre 

temáticas pertinentes a políticas educacionais, abordando questões como a 

democratização do acesso ao Ensino Superior, as ações afirmativas e a política 

universitária no Governo Lula.  

Para definir nossa questão de pesquisa, selecionamos como material de 

análises 30 artigos, 15 dissertações e 2 teses (Apêndice C) que discutem o 

Programa Universidade para Todos. O material foi levantado nas bibliotecas das 

principais universidades brasileiras, nos sites do Banco de Teses Capes, Scientific 

Electronic Library Online (Scielo) e Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (Anped). Também utilizamos uma vasta bibliografia 

complementar sobre o Ensino Superior no Brasil.  

As análises documentais respaldaram-se nas referências oficiais que 

englobam leis, portarias e decretos sobre o Programa Universidade para Todos 

(Prouni), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); leis e portarias sobre o 

Programa de Financiamento Estudantil (Fies), conforme Apêndice A. 

A premissa de que o estímulo ao acesso, à permanência, à inserção e à 

conclusão do Ensino Superior pela população de baixa renda é condição prévia para 

a democratização das oportunidades e a construção de caminhos para emancipação 

dos sujeitos orientou este trabalho investigativo, estruturado por meio de uma 

introdução e quatro capítulos, seguidos das considerações finais.  

O Capítulo 1, intitulado O Desafio da Inclusão no Ensino Superior no Brasil, 

aborda, por meio de tópicos históricos, a origem e o desenvolvimento da educação 

superior no País e seus mecanismos de seletividade. Identificamos que os 

elementos ideológicos subjacentes aos processos de inclusão da população de 

baixa renda a este nível de ensino são efetivados por meio de políticas focalizadas 

que ainda estão longe de alcançar a sua democratização.  

A Política Educacional para o acesso da população de baixa renda ao Ensino 

Superior privado será analisada no Capítulo 2, denominado O Programa 

Universidade para Todos (Prouni). Neste aspecto, buscamos destacar os debates 
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que envolvem o Prouni, seus objetivos políticos e as implicações de uma política 

afirmativa na composição do cenário das trajetórias acadêmicas dos bolsistas.  

O Capítulo 3, designado Construção de Ações Individuais e Coletivas dos 

Bolsistas na Inserção Acadêmica no Ensino Superior, analisa as ações individuais e 

coletivas mobilizadas pelos bolsistas Prouni como forma de garantir o acesso, a 

inserção, a permanência e a conclusão do curso superior. Procuramos evidenciar as 

identidades e vozes dos sujeitos por meio de seus discursos, destacando os 

aspectos que eles consideram relevantes na construção das trajetórias escolares e 

acadêmicas. 

O Capítulo 4, intitulado As Instituições Universitárias e suas Políticas na 

Relação com o Bolsista Prouni, aborda as políticas institucionais e identifica, pelas 

vozes dos nove entrevistados, as bases das relações que eles estabelecem com as 

IESs onde estudam ou estudaram. Para investigar as propostas políticas das 

instituições universitárias direcionadas a esses estudantes, tomamos como 

referência as informações divulgadas nos respectivos sites. Entendemos que as 

estratégias utilizadas nos textos publicados são fontes de comunicações que 

revelam os objetivos acadêmicos das IESs e pretendem atingir um público-alvo 

mediante a fixação de uma boa imagem perante a sociedade. 

Na Conclusão, realizamos o cruzamento das questões relevantes atinentes às 

ações individuais, coletivas e de políticas públicas educacionais e institucionais, 

identificadas pelos estudantes sujeitos desta pesquisa como promotoras do estímulo 

ao acesso, à permanência, à inserção e à conclusão do curso superior pelos 

bolsistas Prouni. Esse registro tem como propósito contribuir para o 

desenvolvimento das políticas educacionais do Ensino Superior no Brasil. 



57 

 

CAPÍTULO 1 

O DESAFIO DA INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR  

NO BRASIL 

 

 

Hoje, mais do que em outras épocas, 
devemos cultivar uma educação da 
esperança enquanto empoderamento dos 
sujeitos históricos desafiados a 
superarmos as situações limites que nos 
desumanizam a todos.  

 
Paulo Freire, 1994 

 

 

Este Capítulo analisa o Ensino Superior no Brasil por meio da identificação de 

sua origem e consequências, bem como das populações e sujeitos que participaram 

de seu processo de desenvolvimento, tendo sempre como foco o propósito deste 

estudo, qual seja, o de responder à questão de pesquisa do presente estudo: Que 

ações pessoais, institucionais e de políticas públicas contribuem para o estímulo, 

acesso, permanência, inserção e conclusão do aluno Prouni no Ensino Superior? 

O resgate de tópicos históricos da implantação da universidade no Brasil tem 

como propósito identificar os mecanismos de seletividade presentes em seu interior 

que contribuíram para dificultar a democratização do Ensino Superior no País. Ao 

final do Capítulo, analisamos as políticas educacionais direcionadas à educação 

superior nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2010), com destaque para aquelas representadas por 

programas que teoricamente incentivam o acesso da população de baixa renda 

nesse nível de ensino.  
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1.1.  A criação da educação superior no Brasil e se us mecanismos de 

seletividade 

 

A vinda da Família Real ao Brasil, em 1808, trouxe um novo alento para a 

educação: por determinação de D. João VI, foram criadas oficialmente as primeiras 

faculdades em resposta aos anseios das elites que há muito reivindicavam o Ensino 

Superior19 no País. No cenário que então se apresentava, a educação superior, 

marcada por um nascimento tardio e com características profissionalizantes, 

fortaleceu-se como privilégio dos ricos, por meio de mecanismos que reproduziram a 

seletividade e a exclusão das camadas mais pobres desse nível de ensino, 

conforme relata Teixeira (1989).  

A educação superior no País historicamente foi influenciada pela cultura 

europeia; assim, o seu projeto educacional nasce com o objetivo de formar o 

homem, priorizando a cultura geral e desinteressada, embora a elite brasileira 

também visasse à cultura profissional e às antigas e nobres profissões de direito e 

de medicina.  

Como parte de um projeto, o Ensino Superior era privilégio somente das 

elites, que percebiam que o domínio da cultura letrada e os altos custos de uma 

formação conferiam status e distanciamento das camadas sociais mais pobres que 

ficavam à margem de um projeto de educação que atendesse às massas.  

A proposta de uma educação direcionada somente para os ricos apenas 

repetia uma realidade histórica iniciada no período colonial (1549-1759), quando os 

padres da Companhia de Jesus substituíram a oferta da educação elementar pelo 

projeto de uma educação superior de cunho religioso20. Essa formação destinava-se 

aos homens que optavam pela vida sacerdotal ou àqueles que não buscavam a 

carreira eclesiástica, mas gostariam de complementar seus estudos na Universidade 

de Coimbra de onde deveriam retornar letrados. 

                                                 
19 A Carta régia, datada de 1808 e assinada pelo Príncipe Regente, autorizou o início do ensino 
superior no Brasil, mediante a criação do Colégio Médico-Cirúrgico na Bahia e, posteriormente, do 
Curso de Cirurgia e Anatomia no Rio de Janeiro (MOROSINI, 2005). 
20 Cunha (2007) registra que em 1572 foram criados dois cursos – Artes e Teologia, no Colégio dos 
Jesuítas da Bahia – e que somente no século XVIII foram implantadas faculdades nos seminários dos 
Franciscanos, no Rio de Janeiro (1776) e em Olinda (1798). 
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Essas considerações nos induzem a pensar que os jesuítas introduziram uma 

educação de classe, cujos princípios pautavam-se pelos interesses políticos para a 

manutenção das classes dirigentes. 

O início da Primeira República (1889-1930) foi marcado por uma relativa 

urbanização do País, o que exigiu carreiras de trabalho mais dependentes da 

escolarização. À época, o Brasil ostentava uma baixa taxa de escolarização – 

somente 0,05% da população de 17 milhões de habitantes tinha acesso ao Ensino 

Superior. Nesse contexto, o País assiste ao crescimento e hegemonia do setor 

privado nesse nível de ensino. Barreyro (2008), por meio de estudo realizado para o 

Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (MEC/Inep), intitulado “Mapa do Ensino Superior Privado”, identificou 

em sua pesquisa que, em termos numéricos, entre 1892 e 1910, foram criadas, por 

particulares, 27 escolas superiores livres.  

Melo (2006) acrescenta que o período fértil do Ensino Superior foi entre 1907 

e 1933, em razão do aumento significativo das instituições privadas, que saltaram de 

25 para 338.  

O quadro apontado, além de revelar que o desenvolvimento do Ensino 

Superior se deu pela ampliação da iniciativa privada, expõe a realidade dos limites 

da universalização da educação superior, cujo contingente é formado por grande 

parcela da população que não pode arcar com os altos custos de uma formação 

universitária e que também não consegue obter acesso a uma instituição pública. 

No cenário de confrontos ideológicos, a criação da universidade21 despontou 

como alternativa para os embates entre católicos, liberais e positivistas que 

disputavam a hegemonia de um projeto de universidade. Na defesa dos 

pressupostos filosóficos22 divergentes entre os grupos, pelo menos em um aspecto 

havia consenso: o público a que essa instituição deveria atender. Nesse aspecto, a 

                                                 
21 Entre as primeiras universidades fundadas estão registradas as de Manaus (1909), Paraná (1912), 
Rio de Janeiro (1920), Minas Gerais (1927), São Paulo (1934), Rio Grande do Sul (1934) e a 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1946). 
22 Do ponto de vista do confronto das ideias é possível apontar três grupos distintos nesse debate: a 
Igreja Católica, cujo ponto de vista vislumbrava a universidade como lugar que possibilitaria o 
aumento de intelectuais a serviço de seu projeto religioso; os liberais e laicos, que defendiam suas 
ideias com base em princípios radicais de uma universidade laica e independente, desvinculada da 
Igreja, da religião e do Estado; e os positivistas, que defendiam a ideia de que o Brasil não precisava 
de universidades, mas sim de ensino fundamental, com característica de cursos técnicos, para formar 
as camadas mais baixas da população (LOPES, 1981).  
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opção mais uma vez recaiu sobre as elites consideradas capazes de conduzir os 

rumos da nação brasileira (CUNHA, 2007; FÁVERO, 2000; SHAWARTZMAN, 1984). 

Sob forte influência dos ideais positivistas, o discurso da meritocracia 

produzido pelos liberais abria uma “fresta” para as camadas mais pobres da 

sociedade, ao reforçar a ilusão de uma educação acessível a todos. Essa “dádiva”, 

no entanto, dependeria exclusivamente da vontade do indivíduo, pois este deveria 

comprovar capacidade física, mental e intelectual para se tornar um cidadão letrado 

e, assim, garantir o fim da sociedade de classes.  

Para Lopes (1981), esse discurso reconhece as desigualdades econômicas e 

identifica a instrução como meio de superação para tornar os cidadãos mais iguais; 

contudo, essa igualdade vai depender da natureza do indivíduo, pois aquele que não 

conseguir tal feito terá a si mesmo como único culpado.  

Ponce (2006, p. 3-4) analisa que esse raciocínio significou um avanço na 

superação da estrutura feudal e um passo decisivo na formação da doutrina que foi 

o suporte teórico do sistema capitalista – o liberalismo –, ao argumentar:  

Enquanto na Idade Média a determinação divina justificava as 
diferenças sociais, a partir da Modernidade elas assentam-se sobre o 
mérito individual. Cada indivíduo é visto como único, possuidor de 
talentos próprios em potência ou, quando educado, em ato. Deverá 
demonstrar o seu melhor por meio da racionalidade desenvolvida. 
Desta forma, “livremente”, os indivíduos que tiverem melhor 
performance na demonstração de seus talentos naturais 
desenvolvidos, deverão ocupar os melhores lugares sociais, 
deixando os patamares inferiores para os menos capazes. Em outras 
palavras, a sociedade, para ser justa, não deve fundar-se em 
privilégios hereditários e sim legitimar a livre concorrência entre os 
indivíduos de modo que esses possam tornar-se merecedores do 
que têm (propriedade). Nesta concepção, a justiça social realiza-se a 
partir do merecimento individual onde a competição é a regra 
legitimada, somente poderá concretizar-se pela sociedade de 
classes.  

A concepção que vê a educação como instrumento de mobilidade social está 

impregnada pelo ideário das aptidões e das capacidades naturais, que é a base para 

seleção dos “melhores”. Esse pensamento, predominante no imaginário da 

sociedade brasileira, legitima os critérios naturais de aptidão e de inteligência, em 

detrimento das variáveis ou condicionantes socioeconômicas que envolvem os 

indivíduos. 
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Não é só a concepção meritocrática que exerce o poder de distanciar a 

população de baixa renda da universidade, mas também seus vínculos com a 

cultura europeia, os quais foram assim analisados por Buarque (2000, p. 89):  

A universidade nasce em uma sociedade segregada e dependente 
dos valores internacionais, assim esta universidade também se 
mantém segregada em relação a sua população, pois esta 
instituição, como todas as demais instituições nacionais, serve 
apenas a uma parte de uma sociedade dividida em uma maioria 
segregada e excluída. 

Na relação da educação com o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, a 

universidade brasileira surge em um contexto tardio, direcionado àqueles que 

podiam pagar, sob a égide de mecanismos e obstáculos de exclusão da população 

mais pobre. A hegemonia das elites ratifica de forma explícita ou implícita que o 

Ensino Superior nasce sob o signo dos privilégios das classes dominantes, enquanto 

a maioria do povo permanecia à margem de qualquer oportunidade educacional. 

Na segunda República (1930-1945), o Brasil conhece uma nova fase no 

Ensino Superior, que se destacou pelas implantações de novas políticas 

educacionais23, propostas pelo ministro Francisco Campos. A universidade foi 

considerada padrão para o modelo de organização do Ensino Superior. Em 1934, 

Gustavo Capanema substitui Francisco Campos no Ministério da Educação e dá 

sequência ao processo de reforma educacional. Sua proposta opta por reforçar o 

perfil elitista e conservador da universidade. Para esse ministro, essa instituição era 

uma ameaça à ordem e às boas relações entre Universidade e Estado, porque os 

seus valores envolviam a autonomia, a produção de um saber desinteressado e 

formava indivíduos teórica e politicamente críticos, cultores da liberdade 

(SGUISSARDI, 2004). 

Sguissardi (2004) acrescenta que as orientações políticas de cunho 

conservador expressas no projeto de universidade estimulou a tradição do ensino 

acadêmico propedêutico e aristocrático. Foi nesse período, no entanto, que a 

sociedade pôde usufruir da relativa abertura dos canais de acesso ao Ensino 

                                                 
23 Francisco Campos, titular dos Ministérios da Educação e Saúde, empreende uma Reforma que 
leva o seu nome. Assina alguns decretos, entre eles o de no 19.851/1931, que cria o Estatuto das 
Universidades Brasileiras; o de no 19.852/1931, que dá nova organização à Universidade do Rio de 
Janeiro; e o Decreto-lei no 19.850/1931, que cria o Conselho Nacional de Educação (ROMANELLI, 
1997). 
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Superior com o aumento de cursos, o que proporcionou o crescimento do número de 

estudantes advindos das camadas médias.  

Entretanto, mais uma vez a história se repete: enquanto as classes média e 

alta buscavam educar-se em instituições de Ensino Superior socialmente 

reconhecidas, a política de educação para as classes sociais mais desfavorecidas 

foi direcionada para os cursos profissionais ofertados pelo Serviço de Aprendizagem 

Industrial (Senai) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As 

camadas sociais mais desfavorecidas enxergavam nesses cursos uma solução 

rápida e eficaz para os seus problemas sociais. Os estudantes matriculados nos 

cursos dessas instituições recebiam uma bolsa para estudar, obtinham um diploma 

em tempo mais curto e antecipavam o ingresso no mercado de trabalho. 

Mesmo reconhecendo o êxito do Senai e do Senac, não podemos deixar de 

analisar a oferta, em uma sociedade capitalista, de um curso profissional destinado 

às camadas mais desfavorecidas da população. Nesta perspectiva, recorremos a 

Gramsci (2004, v. 2, p. 32), que argumenta:  

Ao lado do tipo de escola que poderíamos chamar de “humanista” (e 
que é o tipo tradicional mais antigo), destinado a desenvolver em 
cada indivíduo humano a cultura geral ainda indiferenciada, o poder 
fundamental de pensar e de saber orientar-se na vida, foi-se criando 
paulatinamente todo um sistema de escolas particulares de 
diferentes níveis, para inteiros ramos profissionais ou para profissões 
já especializadas e indicadas mediante uma precisa especificação.  

Para Soares (1997, p. 32), as reflexões de Gramsci sobre as instituições da 

sociedade civil mostram que elas não são espaços de pura reprodução de 

interesses da classe dominante; ao contrário, são dimensões do Estado que se 

foram constituindo a partir das lutas sociais. Essas instituições, dentre as quais se 

encontra a escola, incorporam, na sua existência, reivindicações históricas das 

classes subalternas.  

Ao escrever sobre o papel político da escola durante sua prisão entre os anos 

de 1929 e 193524, Gramsci chama atenção para o modo de produção capitalista e 

suas intencionalidades ideológicas na proposta de uma formação especializada. 

Para ele, esta se constitui em uma marca do tempo moderno, que vem se tornando 

cada vez mais complexo, no qual cada grupo tende a criar uma escola para seus 
                                                 
24 Em particular, o v. II dos Cadernos do Cárcere, de 2004. 
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próprios dirigentes. Essa preposição em nossa sociedade tem sido marcada por 

políticas que aprofundam a desigualdade, em especial a que tange às oportunidades 

educacionais.  

Na década de 1960, sob o acirramento das contradições entre a ideologia 

política e o modelo econômico, a universidade brasileira encontrava-se no centro 

dos debates; preconizava a importância de sua modernização, porque tinha como 

modelo de organização o Ensino Superior norte-americano.  

Com o golpe militar em 1964 e a vigência da ditadura, os acordos entre 

Ministério da Educação-United States Agency for International Development (MEC-

Usaid) definem novos rumos para a universidade brasileira, por meio de uma 

reforma que teve como consequência a perda de sua autonomia (ROMANELLI, 

1997). 

O governo militar impõe controle à universidade pública. A Lei no 5.540/68 

introduz alterações na LDB e modifica o Ensino Superior, bem como institui os 

cursos de curta e longa duração e inicia o processo de privatização da educação 

superior. A autorização para a criação indiscriminada de cursos de viés tecnocrático 

e empresarial teve preponderância para aqueles cujas instalações exigiam poucos 

recursos materiais e humanos. Logo, para as faculdades privadas se dirigiram os 

alunos das camadas sociais mais desfavorecidas, já que, por estarem 

malpreparados, não tinham acesso às universidades prestigiadas. 

Chaves e Camargo (2003, p. 23) asseveram que a expansão das instituições 

de Ensino Superior privado, iniciada na década de 1960, é o resultado da política 

privatista do Estado que teve início nos “Anos Dourados” e “propiciou ampla 

liberdade de atuação do setor privado transformando a educação superior em 

negócio altamente rentável”. 

Com o aumento da demanda pela escolarização, verificou-se que a antiga 

universidade não tinha condições de absorver os estudantes que gostariam de nela 

ingressar. Mesmo tendo obtido notas para aprovação, os concorrentes não 

conseguiam se matricular e, então, passam a pressionar o governo para o aumento 

das vagas.  

O governo militar logo anuncia uma saída para a crise dos chamados 

excedentes. O problema é “resolvido” mediante o Decreto no 68.908/71, com a 
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criação do vestibular classificatório, deixando de ser a nota de aprovação o único 

critério para o ingresso nas universidades públicas. Com isso, passa ser aceito 

apenas o número de candidatos condizente com as vagas disponíveis mediante a 

classificação.  

Essa situação não foi diferente no passado. O vestibular criado em 1911, no 

movimento de contenção de acesso, limitava o número de estudantes às vagas 

existentes e selecionava os candidatos “aptos” para o Ensino Superior.  

Como podemos observar sempre que a demanda aumenta, o Governo adota 

ações políticas de cunho paliativo para resolver a questão do acesso. 

Outro aspecto que deve ser analisado relaciona-se ao fato de que os 

estudantes classificados ou excedentes nos concursos vestibulares das 

universidades públicas são aqueles que receberam uma formação de melhor nível, 

realidade que atinge uma proporção mínima dos alunos da escola pública. 

Na década de 1970, enquanto o governo militar resolvia a crise dos 

excedentes, a alternativa encontrada para as classes sociais mais desfavorecidas 

estava vinculada à ampliação desordenada do setor privado. Os estudantes foram 

direcionados para as instituições privadas, algumas delas sem prestígio, reafirmando 

assim o caráter dual da educação, marca registrada do ensino do Brasil. 

 

 

1.2. O Ensino Superior no Governo FHC: políticas de  expansão, avaliação e 

financiamento 

 

Em 1994, o Brasil elege Fernando Henrique Cardoso (FHC) para a 

presidência, cuja bandeira era dar continuidade ao Plano Real, implementar a 

eficiência administrativa e a reforma do Estado. Durante o exercício de oito anos de 

mandato, seu governo implementou medidas econômicas direcionadas à 

internacionalização da economia, privatização de empresas estatais, 

desregulamentação do mercado e controle de gastos públicos, sob incentivos de 

várias naturezas para atrair os investimentos do capital estrangeiro (DEL PRIORE; 

VENÂNCIO, 2010). 
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Paulo Renato Souza foi nomeado ministro da Educação, cargo que ocupou de 

1995 a 2002, em dois mandatos consecutivos no governo. O projeto para a área da 

educação teve como principal característica o papel econômico da educação como 

base do novo estilo de desenvolvimento, cujo dinamismo e sustentação provêm de 

fora e dela mesma – do progresso científico e tecnológico, conforme afirma Cunha 

(2003, p. 39). 

A universidade pública, detentora de competência científica e tecnológica, é 

solicitada para garantir a qualidade do ensino básico e técnico, aumentando a 

qualificação geral da população. Só seria possível alcançar esse objetivo por meio 

de parcerias entre o setor privado e o governo, entre a universidade e a indústria. O 

envolvimento de diferentes setores resultaria na gestão e no financiamento do 

sistema brasileiro de desenvolvimento científico e tecnológico. Com ênfase na 

transferência das políticas sociais públicas para a iniciativa privada, expandiu-se a 

chamada parceria público–privada (PPP)25.  

No tocante à educação superior, estavam instaladas críticas generalizadas ao 

sistema federal de ensino. A urgência na solução desse problema foi revisar o 

âmbito administrativo das IFESs, por meio da racionalização dos recursos, 

aproveitamento das capacidades físicas ociosas com o aumento dos cursos 

noturnos e das matrículas sem despesas adicionais. Enquanto o Governo 

disseminava análises negativas à universidade pública, o conjunto do sistema 

privado era poupado. 

Nesse contexto, a Reforma do Ensino Superior no Governo FHC, incentivada 

pelos princípios das agendas de organismos internacionais, recomendava a 

desregulamentação do Ensino Superior. Como consequência, verificamos a criação 

do Conselho Nacional de Educação (CNE), maior autonomia para o MEC na 

condução do processo de expansão do Ensino Superior e o incentivo às IFESs a 

expandirem suas vagas a partir dos recursos humanos e físicos existentes. 

                                                 
25 Não existe uma definição única de PPP, pois esse conceito abarca uma gama muito ampla de 
atividades econômicas, marcada por uma constante evolução. Para o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), a PPP é uma parceria constituída pelos setores públicos e privados, cujo objetivo central é 
transferir um serviço tradicionalmente administrado pelo setor público ao setor privado. A utilização 
desse instrumento visa à utilização do financiamento do setor privado e sua capacidade de gestão de 
empreendimentos comerciais (TER-MINASSIAN, 2004). 
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Para Cunha (2003), a política para a reforma do Ensino Superior na era FHC 

representou a reedição de um modelo concebido em meados da década de 1980, 

pois suas propostas representavam a continuidade dos governos José Sarney, 

Fernando Collor e Itamar Franco, uma vez que se mantinham os quadros técnicos 

do MEC.  

A retração das vagas nas IFESs contribuiu para que a demanda dos 

estudantes ingressantes fosse direcionada para Instituições de Ensino Superior 

(IESs) privadas. Dois anos depois da criação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) no 9.394/96 e na segunda gestão de Fernando Henrique Cardoso, o 

País assistiu ao aumento exponencial do setor privado e à intensificação de suas 

matrículas. Dados do Censo26 da Educação Superior divulgado em 2004 apontaram 

esse crescimento, conforme indica a Tabela 1.1. 

 

 

Tabela 1.1  – Número de instituições de educação superior, cursos e matrículas por 

Categoria Administrativa – Brasil (1998-2003) 

Ano 

Instituições Cursos Matrículas 

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública  Privada Total 

1998 
209 764 973 2.970  3.980  6.950  804.729  1.321.229 2.125.958  

1999 192 905 1.097 3.494 5.384 .878 832.022 1.537.923 2.369.945 

2000 176 1.004 1.180 
4.021  6.564  0.585  887.026  1.807.219  2.694.245  

2001 183 1.208 1.391 
4.401  7.754  2.155  939.225  2.091.529  3.030.754  

2002 195 1.442 1.637 
5.252  9.147  4.399  1.051.655  2.428.258  3.479.913  

2003 207 1.652 1.859 5.662 10.791 16.453 1.137.119 2.750.652 3.887.771 

Fonte:  Inep/MEC, 13 out. 2004. 

 

                                                 
26 O Censo da Educação Superior é realizado, anualmente, pelo Inep. As instituições devem 
responder a um questionário eletrônico preparado por esse órgão, com perguntas sobre seus cursos 
de graduação, sequenciais, vagas oferecidas, inscrições, matrículas, concluintes e professores. 
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O Censo de 200827 retratou a existência de 2.252 instituições de Ensino 

Superior no Brasil, o que representa uma diminuição de 29 instituições, em relação 

ao ano de 2007 (Tabela 1.2). Desse total, 90% são particulares e 10% são públicas, 

divididas entre federais (4,1%), estaduais (3,6%) e municipais (2,7%). Essa 

contagem contempla todo o tipo de instituição, com oferta de ensino presencial e a 

distância.  

 

 

Tabela 1.2  – Evolução do Número de Instituições, segundo a Categoria 
Administrativa – Brasil (2002 a 2008) 

Ano Total % 
Pública 

Privada %∆ 

Total %∆ Fede-

ral 

%∆ Esta-

dual 

%∆   Munici-

pal 

%∆ 

2002 1.637 - 195 - 73 - 65 - 57 - 1.442 - 

2003 1.859 13,6 207 6,2 83 13,7 65 0,0 59 3,5 1.652 14,6 

2004 2.013 8,3 224 8,2 87 4,8 75 15,
4 

62 5,1 1.789 8,3 

2005 2.165 7,6 231 3,1 97 11,5 75 0,0 59 -4,8 1.934 8,1 

2006 2.270 4,8 248 7,4 105 8,2 83 10,
7 

60 1,7 2.022 4,6 

2007 2.281 0,5 249 0,4 106 1,0 82 -1,2 61 1,7 2.032 0,5 

2008 2.252 -1,3 236 -5,2 93 -12,3 82 0,0 61 0,0 2.016 -0,8 

Fonte:  MEC/INEP/DEED (2008)28. 

 

 

Os dados das tabelas 1.1 e 1.2 são reveladores, pois demonstram que a 

expressiva expansão do Ensino Superior desde a década de 1990 e, em particular, a 

partir de 1995, foi estimulada pelas instituições privadas, apesar de na atualidade os 

registros indicarem que esses números vêm decrescendo. No que se refere à 

quantidade de alunos, Cunha (2003) assinala que em 1995 a proporção do número 

                                                 
27 Disponível em: <www.inep.gov.br/.../superior/censo/2008/Resumo_tecnico_2008.pdf>. Acesso em: 
10 set. 2010. 
28 Disponível em: <www.inep.gov.br/.../superior/censo/2008/Resumo_tecnico_2008.pdf>. Acesso em: 
10 set. 2010. 
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de alunos das IFESs era de 39% para 69% das IESs. O número dos que estudavam 

à noite nas instituições privadas praticamente dobrou em 2001, apresentando uma 

taxa de 67%, enquanto a proporção do setor público caía para 36%. 

Os resultados do crescimento do setor privado têm reflexos na atualidade, 

conforme podemos constatar nos resultados divulgados nos Censos de 2007 e 2008 

(tabelas 1.3 e 1.4). 

De acordo com o Inep, o Censo da Educação Superior de 2007 registrou a 

participação de 2.281 IESs, o que representou um incremento de 11 instituições em 

relação ao ano de 2006. Esses indicadores apontam que o ritmo de aumento do 

número de IESs decresceu. Uma das possíveis razões dessa tendência foi a 

recorrente integração de instituições, por fusão ou compra observada nos últimos 

anos (Tabela 1.3). 

 

Tabela 1.3  – Instituições de Educação Superior, públicas e privadas, segundo a 
Organização Acadêmica – Brasil (2007) 

Organização Acadêmica IES % 

Universidade Pública 96 52,5 

 Privada 87 47,5 

Centro Universitário Pública 4 3,3 

 Privada 116 96,7 

Faculdade Pública 149 7,5 

 Privada 1.829 92,5 

Fonte:  MEC/Inep/DEED (2007)29. 

 

As modalidades de instituições de Educação Superior, públicas e privadas, 

encontram-se detalhadas na Tabela 1.4. Nela, podemos observar que 93,1% das 

faculdades e 96% dos centros universitários estão vinculados ao setor privado. É 

possível notarmos, ainda, o crescimento dos centros universitários, cujo aumento foi 

                                                 
29 Disponível em: <www.inep.gov.br/.../superior/censo/2008/Resumo_tecnico_2008.pdf>. Acesso em: 
15 set. 2010. 
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de 3,2%, em relação a 2007, e a predominância das faculdades, com 1.945 

estabelecimentos – o que corresponde a 86,4% das IESs (INEP, 2009)30.  

 

Tabela 1.4  – Instituições de Educação Superior, públicas e privadas, segundo a 

Organização Acadêmica – Brasil (2002-2008) 

Organização Acadêmica 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 

N % N % N % N % N % N % N % 

Universidade Pública 78 48,1 79 48,5 83 49,1 90 51,1 92 51,7 96 52,5 97 53,0 

 Privada 84 51,9 84 51,5 86 50,9 86 48,9 86 48,3 87  47,5 86 47,0 

Centro 

Universitário 

Pública 3 3,9 3 3,7 3 2,8 3 2,6 4 3,4 4 3,3 5 4,0 

 Privada 74 96,1 78 96,3 104 97,2 111 97,4 115 96,6  116 96,7 119 96,0 

Faculdade Pública 114 8,1 125 7,7 138 8,0 138 7,4 152 7,7 149 7,5 134 6,9 

 Privada 1.284 91,9 1.490 92,3 1.599 92,0 1.737 92, 6 1.821 92,3 1.829 92,5 1.811 93,1 

Fonte:  MEC/Inep/DEED (2008)31. 

 

Ao todo, 93,1% das instituições do setor privado são faculdades, 96% 

consistem em centros universitários e 47% em universidades. O setor público está 

assim organizado: 6,9% de faculdades, 4% de centros universitários e 53% de 

universidades. Os dados divulgados pelo último Censo, em 2008, indicam que, do 

total de 2.985 milhões de vagas oferecidas nos processos seletivos para cursos 

presenciais do País, 88,5% delas estão alocadas nas instituições particulares.  

As instituições federais, estaduais e municipais somaram 329 mil vagas em 

vestibulares; entretanto, as instituições privadas ficam com 98% das cadeiras não 

preenchidas em todo o País, pois elas ofertam 1.442 milhões de vagas oferecidas 

nos vestibulares, que não chegam a ser ocupadas. 

Com o objetivo de incentivar o acesso da população de baixa renda ao Ensino 

Superior, o Governo FHC substitui o Programa de Crédito Educativo (PCE/Creduc) e 

cria, em 1999, o Programa de Financiamento Estudantil (Fies)32, destinado a 

                                                 
30 Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2008. 
31 Disponível em: <inep.gov.br/.../superior/censo/2008/Resumo_tecnico_2008.pdf>. Acesso em: 15 
set. 2010. 
32 O Programa já atendeu a 500 mil estudantes, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF) 
(informação disponível em: <www3.caixa.gov.br/fies/>. Acesso em: 15 set. 2010).  
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financiar a graduação de estudantes que não tinham condições de arcar com os 

custos de sua formação. Para isso, os alunos deveriam estar regularmente 

matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas e com avaliação positiva nos 

processos conduzidos pelo MEC.  

Recomendado de forma recorrente pelo Banco Mundial, esse crédito 

educativo deixou de ser uma alternativa viável, em face da defasagem entre o 

aumento da taxa de juros do empréstimo e a taxa de crescimento da renda do 

recém-formado, combinada com o elevado porcentual de desemprego da população 

portadora de diploma do ensino médio. Outro problema que dificultava o 

financiamento relacionava-se ao fiador que o aluno deveria apresentar ao aderir ao 

Programa. É fácil perceber que, em razão da realidade social do estudante, 

dificilmente ele encontraria um avalista; assim, o candidato excluído do FIES 

dispunha de apenas dois caminhos para estudar: passar no concorrido vestibular 

das universidades públicas ou disputar as raras bolsas nas particulares. 

No Governo FHC, o foco da avaliação institucional do Ensino Superior 

deslocou-se da dimensão institucional para a dimensão individual. Nesta 

perspectiva, com a previsão de implantação gradativa foram criados os Exames 

Nacionais de Cursos, obrigatórios para todos os estudantes do último ano dos 

cursos superiores de graduação do País. Essa avaliação, de cunho facultativo, 

tornou-se obrigatória porque a obtenção do diploma de graduação estava 

condicionada à submissão ao Provão33. A União Nacional dos Estudantes (UNE), 

resistindo a esse processo, mobiliza a classe estudantil e, contando com 4% de 

adesão, boicota o exame, o que provoca disparidades nos resultados e promove um 

falso ranking entre as instituições.  

O ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, logo após tomar posse, 

procurou responder às críticas sobre o exame de vestibular em vigor desde 1911. 

Como alternativa de substituição, apoia a proposta das avaliações semestrais ao 

longo do ensino médio; entretanto, essa ideia logo foi substituída por outra avaliação 

– o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem)34. Criado em caráter facultativo, mas 

                                                 
33 Os exames nacionais, conforme dispõe o art. 3o da Lei no 9.131/95, destinam-se a “aferir os 
conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de conclusão dos cursos de 
graduação”. 
34 “O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998, pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, é um exame individual e 
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que poderia tornar-se obrigatório, esse teste passou a ser utilizado por algumas 

instituições privadas em substituição ao vestibular; no entanto, as instituições 

públicas recusaram, em princípio, o seu aproveitamento. Posteriormente, com a 

inversão de postura das IFESs e a pressão do MEC, aumentou a procura pelo 

exame. 

No Governo Lula, o Enem passou a ser utilizado como exigência para 

conseguir uma bolsa no Prouni, nas IESs, ou para o preenchimento de vagas em 

algumas instituições universitárias públicas pelo Sistema Informatizado Unificado35 

(Sisu) do MEC.  

A escalada de avaliações propostas no octênio FHC (1995-2002) estabeleceu 

visíveis concorrências entre as instituições, chegando ao ponto de muitas utilizarem 

marketing de modo expressivo nas mídias para propagar os seus resultados, muitas 

vezes divulgados por meio de matérias pagas em veículos de publicação nacional. 

Isso proporcionou um efetivo ranking educacional que culminou no acirramento da 

competitividade entre as IESs e no repasse, para a sociedade brasileira, de falsas 

informações da qualidade do Ensino Superior no Brasil. 

Souza e Oliveira (2003), educadores que investigam as políticas públicas de 

avaliações do ensino no País, asseveram que a implantação de avaliações na 

educação superior tem por objetivo classificar as instituições sob a lógica 

empresarial, pois: 

                                                                                                                                                         
de caráter voluntário, oferecido anualmente aos concluintes e egressos do ensino médio, com o 
objetivo principal de possibilitar uma referência para auto-avaliação, a partir das competências e 
habilidades que o estruturam” (informação disponível em: <www.publicacoes.inep.gov.br/>. Acesso 
em: 15 set. 2010). O Enem foi instituído pela Portaria no 438/98, no Governo FHC, cujo ministro da 
Educação era, conforme salientado, Paulo Renato de Souza. A popularização desse sistema deu-se 
em 2004, no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o Ministério da Educação 
instituiu o Prouni e vinculou a concessão de bolsas, em IESs privadas, à nota obtida nesse Exame. 
Existem mais de 500 IESs cadastradas no Inep para utilizar os resultados do Enem em seus 
processos seletivos, seja de forma complementar ou substitutiva. As universidades têm autonomia 
para organizar seus processos seletivos e muitas delas já substituíram, ou estudam substituir, o 
vestibular pelo Enem. Ao longo do tempo, o sistema não apenas sofreu alterações no formato, como 
teve aumentada sua adesão, de forma exponencial (Disponível em: 
<http://historico.enem.inep.gov.br>. Acesso em: 15 set. 2010). 
35 O diferencial do Sisu, no que tange aos vestibulares tradicionais, é que o sistema funciona como 
oferta de vagas em que o estudante pode consultar a nota de corte do curso em que pretende se 
inscrever e saber suas reais chances de aprovação. Outra vantagem desse sistema diz respeito ao 
fato de o candidato poder concorrer a vagas de instituições de todo o País, inscrevendo-se apenas 
pela internet. Isso facilita a mobilidade estudantil e também significa economia de custos, já que o 
aluno não precisa pagar várias inscrições de vestibulares e ainda fica dispensado de viajar para fazer 
provas em outras cidades. Neste ano de 2011, o Sisu ofereceu 83 mil vagas em todo o Brasil. 
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O que define de modo mais explícito as finalidades a que vem 
servindo a avaliação, para além dos delineamentos adotados, é o 
uso que se faz de seus resultados, qual seja, a produção de 
classificações que apóiam a hierarquização de unidades federadas, 
de instituições ou de alunos. O incentivo à competitividade, 
provocado pelo estabelecimento de ranking de instituições, que 
expressa a transposição da lógica de mercado para a gestão do 
sistema educacional. Eles complementam que os possíveis usos dos 
resultados, seja no estabelecimento de critérios para alocação de 
recursos financeiros entre as instituições, tendo em conta seu bom 
ou mau desempenho, seja na política de financiamento do Ensino 
Superior resulta no direcionamento de questionar a validade de 
manutenção de universidades públicas gratuitas, a partir de 
apreciações acerca de seu custo e produtividade. 

O Governo Federal argumentava que as políticas de avaliações do Ensino 

Superior tinham por objetivo avaliar a qualidade de ensino ofertado no País, mas o 

que assistimos é uma repetição histórica de todo um sistema educacional desigual. 

Isso porque estão sempre no topo da classificação as universidades públicas e 

privadas diferenciadas pela excelência acadêmica, fator que influencia na formação 

dos seus alunos, o que provavelmente refletirá no desempenho positivo nos 

resultados das avaliações nacionais. 

 

 

1.3. Considerações sobre a Política para o Ensino S uperior no Governo FHC 

 

As análises sobre alguns aspectos da política do Ensino Superior no Governo 

FHC, neste trabalho, serviram para que identificássemos as ações políticas 

construídas nesse período para garantir o acesso e a permanência dos alunos 

oriundos da população de baixa renda no Ensino Superior.  

Ressaltamos nossa concordância com as ideias de Cunha (2003) ao destacar 

que as políticas de acesso ao Ensino Superior no referido governo introduziram 

mecanismos de eliminação da obrigatoriedade dos exames vestibulares. Essa 

mudança tinha por objetivo influenciar a política de educação do ensino médio e, 

com isso, aumentar o seu padrão de qualidade. Esperava-se que os impactos das 

alterações promovidas influenciassem a qualidade da demanda do Ensino Superior, 

reduzindo os custos de seleção dos candidatos aos cursos superiores, em especial 
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das IESs que realizavam vários exames ao longo do ano no preenchimento de suas 

vagas. A aceleração da privatização do Ensino Superior e a ampliação das 

instituições e vagas nesse setor também foram uma resposta à insuficiência de 

vagas nas universidades públicas. 

A demanda crescente de estudantes que buscavam o acesso a esse nível de 

ensino não foi atendida completamente, tanto nas IESs quanto nas IFESs, em 2002, 

por falta de candidatos que preenchessem os requisitos mínimos para admissão em 

algumas graduações, em face da fragilidade do ensino médio no País. Cunha (2003) 

esclarece que as vagas não preenchidas pelas instituições privadas representam 

também uma ampliação artificial do número de vagas solicitadas pelo MEC, o que 

resulta em uma espécie de “mercado futuro”. 

Salientamos também que, apesar da ampliação de vagas nas instituições 

privadas, as regras rígidas de adesão ao FIES não facilitavam o acesso dos 

estudantes a esse crédito educativo. Isso acabou por impulsionar o crescimento da 

inadimplência, provocando crise nesse setor e exigindo que muitas instituições 

optassem pela fusão ou fechamento. Mas, o que chama atenção de fato é que a 

simples ampliação de vagas não oferece garantia para a democratização do Ensino 

Superior. Em razão do fato de uma expressiva parcela de estudantes que pleiteiam 

o acesso a esse nível de ensino ser composta por candidatos provenientes da 

população de baixa renda, por questões óbvias, a sua permanência depende de 

muitos fatores que envolvem aspectos sociais, políticos e pedagógicos que vão 

garantir sua inserção. 

 

 

1.4. O Ensino Superior no Governo Lula – políticas de inclusão da população 

de baixa renda no Ensino Superior 

 

Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência do País, em 

2002, algumas propostas ganham destaque, a partir da oficialização e da criação do 
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Grupo de Trabalho Interministerial (GTI)36, que tinha como principais objetivos 

analisar a situação da educação superior brasileira e apresentar um plano de ação 

para reestruturação, desenvolvimento e democratização das IFESs.  

Os trabalhos desse grupo, reunidos em um relatório divulgado em dezembro 

de 2003, apontavam os graves problemas da educação superior brasileira, que 

atingiram as universidades federais em decorrência da crise fiscal do Estado e da 

ameaça generalizada da inadimplência das instituições privadas, que passaram por 

um processo acentuado de expansão37. Tal como no Governo FHC, na atualidade 

observa-se a diminuição do ritmo de crescimento de universidades, centros 

universitários e faculdades privadas no Brasil. 

Em resposta às questões levantadas, o GTI propôs um programa emergencial 

de apoio ao Ensino Superior, em especial para as universidades federais que 

incluíssem a reposição do quadro docente, a ampliação de vagas para estudantes, a 

autonomia universitária acompanhada de financiamento e a educação a distância38. 

Essa modalidade de ensino é apontada, no relatório, como uma alternativa mais 

efetiva para o aumento das vagas em um curto espaço de tempo, conforme consta 

no Decreto no 5.622/200539.  

Ao enfatizar a educação a distância como importante instrumento para o 

aumento de matrículas nas IFESs, o GTI sugeriu, também, a criação de recursos 

adicionais para outras instituições universitárias (estaduais e municipais), que 

aceitassem aderir ao Pacto de Educação para o Desenvolvimento Inclusivo40. Essa 

                                                 
36 O GTI, criado na administração do ministro Cristovam Buarque, era composto por 12 membros 
representantes do Ministério da Educação; da Casa Civil; da Secretaria Geral da Presidência da 
República; do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; do Ministério da Ciência e 
Tecnologia; e do Ministério da Fazenda. Em 2003, quando o ministro da Educação, Tarso Genro, 
assumiu a Pasta, foi elaborado o documento “Bases para o Enfrentamento da Crise Emergencial das 
Universidades Federais e Roteiro para a Reforma Universitária Brasileira”.  
37 Segundo o Censo da educação superior, de 1992 a 2002 as instituições privadas, antes um total de 
666, praticamente dobraram, com a criação, nesse período, de mais 678 unidades. 
38 A Educação a Distância no Brasil foi regulamentada pelo Decreto no 5.622, publicado no Diário 
Oficial da União, de 20 de dezembro de 2005. 
39 Informação disponível em: <www.adunesp.org.br/reformas/universitária/GT-Interministerial>. 
Acesso em: 15 set. 2010. 
40 O Pacto de Educação Superior para o Desenvolvimento Inclusivo tem por objetivo assegurar o 
fluxo regular adicional de recursos para as instituições universitárias que aceitaram formar 
profissionais de nível superior em áreas estratégicas carentes de capacitação imediata de quadros, 
com prioridade para algumas áreas profissionais. As vagas abertas pelos Editais do Pacto serão 
priorizadas nas Universidades Federais e, em seguida, nas públicas estaduais e municipais. O Pacto 
inclui instituições comunitárias ou particulares, quando o setor público não for capaz de atender à 
demanda.  
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proposta foi, no entanto, também estendida às IESs privadas comunitárias ou 

particulares por se antever as limitações da expansão de vagas públicas no 

atendimento da demanda.  

O Ministério da Educação desencadeou o processo de reestruturação da 

Educação Superior, visando democratizar o acesso a esse nível de ensino; inserir a 

universidade no projeto de desenvolvimento nacional; refinanciar a universidade 

pública e transformá-la em referência para toda a educação superior; e estabelecer 

nova regulação entre os sistemas público e privado.  

As medidas a serem adotadas deveriam estender-se às instituições de Ensino 

Superior públicas federais. Com esse propósito, foi criado o Programa de Apoio aos 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras 

(Reuni)41. É importante destacar que, a partir de 2001, algumas universidades 

públicas introduziram as cotas raciais e de renda. Soma-se a essas políticas outro 

programa adotado por algumas universidades federais: a política de ações 

afirmativas. No caso das instituições de Ensino Superior privadas, a definição 

política do Governo Federal foi pela criação do Prouni, cujo estudo será aprofundado 

no Capítulo 2.  

As políticas ora destacadas, segundo o governo e as instituições que 

aderiram aos programas, apontavam a redução dos efeitos dos processos de 

seleção e de exclusão social de estudantes afrodescendentes e daqueles de baixa 

renda.  

 

 

1.5. As ações afirmativas no Brasil: um debate polê mico 

 

A discussão e implantação de ações afirmativas por meio da política de cotas 

à universidade brasileira têm seu início na década de 1990, tomando vulto no 

Governo Lula. Durante o processo eleitoral de 2002, o debate da concessão de 

                                                 
41 O Reuni constitui a segunda etapa do Programa de Expansão da Educação Superior Pública, 
iniciado em 2003, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Instituído pelo Decreto 
no 6.096, de 24 de abril de 2007, tem a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 
como sua instância maior de gestão (MEC, 30 dez. 2009). 
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cotas tornou-se um dos temas mais polêmicos da agenda política do País. Ao 

antever os problemas de ordem técnica e política, na busca do equilíbrio entre as 

cobranças do Movimento Negro, do segmento análogo do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e a oposição dos reitores à adoção das medidas, o Governo 

Federal instituiu, por meio do Decreto no 4.228/2002, o Programa Nacional de Ações 

Afirmativas (PNAA). O Programa tem por objetivo promover a ampliação de políticas 

de acesso à educação superior, no âmbito da Administração Pública Federal, sob a 

coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e do Ministério da 

Justiça. Destina-se ao atendimento de determinados grupos socialmente 

discriminados pela sociedade, como o das mulheres, das pessoas portadoras de 

deficiência física e o dos afrodescendentes. 

Existem várias leis e outros tipos normativos que reconhecem o direito à 

diferença de tratamento legal para diversos grupos vulneráveis, sendo merecedores 

de destaque os arrolados a seguir:  

a) Decreto-lei no 5.452/43 (CLT), que prevê, no art. 354, cota de dois terços de 

brasileiros para empregados de empresas individuais ou coletivas;  

b) Decreto-lei no 5.452/43 (CLT), que estabelece, no art. 373-A, a adoção de 

políticas destinadas a corrigir as distorções responsáveis pela desigualdade 

de direitos entre homens e mulheres; 

c) Lei no 8.112/90, que prescreve, no art. 5o, § 2o, cotas de até 20% para os 

portadores de deficiências no serviço público civil da União; 

d) Lei no 8.213/91, que fixou, no art. 93, cotas para os portadores de deficiência 

no setor privado; 

e) Lei no 8.666/93, que preceitua, no art. 24, inc. XX, a inexigibilidade de licitação 

para contratação de associações filantrópicas de portadores de deficiência; 

f) Lei no 9.504/97, que preconiza, no art. 10, § 2o, cotas para mulheres nas 

candidaturas partidárias.  

 

As polêmicas acerca da implementação de ações afirmativas e cotas, no 

Brasil, aumentaram notadamente quando foram editadas leis estaduais reservando 

cotas para alunos negros e pardos nas universidades públicas. É o caso, por 
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exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, cuja Lei no 3.708/2001, disciplinada pelo 

Decreto no 30.766/2002, instituiu cota de até 40% para a população negra e parda 

no acesso à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e à Universidade Estadual do 

Norte Fluminense. 

Registramos que o debate das políticas de ação afirmativa, no Brasil, ganhou 

evidência a partir das propostas apresentadas pelo governo brasileiro na III 

Conferência Mundial Contra o Racismo: A Xenofobia e Formas Correlatas de 

Intolerância42, realizada entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2001, em Durban, 

África do Sul. 

Nessa perspectiva, verificamos que as ações afirmativas43 fazem parte de 

uma série de medidas especiais e temporárias, determinadas pelo Estado, na 

tentativa de eliminar as desigualdades historicamente acumuladas. Com a adoção 

dessa política, o Governo pretende garantir a igualdade de oportunidades e de 

tratamento, bem como compensar perdas provocadas pela discriminação e pela 

marginalização, decorrentes de questões raciais e financeiras.  

A adoção das ações afirmativas, no País, foi uma forma que o Governo 

Federal encontrou primeiramente para enfrentar e combater a discriminação sofrida 

por afrodescendentes no mercado de trabalho. Santos (1999, p. 221-223) destaca 

que uma das primeiras iniciativas de caráter afirmativo materializou-se quando, em 

1968, técnicos do Ministério do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho 

propuseram a aprovação de uma lei obrigando as empresas privadas a manterem 

uma porcentagem mínima de “empregados de cor” (sic). Mas a referida lei não 

chegou a ser promulgada. 

                                                 
42 A Conferência teve por objetivo analisar como o racismo, historicamente, tem operado no mundo. 
Esse evento caracterizou-se pela atuação destacada de mulheres, a começar pela sólida presença 
das ativistas em todo o processo, passando pelo papel, ainda que às vezes criticado, da Alta 
Comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas, Mary Robinson, para garantir a sua realização. 
Como as demais conferências das Nações Unidas, a de Durban também foi precedida por uma série 
de eventos preparatórios nas diversas regiões do mundo. Esses eventos visavam a mapear as 
distintas formas de racismo, identificar os grupos étnicos e raciais mais sujeitos aos efeitos de sua 
manifestação, como também propor ações aos Estados-membros e aos órgãos das Nações Unidas 
encarregados dos tratados internacionais. 
43 O conceito de ações afirmativas surgiu nos Estados Unidos, no ano de 1941, quando o presidente 
Franklin proibiu, por decreto, a discriminação da seleção e do recrutamento de negros para trabalhar 
no governo de seu país (BRANDÃO, 2005, p. 4). Essa expressão foi, largamente, utilizada em 1961 
por um oficial afro-americano do governo Kennedy, no momento em que o referido presidente 
buscava atacar as discriminações raciais sofridas pelos negros no emprego (WALTERS, 1997, p. 
106-107). 
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Barbosa (2002 apud BRANDÃO, 2005), por sua vez, afirma que a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), outorgada em 1943, ainda no Estado 

Novo, tem dois artigos que podem ser considerados no conjunto de políticas da ação 

afirmativa: o art. 354, que determina cota de dois terços de brasileiros para 

empregados de empresas individuais ou coletivas; e o art. 373-A, que exige a 

adoção de políticas destinadas a corrigir as distorções responsáveis pela 

desigualdade entre homens e mulheres. No entanto, ainda que ambos os artigos 

mencionados pudessem ser considerados ação afirmativa implementada pelo 

Estado brasileiro, eles não são claros, já que deixaram de fazer referência explícita 

aos afrodescendentes.  

Ao desenvolverem ações direcionadas à promoção da igualdade de 

oportunidades a grupos e populações socialmente excluídas, as ações afirmativas, 

no Brasil, expandem-se entre vários segmentos por meio de programas, leis e/ou 

decretos, merecendo destaque a Lei no 6.001/1973, que “dispõe sobre o estatuto do 

índio”; a Lei no 7.716/1989, que “define os crimes resultantes de preconceito de raça 

ou de cor”; a Lei no 9.029/1995, que proíbe a discriminação das mulheres; a Lei no 

11.645/2008, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena’”; e o Decreto no 62.150/1968, que “Promulga a 

Convenção no 111 da OIT sobre discriminação em matéria de emprego e profissão”.  

A Constituição brasileira de 1988, no Capítulo II – Dos Direitos Sociais – art. 

7o, inc. XXXI, e no art. 37, inc. VIII, determina uma importante medida de ação 

afirmativa – a reserva de um porcentual de cargos e de empregos públicos para as 

pessoas portadoras de deficiência – e define, também, os critérios de admissão 

dessas pessoas.  

O avanço no combate a várias formas de discriminação, por meio da 

disseminação, do fortalecimento institucional e da articulação de políticas públicas, 

que promovam a diversidade e a eliminação de todas as formas de discriminação, 

exige, também, a compreensão do conceito de ação afirmativa. Cashmore (2000, p. 

31) define ação afirmativa como uma política, medida ou programa, que tem por 

objetivo ultrapassar a tentativa de garantir igualdade de oportunidades individuais e 

criminalizar as atitudes discriminatórias.  
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Para Gomes (2001, p. 6-7), ministro do Supremo Tribunal Federal, (STF) as 

ações afirmativas consistem em políticas públicas, e também privadas, dirigidas à 

concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos 

efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de 

compleição física. Gomes (2001) argumenta, ainda, que o fundamento jurídico e 

filosófico da ação afirmativa é a busca da implementação efetiva do princípio da 

igualdade. 

No tocante à educação, Brandão (2005, p. 55) assevera que somente a partir 

de 1992 surgiram as primeiras iniciativas de ação afirmativa, promovidas por 

Organizações Não Governamentais (ONGs), por meio da criação de cursos pré-

vestibulares para alunos carentes e/ou afrodescendentes.  

Esse movimento é posterior ao debate das políticas de cotas para ingresso 

nas univesidades públicas brasileiras e teve início na década de 1990 com a 

questão racial. A discussão foi retomada somente depois de nove anos, mas, dessa 

vez, aliada à questão da origem escolar dos vestibulandos44. Brandão (2005, p. 47) 

adverte que as cotas são apenas uma parte das políticas de ação afirmativa, mas 

que nem sempre estão incluídas nessas políticas. 

A política de cotas destinada aos negros e afrodescendentes, para o acesso 

ao Ensino Superior, começou a ser implantada no Brasil a partir do ano de 2001, 

sendo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) a primeira a adotar esse 

sistema no seu exame vestibular. A partir daí, dezenas de outras universidades 

públicas e privadas alteraram seus exames seletivos para incorporar critérios raciais 

– na maioria dos casos combinados com critérios de renda – como forma de definir o 

acesso à universidade, para incorporar, efetivamente, um maior número de 

estudantes negros ao Ensino Superior.  

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), também no ano de 

2001, com base na política de ação afirmativa, selecionou 200 candidatos oriundos 

de comunidades indígenas, por meio de um vestibular específico, para concorrer a 

uma vaga nos mais diferentes cursos. Depois dessa iniciativa, outras universidades 

passaram a adotar ações diferenciadas na aplicação das políticas de cotas. Os 

debates das políticas de cotas encontram grandes divergências no segmento 
                                                 
44 Informação disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz05099901.htm>. Acesso em: 15 
set. 2010. 



80 

 

representado pelos intelectuais, pessoas do meio acadêmico e, mesmo, entre 

representantes de grupos de combate ao racismo e à discriminação sexual.  

Silvério (2002, p. 9) define a política de cotas como uma política de 

compensação, que vem contrabalaçar fontes conhecidas e reconhecidas 

socialmente de erros e/ou injustiças sociais. Ribeiro (1996) entende que o 

estabelecimento de cotas, seja para acesso à universidade ou para qualquer outra 

finalidade, não se configura como a essência das políticas de ação afirmativa, mas, 

sim, como uma decorrência dessas políticas. Para Macedo (1999), ex-reitor da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), as cotas propõem uma terapêutica 

equivocada, pois ao reservar vagas para grupos específicos, inevitavelmente, 

provocará efeitos colaterais nocivos, como a queda de qualidade das universidades 

públicas, em decorrência do ingresso de alunos com formação educacional 

deficiente. 

A existência da falta de consenso na sociedade, sobre os programas de 

ações afirmativas, assim como o ingresso da população de baixa renda no Ensino 

Superior, constitui um debate acadêmico extremamente complexo, que tem como 

pano de fundo a seguinte questão: Como tornar democráticos o acesso ,a 

permanência e a inserção nesse nível de ensino? 

Para Silva (2001), os porcentuais para negros constituem uma segunda etapa 

das ações afirmativas. As cotas, como são denominadas certas políticas públicas 

mais radicais, que objetivam a concretização da igualdade material, nasceram no 

bojo das ações afirmativas, mas ambas não se confundem. 

O debate da inclusão no Ensino Superior é complexo por estar imerso em 

contradições. Longe de alcançar unanimidade nos diferentes setores da sociedade, 

há, no entanto, aqueles que veem as cotas e as políticas de ações afirmativas como 

medidas compensatórias, ou como políticas que possibilitam a inclusão social das 

minorias nos diferentes níveis da educação. 

Na perspectiva de analisar outra política de ação afirmativa que tem por 

objetivo a inclusão da população de baixa renda no Ensino Superior, vamos 

examinar, no Capítulo 2, o Prouni, uma vez que o referido Programa contextualiza o 

cenário político que compõe o acesso dos bolsistas, sujeitos pesquisados neste 

estudo. 



81 

 

CAPÍTULO 2 

O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) 

 

 

Estado significa particularmente direção 
consciente das grandes multidões nacionais; 
é necessário, portanto, um contato 
sentimental e ideológico com estas multidões 
e, numa certa medida, simpatia e 
compreensão de suas necessidades e 
exigências.  
 

Antonio Gramsci, 1978 
 

 

O Programa Universidade para Todos (Prouni)45 integra a política do Governo 

Federal, que envolve o setor privado. Conforme salientado, sua criação originou-se 

do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), criado em 24 de abril de 2007, pelo Decreto de no 

6.096, que deu origem, também, à Universidade Aberta do Brasil; à expansão da 

rede federal de educação profissional e tecnológica, cujo objetivo é ampliar, 

significativamente, o número de vagas na educação superior, contribuindo para o 

cumprimento de uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a 

oferta de educação superior, até 2011, para pelo menos 30% dos jovens de 18 a 24 

anos.  

Sete anos depois da existência do Prouni, no entanto, ainda podemos 

observar distorções nas questões relativas à inclusão de grande parcela da 

população no Ensino Superior. Nossa assertiva é corroborada pelo posicionamento 

da ex-secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari Bucci, que, 

apesar do crescimento das taxas de ingressantes nesse nível de ensino, a menos de 

um ano do prazo para o cumprimento da meta estabelecida, de 30% de inclusão, 

não se mostrou otimista com os resultados. Em declaração feita na cerimônia de 

abertura do Fórum Nacional de Educação (FNDES), realizado em 24 de maio de 

                                                 
45 Informação disponível em: <http://prouniportal.mec.gov.br/ 22/02/2010>. Acesso em: 15 set. 2010. 
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2009, em Brasília, Dallari Bucci reconheceu ter sido atingido apenas 14% da taxa 

prevista, porcentual ainda distante dos objetivos definidos; entretanto, garantiu que 

“as bases do progresso” já haviam sido instauradas no País.  

Essa afirmação é corroborada por Reynaldo Fernandes, presidente do Inep, 

que atribuiu a impossibilidade de alcançar o patamar de 30% pré-estabelecido à 

defasagem no número de alunos que concluem o ensino médio com idade 

adequada para ingressar nesse nível de ensino. Fernandes destaca, ainda, que o 

Brasil avançou, porque nas décadas de 1970 e 1980 a taxa de alunos ingressantes 

no Ensino Superior permaneceu estagnada, por muitos anos, em 11%. O presidente 

do Inep, no entanto, deixou de salientar que a ampliação do ensino médio para 

todos os jovens de 15 a 17 anos é um desafio instaurador de um processo que 

implica planejamento, construção de escolas, acesso aos meios mais avançados de 

comunicação e de informação e, sobretudo, recursos financeiros. Sem que se 

resolvam esses problemas, a realidade sempre apresentará um quadro muito aquém 

do esperado.  

O número de estudantes aptos ao ingresso no Ensino Superior tem sido 

insuficiente para preencher todas as vagas. Nesse sentido, Martins (2009), citando 

Barreyro (2008), McCowan (2007) e Neves (2005), alerta que a simples expansão 

desse nível de ensino privado não oferece nenhuma garantia para sua 

democratização, isso porque o acesso a ele ainda continua restrito, 

aproximadamente, a 14% dos estudantes na faixa etária de 18 a 24 anos. Essa 

realidade difere da apresentada pelos países mais avançados, que têm absorvido 

cerca de 60% de jovens dessa faixa etária.  

Para essa realidade, Sguissardi (2000, p. 13) tem a seguinte opinião: 

O nosso país está entre os de pior desempenho educacional no 
terceiro grau entre os países do continente. É imperativo, reafirmar 
sempre, que isto reflete a realidade de um país, cuja população em 
geral, sobrevive em situação sócio-econômica (sic) das mais 
desiguais e injustas do planeta. E no qual, mercê dos modelos de 
desenvolvimento, e décadas de políticas educacionais 
conservadoras adotadas pelas elites dominantes, o saber e a 
educação foram via de regra entendidos muito mais como 
mercadoria de interesse privado ou dádivas para o semicidadão, do 
que como bens públicos universais coletivos da cidadania.  
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No ano 2000, um grupo de especialistas da área de educação superior da 

América Latina ligado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco), desenvolveu estudos sobre a educação superior nos 

países capitalistas em desenvolvimento. O trabalho resultou na elaboração de um 

documento intitulado La educación superior en los países en desarrollo: peligros y 

promesas. Nesse texto, o grupo defendeu a ampliação e a melhoria da qualidade do 

Ensino Superior:  

El Grupo Especial, en cuanto equipo de trabajo, opina que como 
primerísima prioridad, deberían realizarse esfuerzos urgentes para 
ampliar la cantidad y mejorar la calidad de la educación superior en 
los países en desarrollo. (GRUPO ESPECIAL, 2000, p. 11-12, 20)46 

Segundo Michelotto, Coelho e Zainko (2006), a opinião desse Grupo Especial 

acabou por influenciar as decisões do Governo Federal, que propôs políticas para 

esse nível de ensino, apresentando como resposta o Prouni. 

Trazer à tona esse debate é importante para que possamos compreender que 

compete ao Estado a responsabilidade de formular e implantar políticas públicas de 

educação que visem a uma intervenção positiva, no tocante a solucionar os 

problemas de acesso e de permanência do cidadão brasileiro em todos os níveis de 

ensino.  

Não podemos deixar, no entanto, de destacar as reflexões de Gramsci sobre 

o Estado, o que fazemos recorrendo a Chaves (1997, p. 29). Segundo esse autor, 

ao acrescentar novas formulações à ideia de Estado construída por Marx47, Gramsci 

considera que o Estado é composto por instituições, as quais possibilitam à classe 

dominante exercer o seu poder, sendo essa classe sempre aquela que detém os 

recursos econômicos. Apropriamo-nos dessa análise para então perguntar: o que 

move o Estado a responder com políticas focalizadas aquilo que é de direito do 

cidadão, no caso em questão, a educação?  

                                                 
46 O Grupo Especial, como equipe de trabalho, opina que, como prioridade máxima, deveriam ser 
realizados esforços urgentes para ampliar a quantidade e melhorar a qualidade da educação superior 
nos países em desenvolvimento (tradução nossa). 
47 Marx e Engels elaboram sua teoria de Estado no contexto da repressão, cujos traços fundamentais 
podem ser identificados na famosa metáfora do Comitê da burguesia para gerir os seus negócios que 
se encontra no Manifesto do Partido Comunista (1848). Ao formularem diretrizes políticas para a 
construção de uma nova sociedade, destacam que o Estado é uma organização classista que 
expressa direta e imediatamente o poder da classe dominante e que as lutas de classes são conflitos 
bipolares entre burgueses e proletários (SOARES, 1996, p. 44). 
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Na complementação das ideias de Gramsci (1988), encontramos a resposta, 

uma vez que, para esse autor, o Estado é produto de uma correlação de forças, não 

atendendo apenas aos interesses da burguesia, mas também aos interesses da 

classe trabalhadora. Gramsci (2000, p. 97) define o Estado como todo conjunto de 

atividades teóricas e práticas com as quais a classe dirigente justifica e mantém não 

somente a sua dominação, mas também consegue obter o consenso ativo dos 

governados. 

Na correlação de forças entre as classes sociais a instituição escola, mesmo 

com vínculos contraditórios, tem papel fundamental no processo de formulação da 

consciência crítica das classes subalternas.  

No pensamento de Gramsci, a educação é um processo fundamental para a 

aquisição de capacidades direcionadas ao exercício da hegemonia. O autor afirma 

que “toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica” 

(GRAMSCI, 2000, p. 132). 

Soares (2000, p. 62) destaca que, para Gramsci, a hegemonia se sustenta na 

combinação da força e do consenso entre a sociedade política e a sociedade civil. O 

modo de encaminhar a combinação varia de acordo com os interesses de cada 

classe. Na ótica desse filósofo, a estratégia que possibilitará a elevação hegemônica 

é a elevação intelectual. Nesse aspecto, a escola tem papel primordial, pois sua 

função política implica que, além de oferecer uma formação acadêmica, cabe à 

escola desenvolver no estudante capacidades políticas como as de pensar, de 

estudar, de direcionar ou de controlar quem dirige a sociedade. 

 

 

2.1. Os eixos políticos do Prouni 

 

A ideia do Prouni surgiu, inicialmente, durante campanha presidencial de Luiz 

Inácio Lula da Silva, em 2002, como proposta48 do Partido dos Trabalhadores (PT) 

para o Ensino Superior. No eixo Inclusão Social, item 33, intitulado “Uma Nova 

                                                 
48 Informação disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/eleicoes/candidatos-lula-
programa-03-05.shtml>. Acesso em: 15 set. 2010. 
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Política de Educação do Programa”, a inclusão da população de baixa renda, nesse 

nível de ensino, era assim analisada: 

Os dados do Censo da Educação Superior de 2000 mostram que os 
jovens das camadas mais pobres praticamente não têm acesso à 
educação superior pública: apenas 7,7% dos jovens entre 18 e 22 
anos freqüentam cursos universitários. Cerca de 70% deles estudam 
em estabelecimentos privados. Quando conseguem chegar ao 
Ensino Superior, o custo é tão alto que apenas os que têm bons 
empregos ou apoio econômico da família conseguem pagar a 
faculdade. Por isso, há elevada inadimplência e evasão, até porque o 
sistema de crédito educativo, que poderia ser uma alternativa, é 
insuficiente e inadequado. São tarefas inadiáveis a ampliação 
significativa das vagas nas universidades públicas e a reformulação 
do sistema de crédito educativo vigente (PROGRAMA DE 
GOVERNO PARA EDUCAÇÃO DO PARTIDO DOS 
TRABALHADORES, 2002).  

Implementado pelo Governo Federal, na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o 

Prouni foi apresentado no Projeto de Lei no 3.582, enviado ao Legislativo Federal 

(BRASIL, 2004e) e, posteriormente, substituído pela Medida Provisória – MP no 213 

(BRASIL, 2004f). No Congresso, foi aprovado pela Lei no 11.096 (BRASIL, 2005a) 

que, sancionada com um veto pelo Presidente da República, gerou a nova MP no 

235 (BRASIL, 2005b). Essa Medida Provisória foi sancionada posteriormente como 

Lei no 11.128 (BRASIL, 2005c). O projeto recebeu uma emenda, por meio da Lei no 

11.509 (BRASIL, 2007a). 

Para a regulamentação do Prouni, o Poder Executivo editou a MP no 213, 

regulamentada pelo Decreto no 5.245, em 15 de outubro de 2004 (BRASIL, 2004), e 

a Lei no 11.096, regulamentada pelo Decreto no 5.493, em 18 de setembro de 2005 

(BRASIL, 2005d). Outros Decretos e Portarias (Portaria Normativa no 1, de 31 de 

março de 2008; e Portaria Normativa no 3, de 4 de fevereiro de 2010) aprimoraram o 

Programa em sua relação com as IESs conveniadas e com os beneficiários dessa 

política de educação superior do Governo. 

O Prouni tem por finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em 

instituições privadas de educação superior, para aqueles estudantes que não 

possuem diploma de curso superior.  

No lançamento do Programa, o Governo Federal salientou que ele estava 

sendo criado para possibilitar a inclusão das camadas mais pobres no Ensino 
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Superior e, assim, promover a justiça social, definindo-o como uma ação afirmativa. 

A política governamental de ações afirmativas tem por objetivo promover a 

ampliação do acesso à educação superior, no âmbito da Administração Pública 

Federal, visando atender determinados grupos, socialmente, discriminados pela 

sociedade.  

O ex-ministro da Educação Tarso Genro considera o Prouni não só uma ação 

afirmativa, mas também uma política de cotas sociais. No artigo intitulado “Cotas, 

República e populismo”49, Tarso Genro sustenta que “as ações de afirmação que 

vêm da ‘política de cotas’ devem ser transitórias: elas combatem um déficit social e 

cultural, promovido direta ou indiretamente pelo Estado”. 

As argumentações do ex-ministro da Educação respaldam o caráter das 

políticas sociais50 implementadas pelo Governo Lula, que vão ao encontro das 

políticas compensatórias. Essas políticas podem ser compreendidas como aquelas 

direcionadas para a superação de desigualdades históricas e as socialmente 

construídas, as quais geralmente se debruçam apenas nas consequências, sem, 

contudo, agir sobre a(s) causa(s). 

A expectativa de que as desigualdades educacionais fossem corrigidas ou 

minimizadas, com a oferta de vagas para a população de baixa renda no Ensino 

Superior, resultou na implementação do referido Programa. Em seu primeiro 

processo seletivo, ocorrido em 2005, o Prouni ofereceu 112 mil bolsas em 1.142 

instituições de ensino do País. No segundo semestre de 2009, já contabilizava mais 

de 1.500 IESs credenciadas no atendimento de 396.673 estudantes com bolsas 

ativas.  

No gráfico da Figura 2.1, é possível identificar o número de bolsas Prouni 

ofertadas pelas instituições, nas diferentes categorias administrativas – com fins 

lucrativos, beneficentes de assistência social e sem fins lucrativos não beneficentes. 

As IESs com fins lucrativos absorvem 49% da demanda. Essa realidade tem 

provocado polêmicas, inclusive, entre as entidades – questão abordada adiante, 

neste texto. 
                                                 
49 Informação disponível em: <ufmg.br/boletim/bol1447/segunda.shtml nº 1447 ano 30 – 15/07/2004>. 
Acesso em: 15 set. 2010. 
50 A política social deve ser entendida como um conjunto de programas ou ações do Estado, em geral 
de forma continuada no tempo, e tem por objetivo o atendimento das necessidades e dos direitos 
sociais fundamentais que afetam vários elementos que compõem as condições básicas de vida da 
população, incluindo aquelas que dizem respeito à pobreza e às desigualdades (NILSON, 2004). 
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            Figura 2.1  – Bolsistas por categoria administrativa de IES. 

           Fonte:  Dados estatísticos disponíveis em: <www.prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 8 jan.  

          2010. 

 

Esses números ultrapassaram a previsão do Governo, assim descrita por 

Mancebo (2004, p. 81):  
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O aproveitamento, para o programa, na forma de bolsas de estudo 
integrais, de parte dessas vagas ociosas das instituições de Ensino 
Superior privadas possibilitará a elevação da taxa de matrícula, 
viabilizando o ingresso de 300 mil novos alunos em um prazo de 
cinco anos.  

Outra meta de distribuição do Governo seria ofertar 400 mil novas bolsas de 

estudo até 2010; no entanto, no primeiro semestre desse mesmo ano, o Programa 

atingiu mais de 600 mil estudantes, 70% deles com bolsas integrais (MEC, 2010)51. 

De acordo com o Sistema Informatizado Prouni-Sisprouni, entre 2005 e 2009, foram 

ofertadas 69,98% de bolsas integrais. Isso representa o dobro do número de bolsas 

parciais (30,02%), conforme expressa o gráfico da Figura 2.2.  

 

 

                                                 
51 Informação disponível em: <www.prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 8 jan. 2010. 
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 Figura 2.2  – Bolsistas por tipo de bolsa. 

Fonte:  Dados estatísticos disponíveis em: <www.prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 8  

jan. 2010. 
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Segundo o Governo, o Programa é também fiscalizado, pois, de acordo com 

publicação em seu site e divulgação pela mídia, o processo de supervisão do Prouni, 

no ano de 2009, encerrou 1.766 bolsas de estudo e desvinculou 15 instituições de 

ensino, em decorrência de irregularidades verificadas pela Secretaria de Educação 

Superior (Sesu).  

O encerramento das bolsas ocorreu depois do cruzamento de informações do 

cadastro de bolsistas com outros bancos de dados, como a Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais), o Registro Nacional de Veículos Automotores 

(Renavam), a Plataforma Integrada para Gestão das Universidades Federais 

(PingIfes) e bases de dados de universidades estaduais.  

No caso das instituições, a supervisão monitorou a regularidade da oferta e a 

ocupação das bolsas, o que só foi possível porque, em maio de 2009, os Ministérios 

da Educação e da Fazenda firmaram um acordo de cooperação técnica com o 

objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de supervisão do Programa. A medida prevê 

a troca de informações entre a Secretaria de Receita Federal do Brasil (SRFB), do 

Ministério da Fazenda, e a Secretaria de Educação Superior (Sesu), do Ministério da 

Educação. A verificação da regularidade da situação de bolsistas e de instituições 

ligadas ao Programa será feita a cada processo seletivo do Prouni. 

De acordo com o MEC52, em um percurso de aprimoramento do Prouni, em 

cada IES foram criadas, a partir de 2 de dezembro de 2009, pela Portaria no 1.132, 

as Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do Programa (Conap). 

As comissões são órgãos colegiados, de natureza consultiva, instituídos em cada 

IES participante do Programa e têm a função preponderante de acompanhar, 

averiguar e fiscalizar a implementação local do Prouni, devendo promover, também, 

a articulação entre a Conap nacional (MEC) e a comunidade acadêmica das IESs 

participantes, com vistas ao constante aperfeiçoamento do Programa.  

Compete, pois, às Comissões Locais: 

a) exercer o acompanhamento, a averiguação e a fiscalização da 

implementação do Prouni nas IESs participantes do Programa; 

                                                 
52 Informação publicada em 3 de fevereiro de 2010. (Disponível em: <www.prouniportal.mec.gov.br/>. 
Acesso em: 3 fev. 2010.) 
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b) interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade 

civil e receber reclamações, denúncias, críticas e sugestões para 

apresentação, se for o caso, à Comissão Nacional de Acompanhamento e 

Controle Social do Prouni-Conap; 

c) emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do Prouni;  

d) fornecer informações sobre o Prouni à Conap. 

 

Em sua organização, as Comissões Locais de Acompanhamento e Controle 

Social do Prouni terão a seguinte composição: 

a) um representante do corpo discente das instituições privadas de Ensino 

Superior, que deve ser bolsista Prouni; 

b) um representante do corpo docente das instituições privadas de Ensino 

Superior, que deve ser professor, em regime de dedicação mínima de 20 

horas semanais; 

c) um representante da direção das instituições privadas de Ensino Superior, que 

deve ser o coordenador, ou um dos representantes do Prouni na IES;  

d) um representante da sociedade civil. 

 

Conforme dispõe o art. 3o da Portaria no 1.132, os membros das Comissões 

Locais representativos dos corpos docente e discente serão eleitos por seus pares 

(membro titular e suplente), em processo direto de escolha, o que deverá ser 

amplamente divulgado na IES e coordenado por suas entidades representativas 

locais, quando houver. O prazo para instalação das Comissões foi de 120 dias da 

data de publicação da referida Portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU) 

de 3 de dezembro de 2009.  

O processo seletivo, as condições e as regras para ser um aluno beneficiado 

pelo Prouni partem do MEC e estão definidas no escopo do Programa. A seleção 

dos beneficiados realiza-se, semestralmente, em janeiro e junho de cada ano e uma 

condição prévia, imposta aos interessados à bolsa, são os resultados obtidos pelos 

candidatos nas provas do Enem. O aluno que obtiver o melhor desempenho, ou 
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seja, melhor nota no Enem, terá mais chance de conquistar uma vaga no curso 

pleiteado. A pontuação mínima, no primeiro semestre de 2010, atingiu 400 pontos na 

média das cinco notas (Ciências da natureza e suas tecnologias; Ciências humanas 

e suas tecnologias; Linguagens, códigos e suas tecnologias; Matemática e suas 

tecnologias e redação).  

Há outras condições e regras determinadas pelo MEC, como: 

a) o candidato à bolsa integral do Prouni deve comprovar renda familiar per 

capita de até um salário mínimo e meio. Para bolsas de 50% da mensalidade, 

o rendimento familiar por pessoa deve ser de até três salários mínimos. 

Nesse caso, os 50% restantes, cujo pagamento é de responsabilidade do 

aluno, podem ser concedidos pelo crédito do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), com taxas e prazos para pagamentos 

diferenciados;  

b) o candidato deve ter cursado o ensino médio em escola pública ou escola 

privada, desde que, no caso desta última, com bolsa integral;  

c) ser professor da rede pública, atuando no ensino básico, em efetivo exercício, 

integrante do quadro permanente da instituição para os cursos de 

Licenciatura, Normal Superior ou Pedagogia. Com relação a essa última 

condição, a renda familiar per capita não é considerada. 

 

Para calcular a renda familiar, por pessoa, é preciso obedecer à seguinte 

regra: 

A renda familiar por pessoa é calculada somando-se a renda bruta 
dos componentes do grupo familiar e dividindo-se pelo número de 
pessoas que formam este grupo familiar. Se o resultado for até um 
salário mínimo e meio, o estudante poderá concorrer a uma bolsa 
integral. Se o resultado for maior que um salário mínimo e meio e 
menor ou igual a três salários mínimos, o estudante poderá concorrer 
a uma bolsa parcial de 50%. Entende-se como grupo familiar, além 
do próprio candidato, o conjunto de pessoas residindo na mesma 
moradia que o candidato que, cumulativamente, usufruam da renda 
bruta mensal familiar, e sejam relacionadas ao candidato pelos 
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seguintes graus de parentesco: pai, padrasto, mãe, madrasta, 
cônjuge, companheiro, filho, enteado, irmão, avô53.  

No escopo do Prouni estão previstas, também, bolsas de estudo aos cidadãos 

portadores de deficiência e aos que se declararem pertencentes aos grupos étnicos 

de negros, pardos ou indígenas, e que tenham sido registrados pelo último Censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O porcentual de 

bolsas destinadas aos cotistas é igual àquele de cidadãos pretos, pardos e 

indígenas, em cada Estado. Vale lembrar que o candidato cotista, também, deve 

enquadrar-se nos demais critérios de seleção do Programa. 

Asseguradas as condições básicas para o acesso à bolsa, o postulante 

precisa inscrever-se pela internet, na página do Sistema do Prouni54. Quando o 

concorrente não possuir computador, poderá recorrer às instituições participantes, 

que devem oferecer, gratuitamente, seus computadores. O MEC buscou também 

alternativas para facilitar o processo de inscrição, criando condições para que os 

candidatos possam inscrever-se em locais mais próximos da residência. Com esse 

propósito, foi estabelecido um convênio com os Centros de Integração Empresa-

Escola (CIEE) e mais de 3.200 pontos de presença do Governo Eletrônico Serviço 

de Atendimento ao Cidadão (Gesac). 

Os pretendentes precisam estar atentos ao período de inscrição, que ocorre 

em duas etapas, com observância das datas e dos horários oficiais de Brasília. 

Ainda no site, poderão escolher a faculdade e o curso do seu interesse. Os critérios 

adotados obedecem às seguintes orientações: 

Ao fazer sua inscrição, o candidato escolhe até cinco opções de 
curso, turno e instituição de Ensino Superior, dentre as disponíveis 
conforme seu perfil socioeconômico. No entanto, há cursos que 
exigem requisitos específicos para matrícula. Em alguns cursos de 
Ciências Aeronáuticas, por exemplo, o estudante deve ter, dentre 
outras exigências, licença de piloto privado e um número específico 
de horas de vôo para poder se matricular. Assim, é necessária muita 
atenção ao efetuar as opções de curso no momento da inscrição no 
ProUni, pois caso a matrícula não seja possível em função de 
requisitos desse tipo, o candidato perderá o direito à bolsa55. 

                                                 
53 Informação disponível em: <www.prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2010. 
54 Informação disponível em: <www.prouni.mec.gov.br/como_funciona.html>. Acesso em: 15 set. 
2010. 
55 Informação disponível em: <prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2010. 
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O Prouni informa, em sua página oficial56, que os candidatos que ganharam 

bolsa deverão procurar o coordenador responsável pelo Sistema Prouni-Sisprouni, 

na IESs escolhida, onde conhecerão os procedimentos de permanência no 

Programa. Conforme salientado, o MEC torna obrigatório, para toda IES, um 

coordenador do Prouni. Por intermédio do Sisprouni, o MEC tem controle de todos 

os bolsistas, desde a concessão da bolsa até a suspensão, a renovação, a 

transferência, o encerramento e outras questões. Todas as informações lançadas no 

Sisprouni precisam ter assinatura eletrônica do coordenador. 

 

 

2.2. Os critérios para manutenção da bolsa 

 

Em todos os semestres, o aluno é avaliado, por meio dos requisitos de 

permanência, para continuar recebendo os benefícios do Programa. O universitário 

precisa comparecer à coordenação do Prouni com os comprovantes solicitados, 

para renovação da bolsa. Em conformidade com a Portaria no 1.556/200657, os 

estudantes vinculados ao Prouni, beneficiários de bolsa integral ou parcial, devem 

apresentar aproveitamento acadêmico em, no mínimo, 75% das disciplinas cursadas 

em cada período letivo. Essa regra é desconhecida por muitos universitários, que 

acreditam ser esse porcentual referente ao aproveitamento quantitativo em cada 

disciplina. 

Na hipótese de alcançar aproveitamento de 50%, o estudante poderá 

apresentar uma justificativa para o mau desempenho. De acordo com o teor da 

justificativa, a coordenação e os professores e a coordenação do Prouni, na IES, 

podem autorizar uma única vez a permanência do benefício ao aluno. No caso de 

reincidência de fraco desempenho, em um próximo semestre, o aluno perde o direito 

à bolsa. 

Mesmo que venha a perder o benefício, o estudante poderá concorrer a outra 

bolsa do Prouni, pois não há restrição no tocante ao número de vezes que o jovem 

                                                 
56 Informação disponível em: <prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2010. 
57 Informação disponível em: <jusbrasil.com.br/.../dou-secao-1-31-08-2006-pg-12>. Acesso em: 15 
set. 2010. 
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terá direito a pleiteá-la. A única restrição diz respeito a não utilizar duas bolsas ao 

mesmo tempo. O estudante pode retornar ao Programa, na mesma IES, ou em outra 

de sua preferência, ou escolher um novo curso, seguindo as regras específicas do 

Programa. É, também, permitido ao bolsista o trancamento do curso, desde que o 

afastamento não ultrapasse 18 meses.  

O bolsista tem de, anualmente, comprovar que a renda familiar permanece a 

mesma, conforme critérios estabelecidos no regulamento do Prouni, anteriormente 

explicitados. 

De acordo com informações do MEC, o Prouni mantém ações conjuntas de 

incentivo à permanência dos estudantes nas instituições, por meio da Bolsa 

Permanência, cujas características são apontadas a seguir: 

A Bolsa Permanência é um benefício, no valor de até R$ 300,00 
mensais, concedido a estudantes com bolsa integral em utilização, 
matriculados em cursos presenciais com no mínimo 6 (seis) 
semestres de duração e cuja carga horária média seja superior ou 
igual a 6 (seis) horas diárias de aula, de acordo com os dados 
cadastrados pelas instituições de ensino junto ao MEC. Ela poderá 
ser utilizada, exclusivamente, durante o prazo mínimo de 
integralização do curso, constante do cadastro da instituição no 
SiedSup, contado a partir do primeiro mês de concessão da bolsa. A 
Bolsa Permanência será concedida aos bolsistas do ProUni 
beneficiários de bolsas integrais em utilização, cessando seu 
recebimento em caso de suspensão, pelo período em que esta 
persistir, ou em caso de encerramento de tal benefício. O período em 
que o usufruto da bolsa do ProUni permanecer suspenso será 
considerado como de efetiva utilização da Bolsa Permanência58.  

A partir do primeiro semestre de 2008, ampliando os benefícios, o MEC 

celebrou convênio de estágio com a Caixa Econômica Federal (CEF) para:  

[...] oferta de estágio em suas unidades administrativas aos bolsistas 
do ProUni. Podem concorrer às vagas do Programa de Estágio da 
CAIXA, todos os bolsistas do ProUni que estejam com matrícula 
ativa, cursando a partir do 3o semestre para os cursos com duração 
de 3 anos, e a partir do 5o semestre para os cursos com duração de 
4 ou 5 anos. Os bolsistas que quiserem se candidatar a uma vaga do 
estágio deverão se cadastrar nos CIEEs – Centros de Integração 
Empresa-Escola ou no IEL – Instituto Euvaldo Lodi, pessoalmente ou 
pela internet. Após o cadastramento, o bolsista deverá aguardar ser 
chamado para entrevista junto à CAIXA59.  

                                                 
58 Informação disponível em: <prouniportal.mec.gov.br>. Acesso em: 15 set. 2010. 
59 Informação disponível em: <www3.caixa.gov.br/fies>. Acesso em: 15 set. 2010. 
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Outra medida adotada pelo MEC no processo de expansão do Prouni foi a 

celebração de acordo com a Universidade de Salamanca, na Espanha, de um 

programa de estudos superiores60. O convênio, assinado em 26 de janeiro de 2010, 

prevê a criação de bolsas Prouni para o estudante brasileiro de baixa renda que 

queira estudar naquele país. Além dos estudos de graduação na universidade, ficam 

também asseguradas a subsistência e a permanência do universitário até que esteja 

formado. A seleção do estudante obedecerá aos critérios e procedimentos atuais do 

Programa. O acordo terá vigência por quatro anos e faz parte do tratado geral de 

cooperação e amizade firmado entre Brasil e Espanha no ano de 1992. 

 

 

2.3. As polêmicas envolvendo o Prouni 

 

Apesar de reconhecermos a importância do Prouni para o processo de 

democratização do Ensino Superior no País, as opiniões acerca de sua política são 

divergentes, pois alguns entendem que os programas significam a privatização do 

Ensino Superior, em razão da transferência de recursos públicos para as IESs 

privadas, em detrimento do aumento de investimentos nas instituições públicas 

federais. 

Os críticos questionam o ensino ministrado nas instituições credenciadas, sob 

o argumento de que elas ofertam uma educação sem qualidade acadêmica, 

principalmente pela ausência da tríade ensino-pesquisa-extensão. Ressaltam, ainda, 

que a impossibilidade de acesso dos alunos de baixa renda à universidade pública 

tem relação direta com a falta de qualidade da Educação Básica, o que exige 

atenção e melhoria do ensino público. 

Outros questionamentos referem-se à falta de apoio à alimentação, transporte 

e livros, requisitos que podem impedir o aluno de baixa renda a manter-se na 

universidade, apesar das ofertas de bolsas para o pagamento das mensalidades. 

                                                 
60 Informação disponível em: <educacao.uol.com.br/ultnot/2010/01/26/ult2738u298.jhtm>. Acesso em: 
15 set. 2010. 



97 

 

Existem também avaliações dos programas (Prouni, Fies) como medidas 

paliativas, ainda que eles venham suprir lacunas deixadas pelas universidades 

brasileiras, seja em razão da insuficiência de vagas, seja pelo caráter elitista dessas 

instituições. 

Para explicitar com mais clareza as questões que perpassam as polêmicas 

envolvendo o Programa, passamos a discorrer sobre cada uma delas, a começar 

pelos aspectos relacionados aos recursos utilizados pelo Governo para a concessão 

de bolsas do Prouni.  

 

 

2.4. Os recursos do Prouni  

 

Os recursos financeiros utilizados pelo Governo Federal para concessão de 

bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de Ensino Superior, nas 

instituições privadas, é resultado da renúncia fiscal do governo e da imunidade e 

contrapartida das IESs. De acordo com o § 8o da Lei no 11.096/2005, e a instrução 

Normativa no 456/2004, as instituições privadas61 de Ensino Superior com fins 

lucrativos, ou sem fins lucrativos não beneficentes, que aderirem ao Programa, 

ficarão isentas de impostos e contribuições, no período de vigência do termo de 

adesão (10 anos). Em linhas gerais, a imunidade está relacionada aos seguintes 

impostos: 

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); 

b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), instituída pela Lei no 7.689, 

de 15 de dezembro de 1988; 

                                                 
61 Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) – Lei no 9.394/1996 –, o art. 
20 define os tipos de instituições privadas de ensino, enquadrando-as nas seguintes categorias: 1) 
particulares, entendidas como aquelas instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado; 2) comunitárias, aquelas que contam na sua entidade mantenedora com 
representantes da comunidade, incluindo cooperativas de professores e alunos - essas instituições 
também são constituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas; 3) 
confessionais, assim entendidas aquelas instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou 
mais pessoas jurídicas, que atendem à orientação confessional e a ideologias específicas; 4) 
filantrópicas, consideradas pelo MEC, para efeito de repasse de recurso, pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos e que promovem assistência educacional à sociedade carente. A LDB, por 
sua vez, destaca que as instituições filantrópicas são definidas na forma da lei, o que denota falta de 
clareza. 
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c) Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), 

instituída pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; 

d) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), instituída pela Lei 

Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970. 

 

Apenas as instituições filantrópicas, que já não pagam esses impostos, serão 

obrigadas a aderir ao Programa, caso contrário, perderão o direito à filantropia. A 

isenção dos impostos tem respaldo em dispositivo da Constituição Federal brasileira 

de 1988, que determina: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios:  

[...] 

VI – Instituir impostos sobre:  

[...] 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos 
atendidos os requisitos da lei. (BRASIL, 1988, grifos nossos) 

As regras são bem mais rigorosas com esse tipo de instituição porque, 

aquelas que não aderirem ao Programa, também, não terão prioridade para utilizar o 

benefício do Financiamento Estudantil (Fies), conforme estabelece o art. 14 da Lei no 

11.096, de 13 de janeiro de 2005. 

Por essa lei, as universidades filantrópicas, sem fins lucrativos e de caráter 

beneficente devem, obrigatoriamente, conceder bolsas integrais. As demais 

modalidades de gratuidade – bolsas parciais e programas de assistência social – 

podem ser usadas para compor o total de 20% da receita bruta. Esse porcentual é o 

requisito mínimo, que caracteriza a natureza jurídica desse tipo de instituição.  

As instituições filantrópicas devem aplicar anualmente, em gratuidade, 

conforme já estabelece a própria Constituição Federal, pelo menos 20% da receita 

bruta exclusivamente em bolsas de estudo. Faculdades filantrópicas terão de 

reservar 20% da receita para bolsas de estudo e assegurar, no mínimo, uma bolsa 

integral para cada nove alunos matriculados; o restante, em bolsas parciais de 50%, 
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ou programas de assistência social. Com isso, todas as instituições filantrópicas 

estarão incluídas no Programa. 

Para as instituições lucrativas e sem fins lucrativos, mas com caráter não 

beneficente, as regras são bem mais flexíveis, e a adesão é voluntária. As 

instituições que aderirem ao Prouni, no entanto, deverão assinar um termo de 

adesão com o MEC.  

Em 2005, essas instituições deveriam destinar uma bolsa integral a nove 

alunos pagantes, ou bolsas parciais até atingir 10% da receita bruta. A partir de 

2006, houve alterações nas regras com a ampliação do número de bolsas 

concedidas e a redução do comprometimento da receita bruta, o que, na prática, 

resultou na seguinte sistemática: uma bolsa integral para 10,7 alunos pagantes ou, 

de forma alternativa, a concessão de uma bolsa integral para 22 estudantes, com 

quantidades adicionais de bolsas parciais de 50% e 25%, até atingir 8,5% da receita 

bruta. A Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, autoriza as instituições lucrativas 

conceder bolsas Prouni aos seus trabalhadores e dependentes, limitadas a 10% do 

total de bolsas concedidas.  

No tocante à isenção de impostos há, segundo Catani, Hey e Gilioli (2006, p. 

131) um incentivo, “privilégio” para que as IESs sem fins lucrativos (filantrópicas) 

convertam-se em IESs com fins lucrativos, porque as regras e a isenção de impostos 

para essas últimas são mais atraentes. Por isso, esses pesquisadores não só 

expressam uma posição contrária ao objetivo do Prouni, como também contestam 

sua execução perante as instituições de Ensino Superior privado, por entenderem 

que a isenção de impostos visa, principalmente, escamotear a crise dessas 

instituições. Os pesquisadores argumentam, ainda, que se trata de uma forma, “uma 

solução” que o Governo encontra para minimizar os investimentos na educação 

pública e, com isso, fortalecer a iniciativa privada e transferir o problema da falta de 

vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior e da qualidade do ensino para o 

próprio público-alvo do Programa, ou seja, o aluno.  

Em 2005, o coordenador geral do Programa, Antônio Leonel Cunha, fez a 

seguinte avaliação a respeito da imunidade tributária das IESs privadas: 

Antes mesmo do ProUni, 85% do sistema privado já tinha isenção 
total ou parcial de tributos. Somente as instituições com fins 
lucrativos 15% do sistema pagam os impostos de sua competência. 
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“Pela primeira vez há um controle social da filantropia. Com o ProUni, 
as universidades são obrigadas a oferecer, em contrapartida à 
isenção tributária, bolsas de estudos para alunos de baixa renda”. 
(MEC, 2005) 

Na ocasião em que o Prouni foi instituído, o MEC estimou que a União 

deixaria de arrecadar R$ 197 milhões. De acordo com esse cálculo, a verba seria 

revertida em bolsas de estudo, a um custo 80% mais barato que o do Fies. Ou seja, 

cada vaga representaria 20% do valor de uma vaga no Fies. Dessa forma, o MEC 

faz a ilação de que o Programa seria menos oneroso do que o Fies. 

 

 

2.5. O debate da questão educação e qualidade  

 

As discussões sobre educação e qualidade salientam aspectos de ordem 

tanto acadêmica quanto material, que envolvem Programas de Iniciação 

Científica/Pesquisa, continuidade de estudos em uma mesma instituição em cursos 

de Especialização, Mestrado ou Doutorado, alojamento, restaurante universitário, 

bibliotecas, laboratórios, professores titulados e outros, tendo como eixo de 

referência a concepção acadêmica das IFESs públicas e as condições de formação 

que elas ofertam a seus alunos. Não cabe generalizar, no entanto, que somente 

ostentando as condições acima discriminadas as instituições públicas são 

detentoras de qualidades. Os questionamentos que confrontam instituições públicas 

e privadas encontram respaldo na LDB – Lei no 9.394/1996 –, regulamentada pela 

Constituição Federal. O art. 52 da referida Lei estabelece os elementos 

diferenciadores de uma universidade dos demais modelos de IESs, por meio da 

seguinte definição: as universidades caracterizam-se pela “produção intelectual 

institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais 

relevantes tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional”; 

“um terço do corpo docente, pelo menos com titulação acadêmica de Mestrado ou 

Doutorado”; “um terço do corpo docente em regime integral”.  
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Algumas IESs têm se aproximado dessas exigências; entretanto, quando se 

trata de atividades extracurriculares elas têm se destacado nos projetos de extensão 

universitária, na busca da relação com a comunidade. 

A falta de controle da qualidade, pelos órgãos governamentais, sobre as 

instituições que ofertam vagas para o Prouni, tem sido um dos argumentos utilizados 

por aqueles que o contestam.  

O Sindicato Nacional de Dirigentes do Ensino Superior (Andes) tem 

explicitado sua discordância, ao salientar que os aspectos englobando questões de 

ordem administrativa e pedagógica implicam uma educação acadêmica de 

qualidade. A instituição sustenta, ainda, que as IESs privadas não priorizam os 

critérios de uma academia, e que isso compromete a formação dos universitários de 

baixa renda. Tal fato põe em dúvida o principal objetivo do Programa, qual seja, a 

inclusão com equidade. Em dezembro de 2004, a diretoria da Andes assim se 

manifestou: 

O PROUNI, além da volumosa isenção fiscal, garante uma “reserva 
de mercado” para as instituições privadas de baixa qualidade que 
vêm perdendo espaço no mercado. Desloca o acesso dos jovens de 
baixa renda da universidade pública para os escolões de 3o grau 
privados, notadamente por meio dos iníquos cursos seqüenciais de 
formação específica que fornecem um certificado de formação 
superior e não um diploma de graduação62. 

As críticas do Andes ganham eco no Sindicato dos Professores da Rede 

Privada do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS). No Jornal Extra Classe (jan. 2007), a 

instituição sindical fez o seguinte alerta, no que alude aos instrumentos de controle 

de qualidade das IESs privadas: 

[...] único dado para mensurar a excelência da oferta é o Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) [...] sendo [este] 
inadequado para balizar ações públicas para as graduações que 
apresentaram avaliações abaixo da média no exame, com notas 1 e 
2, mas mesmo assim continuam no programa. [...] Atualmente, são 
praticamente inexistentes as medidas adotadas pelo MEC para fazer 
uma triagem e desligar as ofertas sem qualidade do ProUni. [...] pela 
lei um curso só será excluído quando apresentar duas avaliações 
negativas consecutivamente resultantes do Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior (Sinaes). (RISTOFF apud ROSA, 
2007, p. 1) 

                                                 
62 Informação disponível em: <andes.org.br/imprensa/>. Acesso em: 15 set. 2010. 
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Para assegurar a qualidade do ensino ofertado pelas instituições privadas que 

recebem os estudantes, os bolsistas Prouni presentes no I Encontro63 dos Bolsistas 

da cidade de São Paulo cobraram do Ministro maior rigor e implementação real da 

Conap, pois sabem que a qualidade constitui fator fundamental. 

Sérgio Franco, presidente da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (Conaes), por sua vez, afirma que o MEC tem problemas para avaliar as 

IESs privadas e os cursos, mas dispõe de dados objetivos para orientar o processo 

e tem uma indicação do Ministro da Educação para que os critérios sejam 

aprimorados. Franco salienta que o MEC pode utilizar indicadores disponíveis, 

presentes nas avaliações dos cursos, para aferir a qualidade das IESs por meio da 

porcentagem de doutores e mestres nas instituições, da relação do número de 

professores por alunos e do número de vagas por cursos, mas reconhece que o 

MEC tem condições de tomar medidas de mais impacto (FRANCO apud Rosa, 2007, 

p. 1). 

O ex-diretor de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior do Inep, Dilvo 

Ilvo Ristoff, hoje reitor da recém-criada Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS), com sede em Chapecó, no Rio Grande do Sul, entende que o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é impróprio para a avaliação da 

qualidade dos cursos, mas que o Sinaes pode atuar de maneira eficaz nesse 

controle, pois: 

“O exame é importante para a auto-avaliação do curso pela própria 
instituição, mas insuficiente para mensurar qualidade”. [...] “Já temos 
indicadores suficientes, pois no portal do Sinaes 
(http://www.inep.gov.br/superior/sinaes/), é possível identificar o 
corpo docente de uma instituição, inclusive com os nomes dos 
doutores e mestres, tal é o nível de detalhamento das informações à 
disposição”, exemplifica. (RISTOFF apud ROSA, 2007, p. 1) 

Apesar dos questionamentos atinentes à relação educação e qualidade, o 

aluno Prouni, em algumas circunstâncias, tem demonstrado bom desempenho 

acadêmico, quando submetido à avaliação. Segundo o Inep, esses universitários 
                                                 
63 Encontro realizado no dia 24 de novembro de 2007. Paraguassu (2009) registra os dados 
fornecidos pelo jornal O Estado de S. Paulo em 27 de novembro de 2009, informando que o 
cruzamento dos dados do Índice Geral de Cursos (IGC) mostra que 22,9% das instituições que 
oferecem vagas no Prouni têm desempenho 1 e 2, o que pode ser traduzido como cursos de 
baixíssima qualidade. Das 991 instituições que aderiram ao Programa, 227 tiveram desempenho 
baixo. A maior parte das instituições tem conceito 3: 58 universidades, 52 centros universitários e 289 
faculdades isoladas. 
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alcançaram médias iguais ou superiores às de seus colegas, nas 14 áreas do 

conhecimento avaliadas pelo Enade no ano de 2006. A esse respeito, Lorenzoni64 

tece os seguintes comentários: 

Os estudantes do Programa Universidade para Todos (ProUni) 
alcançaram médias iguais ou superiores a de seus colegas nas 14 
áreas do conhecimento avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2006. 

O bom desempenho dos alunos bolsistas do ProUni, que 
ingressaram no Ensino Superior em 2006, está estampado nas notas 
obtidas por eles no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade). O Enade avalia o aluno sob duas óticas: a formação geral, 
que verifica como ele está preparado para viver em sociedade e seu 
grau de cidadania, e na formação específica, que são os 
conhecimentos adquiridos no curso que está fazendo. As tabelas do 
Enade elaboradas pelo Inep demonstram que das 14 áreas do 
conhecimento avaliadas no ano passado, em nove delas a diferença 
estatística a favor dos bolsistas do ProUni foi significativa, e nas 
outras cinco áreas, o desempenho também foi superior.  

O pesquisador conclui: 

Quando se observa, por exemplo, o desempenho dos alunos da área 
de administração – bolsistas do ProUni em relação a não bolsistas – 
a diferença a favor do ProUni passa de sete pontos. Neste caso, os 
alunos do ProUni obtiveram média de 42,3 pontos; os não bolsistas, 
34,4 pontos, o que representa uma diferença a favor dos bolsistas de 
7,9 pontos. No caso da biomedicina, a diferença é ainda maior entre 
os dois grupos: alunos do ProUni alcançaram a média de 45,7 pontos 
e os não bolsistas, 36,7 pontos, com uma diferença de 9 pontos a 
favor dos bolsistas. As tabelas mostram a média da prova de 
formação geral, formação específica e a média das duas65. 

Esse resultado deveria não só destacar as notas, mas também ressaltar que 

a capacidade de um aluno bolsista Prouni não difere da capacidade intelectual de 

um não bolsista, e o que impede o acesso do primeiro ao Ensino Superior é uma 

gama de fatores reproduzidos por uma sociedade desigual; entretanto, não podemos 

ignorar que os obstáculos enfrentados pelo aluno Prouni de baixa renda também 

estão relacionadas à fragilizada formação básica, o que exige desse universitário 

esforços redobrados quando ingressa no Ensino Superior. 

As divergências sobre o Prouni expõem os problemas da expansão e da 

diversificação do Ensino Superior brasileiro, resultantes das transformações 

experimentadas nas últimas décadas, que apontam novas tendências e novos 
                                                 
64 Informação disponível em: portal.mec.gov.br/index.php?option. Acesso em: 15 set. 2010. 
65 Informação disponível em: portal.mec.gov.br/index.php?option. Acesso em: 15 set. 2010. 
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dilemas, atinentes não apenas aos bolsistas do Prouni, mas ao conjunto de 

questões intrínsecas às políticas educacionais adotadas pelo Governo para esse 

nível de ensino.  

A falta de consenso tanto na sociedade quanto no meio político, acerca do 

ingresso da população de baixa renda no Ensino Superior, coloca no centro do 

debate a exclusão social66, gerada pela desigualdade educacional, resultante da 

estrutura socioeconômica do sistema capitalista dependente na qual se desenvolveu 

o País. 

A sociedade brasileira, no entanto, tem assistido aos anseios da população de 

baixa renda que deseja alcançar um nível mais alto de ensino, na expectativa da 

transformação da realidade por meio de um diploma. Essa polêmica está imersa em 

contradições que suscitam o debate da democratização do Ensino Superior, por 

meio da política de um programa que oferta bolsas à iniciativa privada justamente 

para aqueles que deveriam ter acesso à universidade pública.  

Não podemos ignorar, no entanto, que a pirâmide social no Brasil tem na sua 

base a maioria da população menos favorecida à espera que o acesso à educação 

superior não dependa, apenas, das condições socioeconômicas, e que os critérios 

de seleção não favoreçam somente aqueles pertencentes às classes privilegiadas. A 

grande desigualdade social brasileira evidencia que a universalização da educação 

superior de ensino ainda está distante de ser alcançada pela população de baixa 

renda. 

No que tange à polêmica quantidade versus qualidade, Cortella (1999, p. 14) 

não vê nessa relação aspectos contraditórios e, sim, uma interdependência. Para 

esse educador, a qualidade tem de ser tratada juntamente com a quantidade, 

porque a democratização do acesso e a permanência devem ser absorvidas como 

um sinal de qualidade social, pois, se não há quantidade total atendida, não se pode 

falar em qualidade. Isso pressupõe entender que a própria entrada em cena dos 

setores populares no Ensino Superior deve ser considerada um avanço qualitativo 

de extrema relevância histórica.  

                                                 
66 Para Gohn (2006, p. 15), as políticas focalizadas desenvolvem “um modelo de modernização 
conservadora, em que os excluídos passam a ser incluídos, via políticas sociais compensatórias”. 
Martins (2009), por sua vez, referiu-se às políticas focalizadas como de inclusão precária, instável e 
marginal. O autor sustenta que a nova desigualdade separa em termos materiais, mas unifica 
ideologicamente. 
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A discussão sobre qualidade em educação no Brasil ganha destaque nos 

anos 1990, no contexto das reformas educacionais, com as reivindicações da 

sociedade organizada que exigia maior participação do Estado na educação e na 

divulgação ampliada da concepção da universalidade dos direitos sociais. Essas 

questões fizeram emergir divergências, nos debates que discutiam qualidade e 

quantidade. Para os setores progressistas, o importante era democratizar o acesso. 

Nesse contexto, qualidade era analisada como sinônimo de elitismo.  

 Os retrocessos no campo educacional ficam evidentes, quando o País entra 

no auge da crise da dívida externa e das políticas de ajuste econômico. Esse quadro 

político intensifica as teses de enxugamento do Estado, produzindo novos 

significados sobre o conceito de qualidade em educação, agora delineado pelos 

acordos com as agências internacionais. O conceito de qualidade é associado aos 

aspectos da eficiência dos sistemas educacionais, o que contribui para a criação dos 

sistemas nacionais de avaliação de desempenho. 

Nessa nova configuração, a concepção de qualidade advém do paradigma 

empresarial toyotista67. Esse modelo determina maior produtividade da educação, 

cuja aferição deve ser processada pelo desempenho dos alunos, em sucessivos 

testes aplicados nas diversas etapas da escolaridade. Em contrapartida, o Governo 

descentraliza a gestão das escolas básicas.  

A aferição da qualidade em educação, medida por diferentes programas de 

avaliação nacional, tem encontrado resistência em alguns setores da sociedade, o 

que vem exigindo a busca da ampliação desse conceito em sua relação com a 

igualdade de acesso (CAMPOS; HADDAD, 2006). 

O conceito de qualidade em educação, também, ganha contornos divergentes 

em razão da polissemia da palavra. Dependendo do setor social que a utiliza – 

empresariado, sindicatos, entidades estudantis, famílias –, seu significado pode 

diferenciar, porque essa adjetivação sempre estará relacionada a uma concepção 

                                                 
67 O toyotismo foi formulado por Ohno, engenheiro da Toyota, com o objetivo de abordar a gerência 
japonesa de forma bem diferenciada dos modelos ocidentais. O paradigma japonês tem como 
princípio básico o aumento da produtividade, sem o aumento da quantidade. Trata-se de uma 
estratégia de competição industrial, cujo objetivo é capacitar a empresa para responder rapidamente 
às flutuações do mercado, por meio de instrumentos e técnicas, que visam atingir um elevado padrão 
de qualidade, associado a significativa redução dos custos e elevação de produtividade (OLIVEIRA, 
1998, p. 52-53). 
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ideológica particularizada e aos referenciais adotados para sua construção e 

avaliação.  

Existem, no entanto, aspectos que possibilitam o entendimento do seu 

significado, quando a relacionamos aos fatores internos da instituição representados 

pelas múltiplas dimensões do processo educativo e, também, pelas políticas de 

organização e gestão, assim como pelos fatores externos presentes nas condições 

sociais e econômicas e nas políticas educacionais mediadas pela prática escolar. 

Identificamos que essa categoria tem sua construção produzida nos vínculos 

das relações de poder que perpassam a sociedade; assim, estabelecer parâmetros 

para quantificá-la, em termos absolutos, impossibilita sua aplicabilidade no campo 

educacional. 

O princípio de qualidade, com o qual trabalhamos na pesquisa Estímulo, 

Inserção, Permanência e Conclusão no Ensino Superior de Bolsistas do Prouni: 

Contribuições para o Enfrentamento do Processo de Inclusão, nos aproxima das 

discussões feitas por Gadotti (1992), Demo (1996) e Cury (2000).  

Para Gadotti (1992), uma educação de qualidade corresponde à pedagogia 

dos direitos humanos, o que pressupõe igualdade, mas também a exclusão da 

uniformidade monocultural. Isso porque é preciso assegurar o pluralismo, o respeito 

à cultura do aluno e seu acesso a um conjunto de conhecimentos e habilidades 

básicas que lhe permitam desenvolver-se plenamente.  

Cury (2000, p. 260), por sua vez, relaciona qualidade a equidade, por 

entender que 

[...] uma educação de qualidade é, antes de tudo, uma educação na 
qual, todos têm acesso, estabelecendo como princípio fundamental 
uma relação intrínseca com a equidade, o que significa igualdade de 
oportunidades para todos desenvolverem suas potencialidades. 

Essa é a melhor forma de garantir o direito à educação, que deve expandir-se 

com o domínio do conhecimento sistemático e alargar o campo e o horizonte desses 

novos conhecimentos. Demo (1996, p. 35) considera a categoria qualidade uma 

construção política, uma vez que se trata de “conquista humana, por não ser dada, 

pois ela tem que ser construída”. O pesquisador ainda argumenta que, “de certa 

maneira, a quantidade existe; qualidade precisa ser feita”. Não há contraposição nas 
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ideias desses três estudiosos, mas unidade de contrários. É no processo de 

construção da qualidade, que se dá no espaço político, que o homem constrói sua 

autodeterminação. 

Entendemos que educação de qualidade é, também, aquela que gera no 

sujeito o pensamento crítico, criativo e autônomo, possibilitando-lhe organizar e 

articular os saberes, alargando suas fronteiras culturais, no desenvolvimento crítico 

da realidade das estruturas sociais e das relações de dominação. Qualidade 

significa também assegurar o protagonismo dos universitários de baixa renda na 

produção do conhecimento científico, técnico e cultural, indicando mais um caminho 

em direção à emancipação construída na articulação dos saberes e dos fazeres 

acadêmicos. 

 

 

2.6. Os aspectos socioeconômicos e a  permanência  

 

O Prouni tem possibilitado o acesso de um número considerável de 

estudantes de baixa renda à educação nas instituições de Ensino Superior privadas; 

entretanto, os vários obstáculos que esses universitários encontram não se limitam 

apenas ao ingresso, mas, também, às possibilidades de inserção e permanência no 

Ensino Superior.  

Os dados sobre o perfil dos estudantes no Ensino Superior revelam que a 

democratização do ensino é bastante complexa no Brasil, diante da profunda 

desigualdade da distribuição de renda. As condições econômicas das famílias e dos 

bolsistas indicam acentuadas dificuldades para arcar com as despesas decorrentes 

da complementação das mensalidades para aqueles que não têm bolsa integral, 

transporte, alimentação, material escolar e didático, sendo esses fatores, muitas 

vezes, responsáveis pelo trancamento de matrícula ou abandono do curso. Essa 

realidade foi assim analisada por Santos (2004, p. 68):  

Talvez seja mais correto designar a área do acesso/permanência ou 
mesmo acesso/permanência/sucesso, uma vez que o que está em 
causa é garantir, não só o acesso, mas também a permanência e o 
sucesso dos estudantes oriundos de classes ou grupos sociais 
discriminados. 
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A impossibilidade da continuidade dos estudos enfrentada pelos alunos de 

baixa renda, em decorrência da situação socioeconômica, ainda é motivo de 

preocupação dos pesquisadores. Nessa perspectiva, os resultados da pesquisa Os 

Determinantes da Frequência à Rede Particular de Ensino e dos Gastos com a 

Educação no Brasil68 indicam que a evasão escolar no Ensino Superior atinge o 

patamar de 50%. Especialistas em educação, estudantes e professores admitem 

que a mensalidade seja o principal motivo pela exclusão do aluno da sala de aula.  

Essa realidade exigiu do Governo Federal a adoção de medidas 

complementares para minimizar os problemas apontados, o que refletiu no aumento 

do número de bolsas no Prouni e, posteriormente, na instituição da Bolsa 

Permanência, no valor de R$ 300,00. Esse benefício, todavia, é de alcance limitado, 

pois se estende somente aos estudantes universitários, cujos cursos tenham uma 

carga horária de aula de, no mínimo, seis horas e com seis semestres de duração, 

além de ofertarem bolsa integral.  

O gráfico da Figura 2.3 apresenta a evolução das bolsas integrais e parciais 

ofertadas pelo Prouni no período de 2005 a 2009. 

 

                                                 
68 Pesquisa realizada em 2006 pelos professores Naércio Aquino Menezes Filho, do Instituto 
Brasileiro de Mercado de Capitais de São Paulo (IBMEC-SP), e Andréa Zaitune Curi, da Faculdade 
de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).  
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 Figura 2.3 – Evolução das bolsas integrais e parciais ofertadas pelo Prouni entre 2005 e 

2009. 

Fonte:  Dados estatísticos disponíveis em: <www.prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 8  

jan. 2010. 
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Podemos observar que, ao instituir a Bolsa Permanência somente para 

estudantes freqüentadores do regime de seis horas diárias, o Governo mostra 

contraditório com o propósito do Prouni, pois, conforme se tem divulgado, o 

programa tem por objetivo democratizar o Ensino Superior. Ocorre que a 

democratização estabelece igualdade de condições e, com a concessão do 

benefício da Bolsa Permanência apenas a esse segmento de estudantes, os 

universitários do ensino noturno e aqueles que estão matriculados nas 

licenciaturas, exatamente os setores que exigem políticas mais efetivas no 

processo de formação, ficam relegados ao esquecimento. 

A questão do acesso e da ampliação da oferta do Ensino Superior no País, 

para atender à população de baixa renda, tornou-se elemento crucial para o 

desenho de cenários futuros, que precisa ser reavaliado mediante os inúmeros 

problemas protelados anos a fio. Em razão disso, os debates sobre as políticas de 

democratização do Ensino Superior devem ter como ponto de partida a defesa do 

sujeito ao seu direito à cidadania e à democratização das igualdades.  

O Governo Lula assumiu o Prouni como ação política para garantir o acesso 

da população de baixa renda ao Ensino Superior; entretanto, esse Programa tem 

sido motivo de divergências entre os diferentes setores da sociedade, em particular 

entre os pesquisadores.  

Mancebo (2004) reconhece que o Prouni foi pensado como uma alternativa 

para a ampliação do acesso das camadas populares ao Ensino Superior e aponta 

também ter sido essa a forma que o Governo encontrou para não investir nas 

instituições educacionais públicas.  

A estudiosa assim argumenta: “Na gestão do ministro Tarso Genro [...], a 

proposta para equacionar o problema, qual seja, ampliação do acesso sem maiores 

investimentos, recaiu no Programa de Democratização do Acesso à Educação 

Superior ou Programa “Universidade para Todos” (ProUni)” (MANCEBO, 2004, p. 

80-81). Esse não é, no entanto, o pensamento do ex-Ministro da Educação: 

O ProUni colocou a universidade no centro do debate sobre a 
inclusão educacional. [...]. Os que ainda não chegaram à 
universidade e que, principalmente, são originários de famílias 
pobres não somente são favoráveis a um sistema de bolsas cada vez 
mais universal, como também vêem nele a sua oportunidade de 
cursar uma escola superior. (GENRO, 2005, p. 33) 
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O discurso veiculado pelo ex-Ministro traduz o pensamento de uma parte 

expressiva da população do País, condenada a viver em condições precárias, e põe 

no centro do debate a questão do direito à educação buscando reconhecer e corrigir 

de forma mais rápida situações de direitos negados ao longo da história brasileira.  

A institucionalização do Prouni não eliminou as desigualdades, as quais estão 

presentes nas regiões brasileiras, destacando-se, justamente, naquelas que se 

encontram em desvantagem econômica e social, a concessão de um número inferior 

de bolsas, quando se compara o porcentual distribuído nas regiões mais ricas do 

País, conforme observamos no gráfico da Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4  – Bolsas ofertadas por região/tipo. 

Fonte:  Dados estatísticos disponíveis em: <prouniportal.mec.gov.br/. Acesso em: 8 jan. 2010. 

 

Reconhecemos que em ambos os discursos existem fatores positivos e 

negativos. Constatamos, também, que pelo menos em um aspecto as opiniões são 

convergentes, qual seja, quando se trata da dívida que a sociedade brasileira tem 

para com a população de baixa renda, em especial no tocante à educação.  
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CAPÍTULO 3 

CONSTRUÇÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DOS 

BOLSISTAS NA INSERÇÃO ACADÊMICA  

NO ENSINO SUPERIOR 

 

 
O fato de me perceber no mundo, com o 
mundo e com os outros, me põe numa 
posição em face do mundo que não é de 
quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha 
presença no mundo não é a de quem a ele se 
adapta, mas a de quem nele se insere. É a 
posição de quem luta para não ser apenas 
objeto, mas sujeito também da História. 

 

Paulo Freire, 2004 

 

 

Este Capítulo apresenta os sujeitos objetos da pesquisa, destacando as 

respectivas identidades e vozes por meio dos discursos produzidos nas entrevistas. 

Também analisa o significado atribuído pelo bolsista Prouni à própria condição de 

universitário, em face de sua realidade social concreta na busca de ações individuais 

e coletivas que garantiram o acesso, a inserção, a permanência e a conclusão de 

curso, nas trajetórias escolares e acadêmicas. 

 

 

3.1. Os sujeitos objetos da pesquisa 

 

Conforme detalhado no início deste trabalho ao tratarmos da metodologia, a 

partir da relação dos estudantes indicados pelos educadores de três instituições de 

Ensino Superior, procedemos a uma nova seleção utilizando os critérios e 

procedimentos que implicaram ter como sujeitos objetos desta pesquisa nove 

bolsistas do Prouni, do curso de Pedagogia. Esses alunos estudam, ou estudavam, 
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no período noturno. Eles deveriam estar matriculados no 3o e 4o anos, ser 

frequentes e apresentarem um bom desempenho acadêmico. Foram então 

selecionados três alunos do sexo masculino e seis do feminino.  

Como podemos observar, o número de mulheres é superior ao de homens. 

Essa diferença confirma uma tendência histórica da educação brasileira no tocante à 

questão de gênero69, em particular nos cursos de Pedagogia. Libâneo e Pimenta 

(2002) afirmam que essa predominância relaciona-se à identificação de que o 

referido curso destina-se à formação de professores das séries iniciais do ensino 

básico, embora tenha tido, desde a criação (1939), o objetivo de formar bacharéis 

em educação e licenciados em Pedagogia.  

Os pesquisadores ainda sugerem que relacionar o curso de Pedagogia ao 

gênero feminino ganhou reforço com a publicação do Parecer no 251/62 que 

determinou como atribuição da graduação qualificar professores para os cursos 

normais e profissionais destinados às funções não docentes do setor educacional – 

técnicos ou especialistas em educação –, anunciando também a possibilidade de, no 

futuro, formar o “mestre primário em nível superior”. 

Refletir sobre as questões que relacionam gênero e formação profissional 

remete-nos ao final do século XIX, conforme destacam (DINIZ; MIRANDA; 

VASCONCELOS, 2004) ao argumentarem que, fundado em uma nova ordem social 

que estabelecia lugares bem-definidos para cada sexo, o discurso predominante 

reservava à mulher o espaço do lar. No Brasil, foi marcante a relação desse papel 

com a herança portuguesa. Qualquer posição que as mulheres viessem a assumir 

na sociedade não poderia atentar contra as ideias de dedicação ao lar e ao culto da 

maternidade. A saída encontrada por essas mulheres foi obter apoio dos homens 

para o ingresso no magistério. A Escola Normal70 surge, assim, como primeira via de 

acesso das mulheres a um grau mais elevado de escolarização, sob a tutela do 

homem e na vinculação entre magistério e maternidade.  

Uma análise do contexto histórico da educação brasileira registra que a 

expansão das escolas, durante o Império, determinava a formação de professores 

                                                 
69 Lopes (1990, p. 28) define o gênero como uma noção relacional, uma maneira de referir-se à 
organização social das relações fundadas sobre as diferenças entre os sexos e um primeiro modo de 
dar significado às relações de poder.  
70 Escola Normal, local de formação de professores para atuar na escola fundamental, na escola 
complementar e na própria Escola Normal (cf. BRZEZINSKI, 1994, p. 187). 
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em nível médio, e essa competência era da Escola Normal. Em razão de tal 

demanda, no século XX, surgiram as primeiras experiências de estudos pós-

Normais, que seriam o princípio do curso superior de formação do pedagogo para 

atuar nas Escolas Normais. Isso fez que se vinculasse, no imaginário social, essa 

formação exclusivamente à figura feminina. 

É possível observarmos que as discussões atinentes à formação do 

pedagogo não se restringem à construção de sua identidade profissional, mas 

também às questões de gênero. Isso porque a graduação de Pedagogia tem um 

vasto contingente de mulheres e, quando os poucos homens optam por essa 

profissão, são vistos com desconfiança, sobretudo sobre sua competência 

profissional. Nesse aspecto, ressaltamos que o paradigma de uma sociedade 

masculinizada ainda se faz presente, reservando à mulher o lugar materno e de 

fragilidades e ao homem a expressão da potência, cuja competência destina-lhe 

profissões “bem mais nobres”. 

 

 

3.2. As entrevistas 71 dos sujeitos objetos da pesquisa 

 

As perguntas das entrevistas direcionadas aos alunos foram desenvolvidas 

por meio de um roteiro (Apêndice E), com o auxílio de um questionário previamente 

elaborado (Apêndice D).  

Para cumprir com o propósito de captar os aspectos objetivos e subjetivos 

dimensionados nas ações pessoais, coletivas e nas políticas educacionais 

desenvolvidas pelo Governo e pelas instituições em que os universitários estavam 

matriculados, agendamos o dia e o horário do encontro de acordo com a 

conveniência dos estudantes. Dos nove bolsistas Prouni, oito optaram por 

desenvolver as entrevistas em suas faculdades, embora nem todos tenham utilizado 

o horário de aula; e um escolheu um local neutro para facilitar a sua locomoção.  

                                                 
71 As respostas às perguntas formuladas, durante as entrevistas, foram transcritas ipsis litteris. 



116 

 

Procuramos orientar o processo de acordo com a condução discursiva dos 

entrevistados, mas sempre atentos ao que deveria ser acrescentado e, mesmo, 

modificando questões anteriormente definidas.  

Por meio do uso dos instrumentos que as novas tecnologias colocam a nosso 

favor, incentivamos os bolsistas Prouni investigados a discorrer sobre as questões 

colocadas. As respostas foram articuladas pela apropriação de discurso que não se 

encontra apenas no signo linguístico, mas, sim, é construído no interior das relações 

sociais, constituindo práxis social. Assim sendo, o discurso não pode prescindir de 

abordar as contradições sociais em que se movimenta sua objetivação. 

A realidade e o sujeito dela não são, em si, a mesma coisa. Isso significa 

dizer que o real concreto não tem o mesmo “DNA” do discurso que o sujeito deseja 

reproduzir, pois esse discurso é fruto da subjetividade que o produziu, a tentativa 

aproximada de compreensão e apreensão do real a partir da individualidade do 

sujeito. 

O que se manifesta no discurso é a relação entre a individualidade (base 

subjetiva e objetiva) presentificada em um tempo e espaço históricos e o real (reino 

dialeticamente contraditório). 

A esse respeito, Marx (1965, p. 21) sintetiza a relação entre subjetividade 

e objetividade: 

A produção de idéias, de representações, da consciência, está, 
desde o início, diretamente entrelaçada com a atividade material dos 
homens, como a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o 
intercâmbio espiritual dos homens aparecem aqui como emanação 
direta do seu comportamento material. 

A construção da subjetividade não é uma ação autônoma e isolada, mas uma 

atividade que só se dá na relação de homens e mulheres entre si, implicando 

sempre que todo sujeito possui história. Entendendo que a subjetividade não é 

construção autônoma, também a individualidade é por essência social e histórica: 

Ainda quando realizo trabalho científico, artístico etc., uma atividade 
que raramente posso conduzir em associação direta com outros 
homens, efetuo um ato social, por ser humano. Não é só o material 
de minha atividade – como a própria língua, que o pensador utiliza – 
que me é dado como um produto social. Minha própria existência é 
uma atividade social. Por essa razão, o que eu próprio produzo o 
faço para a sociedade, e com a consciência de agir como um ser 
social. (MARX, 1964, p. 125) 



117 

 

Por levarmos em conta que as relações possíveis entre entrevistador e 

entrevistado é sempre uma relação pessoal, próxima da confidência, desenvolvemos 

as entrevistas em espaços de tempo que consumiram muitas horas. 

No transcorrer das entrevistas, a pesquisadora, em alguns momentos, sentia 

uma grande emoção por identificar que parte das histórias dos universitários era um 

pouco de sua própria história, o que possibilitou a captação dos desejos e conflitos 

narrados. 

A experiência de 13 anos como professora das licenciaturas facilitou o diálogo 

estabelecido pela pesquisadora com os entrevistados, embora tenha percebido que 

todos eles demonstravam tranquilidade, tendo, inclusive, declarado que estavam 

felizes por contribuir com a pesquisa. Buscamos nos inspirar em Freire (1987) para 

que esse momento único entre entrevistador e entrevistados não se refletisse só no 

discurso, mas que fosse também um espaço de diálogo, uma vez que: 

O diálogo sela o relacionamento entre sujeitos cognitivos, pois ele faz 
parte da própria natureza histórica dos seres humanos, que ao se 
encontrarem devem refletir sobre suas realidades tal como a fazem e 
refazem, criando com isto possibilidades de uma atuação crítica para 
transformar a realidade. 

Entendemos também que a possibilidade da construção de um diálogo 

possível entre entrevistador e entrevistado deve ser encarada como uma 

colaboração no sentido de trazer à tona uma verdade ou parte dela, regada pela 

emoção, temperada com clareza e servida pela razão compreensiva. 

 

 

3.3. As identidades dos bolsistas Prouni  

 

Para Hall (2003, p. 9-13), as mudanças estruturais que iniciaram o processo 

de transformação das sociedades modernas no final do século XX fragmentam 

conceitos culturais relacionados a classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, desconstruindo rígidos posicionamentos dos indivíduos sociais. 

Essas transformações descentram e alteram as ideias do sujeito antes visto como 

integrado  
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Hall (2003), remetendo à sua própria citação no livro Diáspora: identidade 

cultural e mediações, de 1987, conceptualiza a identidade na pós-modernidade 

como uma celebração móvel, formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais os indivíduos são interpelados nos sistemas culturais que os 

rodeiam. 

Freire (1987) realça a experiência vivida como fator constituitivo da 

identidade; isso porque, a cada problema enfrentado, o sujeito está alimentando o 

processo de construção de sua identidade. Em seu olhar poético e político, o autor 

argumenta que qualquer caminho trilhado na existência enriquecedora do 

reconhecimento das identidades deve levar em consideração a formação dos 

sujeitos produtores de histórias e a consciência de sua inconclusão, pois o seu 

inacabamento e a sua incompletude possibilitam-lhe viver em constante busca do 

próprio crescimento.  

Abraçando as ideias desse educador, e na busca de entender as 

subjetividades que constroem as identidades e as dimensões das ações que 

envolvem os sujeitos objetos desta pesquisa, passamos a analisar um pouco da vida 

e da história dos entrevistados. A invenção da existência (Freire 1997), ancorada na 

dimensão individual e coletiva, fez emergir a proposta de pinçar algumas frases que 

consideramos significativas nas entrevistas dos bolsistas Prouni. Destacamos que a 

ordem das entrevistas obedeceu à escala de acessos aos estudantes.   

Começamos com Marina72, a primeira universitária que entrevistamos. 

 

 

3.4. As representações que os professores têm dos a lunos influenciam no seu 

desenvolvimento pedagógico 

 

Nossa entrevistada, a universitária Marina, afirma que “É muito importante a 

percepção positiva que os professores constroem sobre o aluno, pois isto o ajuda a 

avançar”. 

                                                 
72 Por uma questão de sigilo, os nomes dos entrevistados são fictícios.  
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Marina tem 21 anos, é solteira, reside com a família em uma cidade a 40 km 

da instituição em que estuda e é a mais velha dos dois irmãos. O nível de 

escolaridade dos pais é o Fundamental incompleto.  

A universitária concluiu o Ensino Médio em 2006, ingressou no Ensino 

Superior em 2007 e, na data da pesquisa, cursava o 8o período do curso de 

Pedagogia, concluído em agosto de 2010. Ela é a única pessoa da família a 

alcançar formação superior. Na atualidade, trabalha no setor administrativo e 

contábil de uma empresa de transportes, na conferência de notas fiscais. Sua renda 

familiar é de três salários mínimos; entretanto, no período da entrevista ela disse que 

seu pai estava desempregado, atribuindo a essa realidade o fator idade. 

O fato de o pai não estar empregado é interpretado por Marina como um 

problema que tem relação com cursar o Ensino Superior com uma idade acima dos 

quarenta anos. Talvez, por isso, ao ser indagada sobre os motivos que a 

influenciaram na busca do Ensino Superior ela tenha dado a resposta a seguir:  

É justamente pelo mercado de trabalho ser hoje uns dos primeiros 
requisitos. Também porque eu sempre gostei de estudar. Eu estava 
concluindo o terceiro ano do Ensino Médio e como já me encontrava 
preparada, resolvi prestar vestibular; outra questão é que 
profissionalmente tenho que enriquecer-me.  

A estudante tem convicção de que no atual mundo globalizado a exigência de 

uma formação mais qualificada é uma realidade; entretanto, fazer um curso na área 

da educação sempre foi o seu desejo. Para ela, optar pelo curso de Pedagogia tem 

as seguintes motivações: 

Optei pelo curso de Pedagogia por me identificar com o curso que 
sempre gostei. Como já lhe tinha dito, sempre gostei de estudar e 
estar no meio da educação. Pode até mesmo parecer demagogia, 
mas não é. É uma gratificação profissional, pois é uma das 
profissões que você tem maior reconhecimento pelo seu trabalho: a 
profissão de professor. Eu vou dar um exemplo. Você visita várias 
empresas durante a sua vida, mas é até difícil você lembrar-se de 
quem lhe atendeu. Agora ninguém se esquece da primeira 
professora, ninguém esquece quem foi a diretora da sua escola.  

Marina continua: 

Sempre trabalhei, dando aulas particulares, quando era solicitada. 
Os professores mais próximos pediam para que eu ajudasse os 
alunos que apresentavam dificuldades. As pessoas me elogiavam e 
sempre falavam sobre minha facilidade para ensinar. Uma vez uma 
professora explicou uma questão que ninguém conseguiu entender. 
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Fiz a mesma pergunta para você (entrevistadora), no corredor, e 
consegui entender. Assim, fui a para sala de aula e expliquei para 
minhas colegas, todas entenderam. Então, eu tenho facilidade para 
ensinar, por isso tenho de investir nessa área. É importante investir 
naquilo que gostamos e eu sinto prazer fazendo isso. 

A entrevistada complementa suas observações quando perguntamos sobre 

como ela se relaciona com o curso.  

Acho que tenho uma relação boa com todos os professores. Percebo 
esta relação quando o professor, por exemplo, sabe o nome da 
gente. Acho muito significativo o professor saber o nome do aluno. 
Isso significa, de alguma forma, que ele consegue memorizar não só 
o nome, como o aluno. Quando o professor sai de sala e passa pelo 
corredor e lhe cumprimenta, isso também é muito relevante porque o 
aluno se sente valorizado. Com o advento da tecnologia, alguns 
professores têm orkut, até mesmo outros endereços eletrônicos, o 
que possibilita uma relação extramuro da escola. Acho isso 
enriquecedor, interessante.  

Marina exemplificou as diversas formas como se relaciona com seus 

professores. Para ela, a relação professor-aluno é fundamental no processo de 

ensino. A observação da entrevistada nos conduz ao encontro das ideias 

propugnadas por Freire (1983, p.136), quando o educador nos mostra de forma 

amorosa que a disponibilidade para o diálogo abre o mundo para o sujeito e é nesse 

gesto que inaugura a relação dialógica que se confirma como inquietação e 

curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na história. Freire (1983) 

ainda complementa que a abertura ao outro deveria ser objeto de reflexão crítica da 

aventura docente. 

A relação professor-aluno em si é carregada de conteúdo. Aquilo que se 

vivencia é introjetado com mais força do que a teoria ouvida. Esta é a materialização 

do currículo oculto, em que suas diferentes expressões podem desenvolver o 

aprendizado da submissão, dependência, respeito às normas, obediência e outros.  

Talvez seja a razão de a estudante ter repetido várias vezes durante a 

entrevista: “É muito importante a percepção positiva que os professores constroem 

sobre o aluno, pois isto o ajuda a avançar”.  

Existe uma afirmação explícita do desejo de exercer a profissão por exclusivo 

sentimento de dedicação e pela arte de ensinar; entretanto, a expectativa do 

reconhecimento de ser “aluna” ou ser “professora” é quase uma condição no 
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sentimento de vários professores. Para Arroyo (2001), os valores e o dever moral de 

ser professor são aprendidos no lento convívio, exemplar dos “bons” ou “maus” 

professores e com nossa cumplicidade de aprendizes. 

Conhecedores das origens sociais da entrevistada e de suas dificuldades 

financeiras, perguntamos por que ela havia optado por estudar numa instituição 

privada, ao que ela relata: 

Eu tive duas opções à Instituição A, por ser uma faculdade renomada 
e de mais fácil acesso ao meu município. Avaliei essa questão do 
transporte oferecido pela prefeitura de minha cidade, e também pelo 
interesse no curso. Nem toda faculdade oferece esse curso. Eu tentei 
também a UFMG. Só que lá, não consegui passar por causa de três 
pontos. Faltaram três pontos pra passar no vestibular da UFMG! 

A história de Marina não é diferente da vivenciada por muitos jovens 

brasileiros, que ao terem frustradas suas intenções de conseguir uma vaga em uma 

universidade pública, veem como alternativa a IESs privada. Essa “opção” tem como 

resultado altos investimentos financeiros incompatíveis com a renda familiar. A 

estudante argumenta também que, ao ser selecionada pelo Enem, tinha algumas 

opções de instituição; entretanto, decidiu-se pela mais renomada, mesmo sabendo 

que suas dificuldades seriam maiores por ter de percorrer 80 km/dia para chegar lá, 

por meio do transporte da prefeitura da cidade.  

O que também deve ser colocado em debate relaciona-se ao acesso às 

universidades públicas pela população de baixa renda, pois as barreiras iniciam-se 

no processo de seleção ainda muito elitizado. Isso, por persistir a lógica de 

privilegiar o candidato que possui maior capital econômico e cultural, descartando os 

pretendentes advindos das escolas públicas que apresentam formação fragilizada.  

Nesse sentido, o vestibular cumpre o seu papel de mecanismo de 

seletividade. Existe a argumentação de que esse processo apenas seleciona para 

as vagas existentes o que estaria reproduzindo a seletividade existente na 

sociedade e na escola básica. Entretanto, o que não pode ser ignorado é que, 

historicamente, a universidade pública reforça o seu caráter excludente. 

Em que pesem as políticas de ações afirmativas e a focalização do Prouni, a 

democratização do Ensino Superior exige políticas mais efetivas do Governo que 

caminhem no sentido de ampliar as vagas nas universidades públicas, no 
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investimento na Educação Básica, oportunizando o acesso dos jovens e dos adultos 

ao ensino de qualidade. 

Para Marina, o Prouni foi importante para o acesso ao Ensino Superior. Ao 

ser indagada sobre essa questão, ela assim se manifesta a respeito da condição de 

bolsista: 

O Prouni é o Programa Universidade para Todos. Ele é muito bom, 
considero uma oportunidade imensa, porque, no meu caso, se eu 
não tivesse bolsa seria pra mim muito difícil estar dando 
prosseguimento ao curso. Minha bolsa é de 100%. Quando entrei pra 
faculdade, eu tinha uma bolsa de 40% da instituição. Mas, estar 
isento de qualquer pagamento é bastante satisfatório. A minha 
relação com o Prouni é de gratidão, porque se não fosse o programa, 
acho que eu não teria condições de estar hoje na instituição. 

 Uma tendência observada entre os entrevistados é a relação de gratidão que 

sentem pela política de educação superior implantada pelo Governo Federal 

mediante o Prouni. Essa relação demonstra que parte da sociedade brasileira 

desconhece os direitos preconizados pela Constituição Federal de 1988 que, no art. 

205, assegura:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Se por um lado o Programa possibilitou, até o presente momento, o acesso 

de mais de 750 mil estudantes ao curso superior, conforme afirma o MEC, por outro, 

sabemos que milhões de brasileiros ainda estão longe de alcançar esse nível de 

ensino. Isso porque o acesso ao Ensino Superior ainda continua restrito, 

aproximadamente, a 14% dos estudantes na faixa etária de 18-24 anos, conforme 

divulgado pelo MEC, burlando a meta de 30% projetada pelo PNE vigente entre 

2001-2010. 

 Apesar de, nas entrevistas, os universitários terem ressaltado o sentimento 

de gratidão que nutrem pelo Governo por ter criado um programa que possibilitou o 

acesso ao Ensino Superior, é muito comum encontrarmos situações em que o aluno 

não divulga sua condição de bolsista Prouni. Para entender essa ambiguidade, 

perguntamos a Marina se enquanto aluna Prouni ela havia sofrido algum tipo de 

discriminação. Ela esclarece:  
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Não, muito pelo contrário; eu acho que o Prouni oferece um status 
pro aluno. É status, porque a gente passa por um processo de 
seleção que muitos tentam e não alcançam. Então o aluno bolsista 
Prouni tem um estereótipo de que é um aluno inteligente, é o aluno 
que conseguiu, é o aluno vencedor. Ser tudo isto nos faz diferentes.  

A resposta dessa aluna desencadeia muitas questões a serem analisadas. É 

inegável que o processo seletivo do Enem a que esses sujeitos se submeteram para 

conquistar uma vaga nas IESs tem sido muito concorrido. As provas exigem, a cada 

ano, maior preparo dos candidatos. o que resulta na seleção dos melhores alunos 

das escolas públicas. Observamos que essa avaliação, na forma, repete o vestibular 

tradicional das universidades públicas, em que os processos seletivos podem ser 

comparados a um funil, por onde poucos passam. Outro aspecto se relaciona à 

autoridade de quem vai definir a aprovação ou reprovação do candidato. Nesse 

caso, observamos que tal definição deslocou a competência, antes das instituições 

de Ensino Superior, para o MEC, com exclusividade. 

As questões apontadas determinam que a seletividade continua como 

referencial para o acesso à educação superior. Alterar essa lógica exige mudanças 

estruturais na qualidade da Educação Básica. 

Ao individualizar o olhar da pesquisadora deste trabalho como professora de 

muitos bolsistas Prouni, o que observamos é que, a partir da entrada dos primeiros 

universitários advindos desse Programa, contrariando algumas previsões negativas, 

esses alunos têm se destacado pelo bom desempenho acadêmico. Essa distinção 

influencia a autoestima e, em alguns casos, legitima a condição de líder desses 

estudantes em sala de aula.  

 

 

3.5. O potencial criativo no desenvolvimento das ha bilidades  

 

Nossa segunda entrevistada, Janaína, destaca que “Ser criativo é 

desenvolver as habilidades para resolução de problemas. Mas estas questões não 

são aprendidas somente na escola, elas estão relacionadas às experiências da 

vida”. 
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A estudante tem 24 anos, pertence a uma família de quatro pessoas, cujos 

pais têm formação escolar fundamental e um irmão está matriculado no curso de 

Engenharia Química, da Universidade de Viçosa. 

Janaína chega apressada para a entrevista, porque o ônibus do transporte 

escolar, que utiliza para ir ao Centro Universitário, ficou retido na estrada por 

problemas das obras na rodovia. Ela fala das dificuldades diárias e dos desafios que 

enfrenta para desempenhar os vários papéis, sendo mãe, aluna, professora e 

mulher. O marido também faz o curso superior de tecnólogo e ambos ainda 

conseguem conciliar atividades, por exemplo, como estudantes, músico e cantora da 

Igreja da cidade onde moram.  

A universitária entrevistada teve trajetória bem diferente da do irmão, que 

estudou em uma escola particular no Ensino Médio, no período diurno. Assim ela 

analisa o tratamento diferenciado que os pais deram ao irmão: “Eu sou mulher, 

primeira filha, não tinha muita escolha. Ele pôde escolher”. 

A argumentação de Janaína não é incomum; pelo contrário, historicamente a 

sociedade brasileira reservou à mulher uma posição de submissão em que seus 

desejos não eram levados em consideração e, para o homem, o papel de destaque 

intelectual. Essa diferença de tratamento, todavia, não interferiu no projeto da mulher 

de alcançar o Ensino Superior.  

A entrevistada reconhece que sua formação na Educação Básica foi 

fragilizada e cita como principal problema a carência da escola pública, como falta 

de recursos humanos, pedagógicos e professores “pouco interessados”, o que é 

agravado pela falta de políticas para o ensino noturno. 

Janaína relembra como resolvia os problemas relacionados à sua formação 

no Ensino Médio. Como a escola em que estava matriculada não recebia os livros 

didáticos enviados pelo Governo, utilizava os livros do irmão que estudava em uma 

escola particular. Aos sábados e domingos, ou estava pesquisando na biblioteca 

municipal da cidade, ou fazendo algum curso. Com isso, pôde dar mais consistência 

a sua educação. 

Ao analisar as condições concretas de sua realidade como estudar a 40 km 

de distância da cidade em que vivia, a entrevistada considera seu ingresso na 

instituição superior muito importante. Isso, porque trabalhava, à época, em um posto 
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de saúde, exercendo um cargo de liderança, mas sem “respaldo”, por não ter o 

curso superior e essa era uma exigência para o exercício do cargo. 

Janaína prestou o primeiro vestibular para o curso de artes na UFMG, mas 

não foi aprovada; depois, tentou Psicologia na Universidade Federal de São João 

Del Rei, ficando como excedente. O fato de ter identificado a Pedagogia como um 

curso que mais se aproxima da Psicologia foi decisivo para que aceitasse o 

encaminhamento do Prouni para essa graduação.  

Janaína está entre os sete bolsistas Prouni entrevistados nesta pesquisa que 

não tiveram como primeira opção o curso de Pedagogia. Por isso, exploramos essa 

questão e, ao perguntamos como ela se relaciona com o curso, ela diz: 

A minha relação é boa aqui dentro. Eu precisava ter mais tempo para 
poder usufruir da instituição. O desafio não é só chegar à 
universidade; é também permanecer nela e isto exige superar 
obstáculos. Como tenho uma boa relação com os professores, facilita 
muito, porque eles buscam dialogar quando percebem que as coisas 
não estão indo bem. 

Embora não tenha respondido exatamente o que perguntamos, Janaína 

trouxe à tona questões importantes sobre o trabalhador estudante e sua relação com 

a instituição que frequenta. Uma delas relaciona-se às dificuldades do aluno em 

manter um vínculo orgânico com a Faculdade e com o curso, porque ele se vê 

diante de situações que não deixam muitas escolhas para compatibilizar trabalho e 

estudo.  

Bittar e Oliveira (2008) afirmam que a busca por educação no período noturno 

por jovens e adultos trabalhadores intensificou-se com o processo de 

redemocratização do País na década de 1980 e perdura até os dias atuais. Isso 

ocorreu porque historicamente o Ensino Superior está associado ao ideário da 

mobilidade e ascensão social. Isso faz que as famílias e os jovens das camadas 

menos favorecidas se esforcem sobremaneira em termos financeiros para assegurar 

que pelo menos alguns desses jovens possam romper o ciclo vicioso da posição de 

classe e de exclusão social, acreditando que o diploma trará oportunidades de 

ingresso e permanência no mercado de trabalho, bem como melhoria significativa do 

poder aquisitivo.  

Também identificamos que, motivado pelo desejo de ter um diploma do curso 

superior, muitas vezes o estudante se matricula em um curso que não corresponde 
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a sua vocação, conforme salientado no caso de Janaína. Por isso, insistimos na 

pergunta, agora de forma mais direta, ou seja, indagando se ela gosta do curso. A 

entrevistada é enfática: 

Eu gosto muito e já tinha feito o magistério, logo que me formei. Foi a 
oportunidade que tive na época de fazer o magistério. Este foi o 
último curso que foi aberto lá em minha cidade, o pós-Médio. Ele era 
um ano e meio. Com o magistério, aproveitei a oportunidade e 
comecei a trabalhar numa escolinha.  

Muitos estudantes que ingressam no curso superior não estão frequentando 

os cursos de preferência pessoal. Algumas hipóteses indicam que os alunos de 

baixa renda provenientes da escola pública optam por cursos com pouco prestígio 

social, porque este é o caminho mais curto para acessar o Ensino Superior. Não é 

raro identificarmos alunos vivenciando conflitos por não conseguirem responder às 

próprias expectativas e nem às dos professores, pela falta de identidade com o 

curso em que está matriculado.  

As Diretrizes do curso de Pedagogia determinam que a formação do 

pedagogo habilite o professor para atuar na Educação Infantil, nas séries iniciais e 

como gestor. Em geral, parcela significativa dos estudantes do curso afirma que não 

gostaria de lecionar e sim atuar como gestor. Por isso, consideramos pertinente 

perguntar a Janaína se pretendia trabalhar em escola e se gostava de dar aula, ao 

que ela responde:  

Eu já estou trabalhando em escola. E gosto muito. Depois que 
comecei a trabalhar como professora, me senti deslocada no 
exercício de outras funções. 

Embora tenhamos verificado que Janaína foi redirecionada para um curso que 

não era a primeira opção, é possível perceber que, por meio de experiências 

cotidianas como aluna do curso de Pedagogia e professora de uma escola pública, 

ela vem construindo a própria identidade docente e tecendo o seu “ofício de mestre” 

(ARROYO, 2001, p. 124). Para o autor, os professores e as professoras carregam a 

lenta aprendizagem do ofício de educadores, aprendido em múltiplos espaços e 

tempos, em múltiplas vivências.  

A construção da identidade docente passa pelo estímulo à relação mais 

íntima com a profissão e pela busca da emancipação profissional. 
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As licenciaturas para os estudantes de baixa renda representam 

possibilidades de inserção imediata no campo profissional; por isso, não é difícil 

identificar situações de atropelos vivenciadas pelos alunos ocasionadas pelas 

inúmeras demandas acadêmicas e por seu trabalho como professores. Nessa 

perspectiva, interessou-nos entender como Janaína consegue conciliar os papéis de 

mulher, mãe e estudante. A entrevistada salienta: 

Sinto que, em outras circunstâncias da minha vida, eu estaria 
produzindo muito mais. Mas, os professores sabem que meu 
desempenho é muito bom, mas tudo isto requer muito sacrifício sabe. 
Assim, dou muito valor ao tempo que estou aqui dentro, pode ter 
certeza. Se não estou na sala de aula, estou na internet 
pesquisando, ou na biblioteca. Imagina você ter que trabalhar, ter 
uma criança de dois anos e ela lhe chamando pra brincar. Este é 
meu dilema. Temos muitos trabalhos da faculdade, mas felizmente 
posso contar com a minha mãe e com meu marido, eles me ajudam 
muito. E tem mais, eu sou muito criativa.  

O cotidiano de Janaína exige o desempenho de múltiplas tarefas. Talvez seja 

por isso que na entrevista tenha enfatizado a importância de o sujeito ser criativo. 

Para ela, a criatividade está relacionada ao desenvolvimento das habilidades e isso 

não lhe falta, pois nas múltiplas funções como aluna ela se destaca em sala de aula, 

conforme afirmam os educadores que fizeram a indicação dela para esta pesquisa.  

A concepção de educação que predomina no cenário educacional brasileiro 

contribuiu muito pouco para o estímulo a criatividade. O que assistimos no cotidiano 

das salas de aulas nas instituições remete-nos a um convite ao embotamento do 

aluno, pois são poucos os espaços e as atividades que possibilitam o 

desenvolvimento do pensamento criativo. Conforme afirmou Janaína, “ser criativo é 

desenvolver as habilidades para resolução de problemas e que estas questões não 

são aprendidas somente na escola, elas estão relacionadas às experiências da 

vida”. Concluímos que, de fato, o estudante de baixa renda, que divide a formação 

com múltiplas tarefas, precisa mobilizar a criatividade na busca da organização 

interna e externa como consequência de um processo mais significativo para a 

aprendizagem.  

Ostrower (1977) atribui ao contexto cultural a natureza criativa do homem, 

pois o ato criador abrange a capacidade de compreender, relacionar, ordenar, 

configurar e significar; entretanto, é preciso indagar em que medida a formação 

ofertada pelas instituições de Ensino Superior tem proporcionado o aluno a tecer as 
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redes pedagógicas necessárias para fugir da disjunção provocada pela ciência e 

cultura modernas.  

Gramsci (2004) remete à escola a responsabilidade de trabalhar o potencial 

criativo do aluno, porque acredita que essa instituição não pode ser entendida como 

um espaço de inventores ou de descobridores, mas um lócus instrumentalizador que 

promove a criação ao incentivar a investigação e o conhecimento.  

Na sequência de nossa entrevista, procuramos saber de Janaína qual era a 

avaliação que fazia do Prouni. A estudante relata: 

Eu vejo como um bom programa. Eu me sinto agraciada mesmo. 
Mas ao mesmo tempo me fiz merecedora porque foi mérito meu. Se 
não tivesse conseguido o Prouni, eu não estaria cursando o Ensino 
Superior, porque realmente não teria condições. Mas quando a 
pessoa quer, ela corre atrás e consegue. Eu mereço estar neste 
lugar. 

A fala de Janaína envolve a legitimação da ideologia burguesa do mérito e a 

gratidão ao Governo por ter contribuído para o acesso ao Ensino Superior. Assim, 

ela vê o Prouni como uma “boa ação” do Governo Federal e não questiona o dever 

do estado no que alude a seu direito de cidadã à educação, conforme salientamos, 

uma prerrogativa constitucional,.  

 

 

3.6. A importância da escola pública no processo de  formação  

 

Samira, outra entrevistada, salienta que “Acreditar na escola pública significa 

não desqualificá-la. Uma boa parte de minha educação foi na escola pública e não 

acho que tive uma formação ruim”. 

Auxiliar de escritório de um frigorífico, a universitária Samira construiu a 

trajetória escolar – Educação Infantil ao Ensino pós-Médio – na escola pública.  

Solteira e vivendo em casa própria, com mais quatro pessoas, afirma que 

sempre gostou de estudar. Nas atividades diárias, cumpre uma jornada de 12 horas 

de trabalho e estudo. Ela afirma que tem de organizar muito bem o tempo, para 

conseguir cumprir todas as atividades exigidas tanto pelos professores da faculdade 
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em que estuda quanto no trabalho. Para desempenhar bem seu papel como 

estudante de um Centro Universitário, reserva um tempo para estudar quando chega 

a casa, após o término das aulas, às 22 horas.  

Na organização da agenda incluiu leituras diárias, consulta à internet no 

horário de almoço e o desenvolvimento dos trabalhos da faculdade elaborados 

também aos sábados. O domingo reserva para passear e namorar. Indicada por 

unanimidade como uma aluna “exemplar” pelos docentes da instituição universitária 

em que estuda, ela afirma que sempre quis cursar o Ensino Superior.  

O Ensino Superior sempre foi uma vontade minha; eu sempre gostei 
muito de estudar mesmo. Eu sempre vivia falando pra minha mãe: 
vou fazer faculdade, quando nem entendia direito o que era 
faculdade. Eu sempre tive vontade de estudar, de conhecer mais. É 
uma questão que tem relação com o conhecimento. Querer saber 
mais. 

Alguns alunos enxergam o curso superior como extensão da ascensão social 

e de acesso ao conhecimento elaborado; entretanto, uma questão com que as 

pesquisas acadêmicas deveriam se ocupar seria analisar como o conhecimento tem 

sido produzido nas instituições universitárias. Essa preocupação está relacionada ao 

fato de Semeraro (2001), refletindo sobre o pensamento de Gramsci no tocante à 

transformação da consciência das classes populares, ter identificado que os 

elementos de ruptura e de superação em relação à concepção dominante só se 

viabilizarão por meio do conhecimento. Gramsci coloca, assim, o conhecimento na 

esfera da libertação do indivíduo quando afirma que a conquista de um 

conhecimento crítico, criativo e autônomo é crucial para a liberdade e a afirmação do 

projeto político dos setores subjugados. 

Samira enfatiza que um aspecto positivo na trajetória de vida é o reforço 

positivo recebido da mãe em todos os projetos que empreende. Essa postura 

contribuiu para a construção da própria autonomia. Ela reconhece que o pai age de 

forma diferente, uma vez que é uma figura ausente em seu cotidiano, ao contrário da 

mãe, uma grande incentivadora de seus projetos pessoais. 

Minha mãe tem papel muito importante em minha vida. Ela nunca foi 
de ficar fazendo cobranças, mas vibra muito com todas as minhas 
conquistas, com todos os meus êxitos. Quando passei no curso 
técnico e quando consegui a bolsa do Prouni, ela até chorou. 
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A mãe da estudante é referência, pois dela recebe confiança, segurança e 

incentivo. 

Samira destaca a importância da escola pública na vida dela ao relatar:  

Existe uma desqualificação da escola pública, como se ela não 
ensinasse nada, como se você saísse de lá totalmente 
despreparado. Este não foi o meu caso, eu aprendi muito lá. Acredito 
muito na escola pública. Às vezes, a gente encontra professores 
desmerecendo a escola pública, inclusive os alunos. Quando me 
formar, quero trabalhar na escola pública, ou como professora ou 
como gestora, ainda não defini. Uma coisa é certa, quero ajudar a 
recuperar o conceito da educação pública. 

Como era de se esperar, todos os alunos desta pesquisa tiveram uma 

trajetória escolar marcada pela experiência de processo de ensino e aprendizagem 

na escola pública básica. Não queremos apontar o dedo acusativo contra essa 

instituição de ensino, ao contrário, sabemos que ela também tem altos e baixos, pois 

sempre esteve à mercê de políticas descontínuas. É certo, que ainda sentimos 

reflexos de um processo de sucateamento (em todos os sentidos) da política da 

década de 1990, que foi particularmente pródiga na permissão de uma concepção 

privatista na educação brasileira. 

Ao se referir à tentativa de seleção no vestibular de uma universidade federal, 

ela comenta: 

Eu terminei o Ensino Médio e iniciei o cursinho. O meu primeiro 
vestibular foi para o curso de Administração na UFMG. Não gostei 
muito do cursinho, ele era fraco, mas sei que para passar na federal 
é muito difícil, por isso minha classificação não foi boa. 

Samira complementa: 

Para passar em uma universidade pública precisaria de mais 
conhecimento mesmo. Eu não me achava preparada até então. E 
nem o cursinho me ofereceu esse mais. Até por uma questão 
financeira, pois um cursinho que lhe possibilite uma nota boa na 
UFMG, por exemplo, é mais caro.  

O acesso ao Ensino Superior privado é explicado da seguinte maneira: 

Por saber que é mais difícil ser aprovada em uma universidade 
pública, optei pela faculdade privada mesmo sabendo das 
dificuldades de arcar com as despesas financeiras. Eu não queria 
perder tempo. 

A relação com o Prouni é assim destacada: 
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No primeiro ano de faculdade, consegui a bolsa do Prouni, pois fiz o 
Enem neste período. Eu não acreditava que seria possível receber a 
bolsa. Esta bolsa representa muito, pois era muito difícil arcar com a 
mensalidade, eu é que pagava, o dinheiro que recebia era só para 
pagar a faculdade. Meus pais me ajudavam com outras coisas. O 
Prouni foi fundamental em minha vida. Eu considero êxito pessoal ter 
conseguido esta bolsa, pois o meu resultado no Enem foi muito bom. 
Minha prova de redação foi ótima. É muito bom ser reconhecida pelo 
meu esforço. 

A fala de Samira sobre as dificuldades para pagar a mensalidade e, 

posteriormente, ter conquistado uma bolsa do Prouni traz subjacente o significado 

do Programa Universidade para Todos na vida dos alunos de baixa renda. Outro 

aspecto que deve ser destacado é o sentimento de valorização que essa 

universitária nutre pela escola pública ao confirmar o seu bom desempenho nas 

avaliações do Enem.  

 

 

3.7. Formação universitária versus competência  

 

A questão da formação universitária e competência é salientada pela 

entrevistada Geise nos seguintes termos: “Existe muito preconceito contra os 

universitários de baixa renda. É preciso sempre estar comprovando sua 

competência”. 

Geise é a filha mais velha de uma família constituída de sete pessoas. O pai, 

hoje desempregado, estudou até a 4a série do Ensino Fundamental e a mãe a 8a 

série. As duas irmãs também cursam Pedagogia, o que só foi possível, segundo a 

entrevistada, por ser exemplo para elas e porque ambas conseguiram bolsas no 

Prouni. A entrevistada trabalha como auxiliar Pedagógica em uma entidade sindical, 

qualificando empregados do comércio.  

No transcorrer da entrevista, Geise diz que tentou por quatro vezes seleção 

para o curso de Pedagogia na UFMG e na Universidade do Estado de Minas Gerais 

(UEMG), sem sucesso; posteriormente, concorreu a uma vaga em uma instituição 

privada e conseguiu a bolsa Prouni por ter conseguido uma pontuação muito alta no 

Enem.  
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Entre os bolsistas, Geise, juntamente com Marina, a primeira entrevistada, é 

exceção entre aqueles que, de fato, prestaram o vestibular para a faculdade de 

Pedagogia. Ela salienta com muito orgulho ser a primeira neta de toda a família a 

conseguir acesso ao Ensino Superior. Indagada sobre o porquê de se identificar com 

o curso de Pedagogia, a universitária relata: 

Durante quatro anos, tentei o vestibular para Pedagogia na 
instituição pública – UFMG. Eu tinha muita vontade, pois tenho muito 
amor pela educação; desde cedo eu trabalho com crianças. Tive o 
meu primeiro contato com a escola através da Igreja que frequento. 
Sempre fiz trabalho voluntário nessa área. Por coincidência, desde o 
início da minha vida profissional, também trabalhei com treinamento.  

De fato, quando levantamos a origem social desses alunos, percebemos que 

desde a escolarização inicial eles estão fadados a serem excluídos das 

universidades públicas ou, em muitos casos, nem sequer completar o Ensino Médio. 

A estudante argumenta que cursar o Ensino Superior é uma exigência do 

mercado de trabalho: 

Cursar o Ensino Superior é exigência do mercado de trabalho, mas a minha 

vontade sempre foi ser professora. Eu também já trabalhava na área de treinamento, 

há muito tempo. Fazer o curso superior me ajuda a abrir as portas do mercado de 

trabalho, e trabalhar no setor de treinamento me aproximou da sala de aula. 

Geise considera a participação da tia fundamental no percurso da trajetória 

escolar e acadêmica:  

A minha tia não teve oportunidade de estudar. Ela sempre teve esse 
sonho. Só agora, com quase cinquenta anos, que ela está fazendo 
um curso técnico. Como antes ela não podia ter esse sonho, ela me 
dava muito apoio. Não que os meus pais não me dessem apoio, mas 
o dela era maior. 

Perguntada sobre o tipo de ajuda que a tia oferecia, a estudante diz: 

Conversava, dava ideia dos trabalhos, ajudava a fazer os trabalhos, 
me ajudava procurar faculdade. Quanto ao Prouni, ela falou diversas 
vezes. Inclusive fui procurar uma instituição privada porque 
acreditava conseguir bolsa no Prouni. Minha tia é aquela pessoa que 
sempre está dando ideias, incentivando mesmo.  

Durante a entrevista, Geise diz que, enquanto estudante, teve de se 

desdobrar para comprovar a competência e que isso ocorreu porque existem 
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preconceitos em relação aos universitários de baixa renda. Perguntamos, então, 

quais seriam as evidências para esse tipo de afirmação e obtivemos a seguinte 

resposta: 

Algumas empresas querem saber em que instituição você estuda, 
qual o seu curso. Eles acham que o estudante nunca sabe o 
necessário. Elas não valorizam os estudantes. Talvez isto aconteça, 
porque para alguns universitários o diploma não faz muita diferença. 
Mediante esta situação, tive que me desdobrar para comprovar 
minha competência. 

No início da entrevista, Geise se reporta ao trabalho que desenvolvia no setor 

de recursos humanos de uma empresa privada. As atividades desempenhadas por 

ela estão relacionadas ao treinamento de pessoal. Embora tenha feito muitos 

esforços para apontar relações próximas entre a formação de professora das séries 

iniciais e a de gestora educacional nas tarefas de treinamentos na área empresarial, 

sabemos que existem diferenças não somente nas atividades profissionais como 

também nas concepções entre a educação e a área empresarial. 

Entretanto, têm sido recorrente afirmações de estudantes do curso de 

Pedagogia no que tange ao desejo de atuarem no setor de recursos humanos de 

empresas. Nesse caso, eles recorrem às Diretrizes que autorizam o licenciado a 

trabalhar, em espaços escolares ou não, na promoção da aprendizagem de sujeitos 

em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades 

do processo educativo.  

 Sobre a maneira como organiza o próprio tempo, diz:  

Normalmente eu prefiro chegar em casa, dormir e acordar às cinco e 
meia e começar a fazer os meus trabalhos. Às oito horas vou para o 
trabalho. É preciso saber das datas certas, qual matéria você vai dar 
prioridade. Como tenho que dar conta de tudo, tenho que ser uma 
pessoa organizada. Não leio tanto quanto preciso, mas leio sempre. 
Sei que um trabalho sem aprofundamento não é bom. 

Instigada a opinar sobre a existência de uma exigência do Prouni no tocante à 

nota e ao desempenho acadêmico do aluno, Geise assim se manifesta: 

Acho muito importante. Infelizmente, ainda existem brasileiros que 
funcionam só na pressão. O que acontece é que alguém, de alguma 
forma, está pagando o curso pra mim, por isso o meu bom 
desempenho tem que ser cobrado mesmo. Acho que o Prouni não 
deveria exigir só 70% de aproveitamento do aluno. É pouco; eu acho 
que devia aumentar para 80%. Minha faculdade já cobra 70%. Eu 
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acho que é uma obrigação o aluno estudar, ele já está recebendo um 
presente. 

Sobre essa afirmação que o Prouni é um presente, a universitária reitera:  

É um prêmio. É um incentivo muito grande; a gente tem por 
obrigação fazer isso bem-feito. Os pais que pagam faculdade pros 
filhos ficam ali cobrando. Eles não deixam nem faltar à aula para não 
perder matéria. O Prouni é a mesma coisa. Eu enxergo do mesmo 
jeito. 

 

A estudante não consegue perceber as diferenças que existem nas questões 

de âmbito privado familiar e as obrigações do Governo para com a população no 

sentido de garantir a educação para todos. Isso se explica porque, de certa forma, a 

sociedade já assimilou como natural as restrições impostas à sociedade no que 

tange aos acessos a serviços essenciais. Esse o motivo que conduz a universitária a 

analisar a bolsa Prouni como uma dádiva e, inclusive, reforça sanções para aqueles 

que não correspondam às exigências do Programa. 

 

 

3.8. A educação possibilita transformações sociais  

 

Para Wander, outro universitário entrevistado, “A educação possibilita 

transformações sociais”.  

Por acreditar que a educação transforma e que o estudante deve cultivar a 

persistência e o senso de responsabilidade, Wander conseguiu chegar ao Ensino 

Superior e graduar-se no mês de julho de 2010. Dos entrevistados, a trajetória 

acadêmica dele é a que reúne dados mais peculiares. Há 38 anos, ele nasceu em 

uma cidade do interior de Minas, sendo o quarto filho de uma família de 11 pessoas. 

Os pais, agricultores rurais, cursaram até o 3o ano do Ensino Fundamental. 

Constam no histórico da Educação Básica do estudante algumas reprovações 

que, segundo ele, tem relação com a qualidade da educação recebida na zona rural. 

Também acrescenta que teve uma formação marcada por uma concepção 

tradicional e na relação verticalizada com a professora, que também era tia dele.  
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Morando longe do centro urbano, não frequentou a Educação Infantil, porque 

o acesso a esse nível de ensino era considerado “luxo” para a realidade que vivia. A 

lenta trajetória escolar no Ensino Médio foi marcada por sucessivas recuperações, o 

que lhe rendeu uma formação fragilizada.  

Wander narra, com riqueza de detalhes, as longas caminhadas que percorreu 

entre os pastos para chegar à escola e realizar o sonho de um dia ser educador. 

Assim descreve o projeto desenhado anos atrás: 

Eu vim do interior, tive muita dificuldade tanto no Ensino 
Fundamental quanto no Ensino Médio. Tive muitas reprovações. O 
Ensino Superior foi sempre um sonho, um desejo que parecia 
distante devido a minha situação. Acho que foi um sonho somente 
pra mim. 

O universitário explica que o Ensino Superior era sonho somente para ele 

porque: 

Eu não tive apoio dos meus pais. Por serem do interior, por não ter 
tido formação, eles nunca deram apoio pra que eu estudasse. O 
desejo deles é que eu estivesse lá junto com eles. Primeiro, eles 
diziam que não poderiam ajudar em nada; ou falavam assim: se você 
quer, você se vira.  

Talvez por não ter ninguém na minha adolescência para incentivar, 
eu ia para a escola, mas chegando o final do ano, por tanta 
dificuldade, eu mesmo achava melhor parar.  

As confissões do aluno Prouni são prenhes de revelações; na verdade, 

expõem a dura realidade do estudante de baixa renda que vê na aquisição de um 

diploma a oportunidade de melhorar de vida. 

A falta de apoio dos pais, vivenciada por Wander no passado, são 

experiências que ele não gostaria de repetir. Por isso, no presente, contribui 

financeiramente com a formação de uma irmã, que está matriculada no curso de 

Ciências da Informação, e do irmão, que faz o curso de Tecnólogo em Educação 

Ambiental. 

Assim como alguns sujeitos objetos desta pesquisa, o primeiro vestibular de 

Wander não foi para o curso de Pedagogia e sim para Ciências Sociais; entretanto, 

foi reprovado. Seis meses depois, foi selecionado por meio do Enem conquistando a 

bolsa Prouni e a matrícula no curso de Pedagogia. Na entrevista, assim comenta a 

relação com o curso: 
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Eu tenho uma relação bacana com o curso, no sentido de levar a 
sério. Estou muito atento às questões de educação. Quando comecei 
a fazer o curso, estava sem trabalhar. Assim, comecei a fazer 
estágio. Ele me possibilitou a ser contratado na empresa que 
trabalho como Educador Social. Para mim, a educação é uma 
questão muito forte. A educação mexeu comigo, pois ser educador é 
uma questão social também. 

Um dos recortes que fizemos da fala de Wander foi “a educação possibilita a 

transformação”, pois acreditar nessa premissa tornou possível que ele criasse novas 

alternativas profissionais. Hoje, desenvolve trabalho no Centro da Juventude, como 

educador social, em uma instituição Marista, capacitando jovens. Cabe destacar que 

ele iniciou as atividades profissionais como estagiário nessa instituição. Assim, em 

diversos momentos da entrevista, Wander afirma a importância da ajuda que 

recebeu da pastoral. Talvez seja por isso que Wander enxerga com otimismo o 

investimento na construção da educação de jovens carentes. 

À indagação a respeito do que acha do Enem, Wander declara:  

A prova não foi tão difícil. Minha experiência como educador social 
ajudou muito como, por exemplo, na parte de redação. Eu fui muito 
bem, pois o tema na época foi sobre a exploração do trabalho infantil.  

Ao responder sobre o motivo pelo qual optou por estudar em uma instituição 

privada, diz:  

Primeiramente, nunca tentei federal. Nunca tentei faculdade pública. 
Houve uma época que eu pensei em me inscrever, mas tinha aquela 
questão: ah, Federal é difícil! A concorrência é muito grande.  

Wander comenta como é o dia a dia e como consegue conciliar oito horas de 

trabalho com o estudo noturno, destacando a maneira como se organiza no 

desenvolvimento das atividades: 

Como eu já disse antes, é só querer. No final de semana o tempo 
fica escasso pra dar conta de tudo, mas acho que é possível. É 
preciso ter uma agenda, assim você prioriza o que é mais urgente. A 
organização do tempo é essencial. 

Inquirido sobre o significado da assertiva de que o aluno precisa ter muita 

persistência, explica: “Eu acho que ser persistente é ter responsabilidade com aquilo 

que está buscando. Ser responsável”. 
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E, por fim, no tocante à avaliação sobre o Prouni, diz: 

Acho que foi um ganho muito grande para nós, para o jovem, para 
quem não vislumbrava cursar o Ensino Superior. Eu, por exemplo, se 
fosse depender de pagar uma faculdade, não sei como seria. Eu não 
teria condições, ainda mais que fiquei um tempo sem trabalhar. Acho 
que o Governo acertou muito em criar essa possibilidade. O Prouni 
mudou a vida de muitas pessoas que estão estudando. Sei lá, mudou 
muito a vida das pessoas e até da família. As pessoas hoje podem 
vislumbrar novos horizontes. 

O Programa Universidade para Todos divide as opiniões na sociedade; 

entretanto, os alunos que se beneficiam de uma bolsa muitas vezes não são 

favoráveis às opiniões contrárias a essa política. Entendemos que referida postura 

tem relação com o vislumbramento da impossibilidade de ingresso no curso superior 

mediante a universidade pública. 

 

 

3.9. O professor deve levar o aluno a pensar  

 

A outra entrevistada, Joseli, tem 27 anos, é do interior de Minas Gerais e está 

morando em Belo Horizonte com a mãe e a tia. As atividades profissionais que 

desenvolve não estão relacionadas ao curso de graduação que frequenta. No 

período que concedeu a entrevista, trabalhava no setor administrativo de uma 

farmácia de manipulação. No histórico escolar consta que não frequentou a 

Educação Infantil e cursou toda a Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) 

na cidade de Pirapora.  

Joseli fala com muito orgulho sobre a trajetória escolar na Educação Básica 

porque nunca foi reprovada, embora admita que tivesse de estudar muito, pois 

apresentava algumas dificuldades pedagógicas. Hoje ela analisa que as dificuldades 

enfrentadas relacionavam-se à metodologia e à prática de alguns professores. A 

entrevistada afirma sempre ter contado com o reconhecimento da mãe que lhe 

atribuiu o rótulo de “uma filha legal” pela persistência.  

As experiências com reprovações iniciaram-se após frequentar o pré-

vestibular. Participou de seleção para ingressar no curso superior por três vezes em 

duas instituições públicas: Universidade de Montes Claros (Unimontes) e 
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mas somente se recorda que os 

dois primeiros vestibulares foram para o curso de enfermagem. A esse respeito, 

afirma: 

O meu primeiro vestibular foi para enfermagem, na UFMG. Achava 
bonitinho trabalhar de branco. Eu queria algo que pudesse ajudar, 
depois descobri que não tinha nenhuma afinidade com área da 
saúde. O terceiro vestibular foi na Unimontes; não foi para 
enfermagem, foi para outro curso, só que não lembro qual. 

Em razão dessa resposta, procuramos saber como o curso de Pedagogia 

apareceu entre suas opções: 

Foi através da seleção do Enem. Mesmo não conhecendo o curso, 
gostei. No estágio, descobri que o que quero é estar na área da 
educação. Dentro da sala de aula mesmo, e ajudar, sim, as crianças. 
Acho que ali eu ajudaria muito mais que dentro de um hospital. Eu 
quero trabalhar com a Educação Infantil.  

Lembramos à universitária que o curso de Pedagogia também possibilita ao 

profissional trabalhar como gestor educacional, e ela retrucou com o seguinte 

argumento: 

O que vejo é que o gestor, para coordenar e direcionar bem um 
trabalho, ele tem que conhecer todos os setores, e quando você 
conhece uma sala de aula, a gestão fica mais próxima do professor e 
o gestor tem um sucesso maior. Mas, quero começar como 
professora para trabalhar principalmente com aqueles alunos que 
apresentam dificuldades. Eu quero ajudar as crianças. 

Essa afirmativa levou-nos a querer saber o significado de “ajudar as crianças” 

para a entrevistada. A resposta de Joseli tem relação com as experiências vividas 

como aluna na Educação Básica: 

Apesar de nunca ter tido uma reprovação, e nem notas vermelhas, 
eu tinha dificuldades para aprender. Por isso, sempre fui uma aluna 
esforçada. Sempre estudei muito em casa. Acho que minhas 
dificuldades estavam relacionadas com a forma como alguns 
professores explicavam a matéria. Para mim, era uma questão de 
metodologia, porque os professores davam as respostas prontas. 
Sempre li muito; tinha que fazer o dobro das atividades que os 
professores passavam. Por isso, apesar das dificuldades, sempre fui 
uma aluna que tinha um bom desempenho. 

Indagamos se hoje, no Ensino Superior, ela sentia essa mesma dificuldade, 

ao que ela responde: 
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Hoje menos, porque consigo utilizar diferentes alternativas quando 
não entendo um conteúdo trabalhado pelo professor. Mas o que 
percebo é que ainda existem alguns professores que induzem suas 
respostas. Eles querem ouvir uma determinada resposta dos alunos. 
Mas, felizmente, existem muitos que levam você a pensar. 

A instituição de ensino, o professor e, em especial, aqueles que valorizam a 

educação como meio de crescimento pessoal e de contribuição social para o 

desenvolvimento científico e tecnológico, econômico, político, social e cultural, para 

a construção de uma sociedade mais justa e solidária, devem levar em consideração 

o fato de termos muitos alunos que necessitam de todo tipo de atenção. Alguns 

precisam desenvolver habilidades (um saber fazer); outros, atitudes (fazer 

efetivamente); e outros ainda, ambas. Alguns precisam receber orientação para 

continuar crescendo, pois já batem à nossa porta pedindo mais do que a carga 

horária das aulas.  

Por isso, precisamos de mais equipamentos para desenvolver metodologia e 

tecnologia de Ensino Superior. Cada vez mais temos de criar novas estratégias para 

tentar dar conta de uma complexidade em que apenas os nossos cadernos e 

reflexões solitárias são insuficientes. Sem admitir agir na direção concreta da busca 

de soluções conjuntas, inteligentes e promotoras da elevação do nível de todos, 

estaremos fadados a um modelo de educação que só instrumentaliza para práticas 

mecânicas. 

Joseli conta que não ingressou em uma universidade pública porque não 

conseguiu passar no vestibular, pela falta de tempo suficiente para se preparar. Já 

para a instituição privada, submeteu-se à avaliação do Enem por duas vezes e se 

sentiu mais madura para esse exame, apesar de achar as provas cansativas, pois 

os textos são muito grandes. Ela acrescenta que essa avaliação tem aspectos 

positivos, pois as questões levam o estudante a pensar, porque abordam temas 

atuais, o que se diferencia do processo seletivo da UFMG que cobra conteúdos 

específicos das disciplinas, exigindo do candidato a memorização de muitas 

fórmulas e regras. 

No que alude ao Prouni, expressa opinião semelhante à dos colegas 

entrevistados. Considera uma oportunidade para quem não pode pagar ou não 

dispõe de tempo para estudar e concorrer a uma vaga em uma universidade pública. 
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Ela ainda acrescenta que o jovem que trabalha oito horas diárias não pode só 

estudar, pois tem de lutar pela sobrevivência. 

No empreendimento das ações pessoais para garantir a inserção e 

permanência no curso superior, a universitária alega que tem de transformar 24 

horas em 48 e procura não deixar nenhuma pendência para resolver, principalmente 

as que estão relacionadas ao trabalho, porque assim fica disponível para se dedicar 

às demandas acadêmicas. 

Joseli argumenta que a organização é fundamental, para quem não dispõe de 

muito tempo; assim, quando chega em casa ainda se dedica às tarefas da 

faculdade. Com isso, retarda o horário de dormir, o que às vezes acontece só por 

volta das três horas da manhã. Para a estudante, essa realidade exige força de 

vontade e renúncia ao descanso nos finais de semana e do convívio com a família. 

No domingo, divide o tempo com um projeto de evangelização na Igreja que 

frequenta. 

Para a entrevistada, é importante que o estudante não se limite apenas à 

exigência das notas para aprovação. É preciso produzir muito; por isso, está sempre 

aproveitando o tempo, inclusive nos trajetos percorridos nos ônibus. Procura estar 

sempre lendo, porque entende que a leitura é o diferencial. A estudante avalia que o 

aluno tem de buscar mais, não se limitar somente ao que foi solicitado pelo 

professor. Isso exige aprofundar-se nas leituras, estudar muito e saber relacionar as 

experiências ao que está sendo trabalhado em sala de aula. E conclui a entrevista 

afirmando saber que, por mais que se esforce, ainda falta muito para alcançar o 

estágio que deseja. 

 

 

3.10. O aluno que busca o êxito acadêmico deve esta r ciente dos 

compromissos e das responsabilidades  

 

Marcos é filho de um desenhista elétrico com uma funcionária pública 

aposentada e tem um irmão mais velho formado em História e uma irmã matriculada 

no curso de Psicologia. 
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O universitário é militar e destaque acadêmico no curso de Pedagogia na 

instituição em que estudou. Mora em Belo Horizonte, tendo se graduado em julho de 

2010, em uma universidade da referida cidade. Como soldado da Polícia Militar de 

Minas Gerais, identifica nos valores seriedade, compromisso e responsabilidade 

como os fatores fundamentais para que o aluno possa ter um bom desempenho 

acadêmico. 

Na entrevista, Marcos realça que na trajetória acadêmica somente não obteve 

sucesso ao tentar uma vaga no curso de Economia na UFMG, três meses após ter 

concluído o Ensino Médio e frequentado um cursinho pré-vestibular. Afirma que o 

processo seletivo para o ingresso na UFMG é conteudista, porque o aluno tem de 

aprender a decorar para se sair bem nas provas, e faz comparações com a 

avaliação do Enem. Para o entrevistado, esse exame de seleção propõe uma forma 

mais justa de avaliar os conhecimentos e as habilidades aprendidas pelos 

estudantes na trajetória acadêmica, possibilitando identificar o perfil do aluno da 

escola pública e da particular.  

Marcos destaca que até hoje não sabe por que pela primeira vez prestou 

vestibular para o curso de Economia e sorri ao justificar que talvez essa escolha 

tenha relação com a condição de adolescente que se encontrava no meio do 

labirinto.  

O sentimento desse estudante universitário, focado em um momento da vida, 

não é incomum entre os jovens, que apresentam dificuldades em compreender a si 

mesmos, os próprios projetos de vida, anseios e necessidades reais. Pensar nas 

possíveis consequências provenientes das escolhas que se faz é preocupante; por 

isso é importante que as instituições articulem, em seus projetos, propostas que 

procurem lidar com as expectativas, os anseios e desejos dos jovens. 

Depois de prestar o segundo vestibular, Marcos foi classificado para o curso 

de Pedagogia, formação com a qual ele diz se identificar pela afinidade com a 

educação e com as causas sociais. Fala com muito entusiasmo que gostaria de 

trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos. 

Aos 23 anos, o universitário relembra que o processo de escolarização 

iniciou-se na Educação Infantil. Para ele, os pais tiveram um papel importante na 

formação, mas destaca que a mãe apresentava interesse especial pelo seu 
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desempenho ajudando-o nas tarefas diárias, até o Ensino Fundamental. Estudante 

de um colégio pertencente à Polícia Militar de Belo Horizonte onde iniciou e concluiu 

a Educação Básica, ele considera importante que a família participe da educação 

dos filhos: 

Eu morava em Vespasiano e estudava em Santa Tereza; o 
deslocamento era muito grande, por isso acordava às cinco horas da 
manhã com o meu pai; a gente vinha e todos os dias, eu não 
esqueço, ele estava sempre comigo, e a minha mãe em casa sempre 
corrigia, buscava em saber como estavam as minhas notas, as 
atividades e sempre que eu tinha dificuldades a gente lia junto. Essas 
duas pessoas foram muito significativas para minha formação. 

Marcos sorri ao dizer:  

Hoje, na educação superior, não preciso tanto desta ajuda por me 
sentir capacitado para trilhar um pouquinho sozinho. É lógico que eu 
não quero cair na arrogância, na bobeira de dizer que não preciso de 
ajuda, jamais. Na necessidade do trabalho conjunto vêm outras 
pessoas, mas na Educação Básica no percurso da Educação Infantil 
ao Ensino Médio meus pais foram importantes. 

Ele também analisa que os objetivos traçados para a vida foram fundamentais 

para a construção de seus próprios projetos: 

Desde muito novo eu sabia o que eu queria. Talvez projetasse, de 
acordo com a minha idade, aquilo que era possível projetar no futuro, 
são desejos. Eu via na educação, no estudo uma oportunidade para 
tudo aquilo que eu sonhava. Estabelecer meus objetivos fez de mim 
uma pessoa ciente dos meus compromissos e das minhas 
responsabilidades. 

Ao chegarmos à instituição onde Marcos concluiu a graduação, estavam 

presentes, na secretaria, uma professora do ex-aluno e o secretário do curso. 

Ambos teceram elogios sobre o desempenho acadêmico do entrevistado, 

informando-nos que o estudante foi indicado pelos professores como destaque 

acadêmico.  

Procuramos saber do estudante que aspectos ele priorizou na formação que 

dessem visibilidade para conseguir ser destaque acadêmico. Ele responde: 

Seriedade e compromisso são duas características marcantes. 
Entendo que são inúmeros os casos de alunos que não têm o 
mesmo interesse, essa mesma responsabilidade, essa mesma 
seriedade, pois são recorrentes as saídas de sala para frequentar os 
bares que estão ao redor da faculdade; esta é uma disputa inglória 
com o professor. Como disse uma vez, é muito mais agradável, é 
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muito mais prazeroso estar dentro de uma sala de aula ouvindo um 
professor, aquilo que eles ensinam. Eu, particularmente, acho que é. 

O bolsista Prouni também fala da importância da organização do tempo, para 

ele que trabalha 10 horas por dia, policiando as ruas de Belo Horizonte sobre uma 

moto. Mesmo trabalhando, cumpriu o estágio como extensionista do Museu de 

História Natural da própria universidade e ainda é professor de judô (voluntário), em 

um colégio público da capital. Marcos confessa que não foi fácil, pois:  

Em grande parte tive que abdicar de minha vida social. Isto também 
inclui os sábados, domingos e feriados. Também não é preciso 
perguntar o que eu faço de meia-noite às seis horas da manhã. 
Aproveito todos os momentos; estou sempre com o meu notebook, 
chego à universidade e vou direto para a biblioteca. Faço muitas 
perguntas em sala de aula. Quem quer vencer precisa dar o duro. Eu 
aprendi assim. 

Um pouco diferente do trabalho de alguns colegas entrevistados nesta 

pesquisa, a rotina e a disciplina do policial militar é mais rigorosa. Talvez esse seja 

mais um motivo que o tenha ajudado a ser fiel aos seus objetivos definidos na 

adolescência. 

 

 

3.11. O aluno deve ser protagonista e não coadjuvan te  

 

Atualmente com 27 sete anos e cursando o 8o período de Pedagogia, Ângelo 

é filho de uma costureira que cursou as séries iniciais da Educação Básica. Órfão de 

pai, é o primeiro de toda a família a ingressar no Ensino Superior.  

Na data da entrevista, Ângelo trabalhava em duas escolas públicas, uma na 

cidade de Santa Luzia e outra em Belo Horizonte, como coordenador do Projeto 

Jovem de Futuro, financiado pelo Instituto Unibanco. Conveniado com a 

Universidade Federal de Juiz de Fora, o projeto tinha por objetivo capacitar os 

estudantes a monitorar os resultados de seus desempenhos nas provas do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 
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 As atividades de Ângelo envolviam assessoria e coordenação do projeto, 

dando ênfase à melhoria da proficiência da Língua Portuguesa e da Matemática dos 

alunos do Ensino Médio.  

Por considerar importante o universitário construir uma rede de relações e 

conhecimentos, Ângelo conta que foi por meio do site do sistema de gestão 

acadêmica da instituição na qual estuda que teve acesso às informações de 

disponibilização das vagas do instituto em que trabalhava. 

Eram três vagas; lá não diziam que era para trabalhar na 
coordenação no Projeto Jovem de Futuro. Eu me interessei e fui para 
o processo seletivo. A consultora representante da Universidade 
Federal de Juiz de Fora percebeu que o meu perfil era adequado 
para as atividades. Este é o meu segundo ano, pois tive o meu 
contrato renovado. 

O entrevistado está convicto que esse projeto tem um significado especial 

para os alunos de baixa renda, porque representa a chance deles permanecerem na 

escola, com sucesso. Neste momento, Ângelo relaciona a análise que faz à 

condição de bolsista. Nesta perspectiva, entende que, pelo fato de ser um aluno de 

bom desempenho acadêmico, fez surgir a chance de ser contratado para trabalhar 

no projeto como assessor e coordenador. Por isso, discorda das avaliações que 

consideram o Prouni um programa que garante apenas o acesso: 

As pessoas dizem que o Prouni dá a bolsa, mas o que é importante é 
manter o aluno na universidade. O que eu acho é que, recebendo a 
bolsa e se empenhando, as oportunidades aparecem, as portas 
começam a ser abertas. No meu caso, o Instituto Unibanco me abriu 
oportunidade; não porque eu sou aluno do Prouni, é porque eu sou 
um bom aluno dentro da minha universidade.  

Nas entrevistas, identificamos que os jovens beneficiários do Prouni têm 

uma relação ambígua com o Programa. Reconhecem a sua importância, admitem 

até que se não fosse por ele não estariam cursando o Ensino Superior. Mas, não é 

incomum identificarmos alunos que por vezes escondem sua condição de bolsista. 

Esse tipo de postura pode ter relação com questões como o estudante não querer 

expor a condição social ou estar sempre sendo cobrado pelo seu desempenho; 

entretanto, observamos. nas três instituições universitárias focalizadas nesta 

pesquisa, que os alunos Prouni são os que mais se destacam em sala de aula. 
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É possível que a avaliação do universitário sobre a importância de ter 

conseguido uma vaga no Prouni em uma instituição de qualidade se relacione com o 

desejo de aprovação em uma universidade pública, pois: 

Eu estava muito tempo parado no Ensino Médio. Assim, fiz um 
cursinho pré-vestibular, tentei federal; eu só queria esta instituição no 
período. Infelizmente, não deu porque eu precisava de mais 
conhecimento. No cursinho, assim como no Ensino Médio, não tive o 
reforço necessário. 

Ângelo também comenta sobre as defasagens pedagógicas na formação no 

Ensino Médio: 

A escola pública tem suas limitações. A gente tem muita defasagem 
de conteúdo, pois às vezes eles só constam no livro do professor. 
Em alguns casos, você tem que caminhar com suas próprias 
condições, tendo como nota máxima 60 pontos. Às vezes o professor 
ajuda e acaba lhe aprovando. Se você conseguir 58 pontos, no 
conselho de classe o professor lhe ajuda. Deparei com minhas 
deficiências lá no cursinho e, como o conteúdo do vestibular da 
UFMG é puxado, não deu para passar. 

O estudante reporta-se às dificuldades que teve de enfrentar na trajetória 

na escola pública. Chega mesmo a culpá-la e aos professores que lá ensinam; 

entretanto, essas questões demandam análises mais amplas das políticas propostas 

pelas várias esferas governamentais a um projeto de educação que encare o aluno 

como sujeito de direitos plenos, sem balizar pela origem de classe, conforme afirma 

Arroyo (2004). 

Para Ângelo, a bolsa do Prouni também garante o acesso da população de 

baixa renda a uma universidade de qualidade, pois:  

Financeiramente, eu nunca teria a mínima condição de fazer uma 
universidade. A minha família não tem condição financeira favorável. 
Estou sendo o primeiro da minha casa e de toda a família (avós, tios 
e primos) a ter acesso ao Ensino Superior e de qualidade. Em meu 
trabalho, ganho pouco mais de um salário mínimo. Eu não teria como 
manter a mensalidade, a minha passagem, o meu lanche, o meu 
xérox, um livro ou outro que tenho que comprar. 

A pontuação obtida por Ângelo no Enem possibilitou-lhe o acesso a uma 

universidade em Belo Horizonte; entretanto, ele argumenta que o estudante tem de 

se preocupar com a instituição na qual pretende estudar, porque: 

Algumas instituições superiores ficaram assim..., vou usar a palavra 
“prostituídas”. Elas quase que pescam os alunos, facilitam o ingresso 
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através do vestibular agendado, análise de currículo e outros “n” 
fatores. Você faz um processo seletivo do Enem e eles descobrem 
que você fez, aí lhe oferecem uma bolsa, um incentivo para você 
entrar mesmo sem prestar vestibular. Eu não precisei destes 
recursos. Utilizei minha motivação e os bons resultados conseguidos 
no Enem. 

Considerado destaque acadêmico no curso, o universitário fala da inserção 

acadêmica no Ensino Superior: 

Hoje no Ensino Superior posso comparar a minha Educação Básica 
foi um fiasco. Quando fui aprovado no Enem, fiz um compromisso 
comigo e com as pessoas que vivenciaram aquele momento comigo: 
“Vou me dedicar exclusivamente ao que estou fazendo, mesmo 
trabalhando”. Não foi fácil, eu ficava muito cansado fisicamente, 
porque além do trabalho eu levava três horas para chegar à 
universidade. Mesmo assim, me dediquei e me tornei destaque 
acadêmico.  

Ângelo revela que a troca de experiências é importante para o bom 

desempenho acadêmico: 

No primeiro período, eu fui uma pessoa muito reservada, de pouca 
conversa. Eu até participava porque acho que o aluno não pode se 
excluir, ele tem que contribuir. Acho que tive sucesso porque entrei 
em um grupo que tinha uma colega com muita experiência. Ela já 
tinha feito outra faculdade, assim ela me ajudou muito. Aprendi a 
discutir trabalho em grupo, consegui fazer uma leitura crítica dos 
fatos. Eu antes não tinha essa compreensão, pois a escola 
tradicional ensina que você deve manter uma distância do seu 
professor. 

O universitário então se descobriu como sujeito do processo educativo: 

O professor é importante, mas ele não é a figura central do 
conhecimento no processo de ensino e aprendizagem. Eu tenho que 
saber que o professor é um instrumento de ajuda para minha 
transformação. Quando penso nos conhecimentos que terei que 
dominar em minha profissão, acho fantástico saber que a figura 
central do processo educativo sou eu, pois também faço história.  

Ângelo trabalha com o princípio de que no processo de ensino-aprendizagem, 

o aluno deve ser visto como protagonista e não como coadjuvante. A proposta 

pedagógica que coloca o sujeito no centro do processo educativo encontra em Freire 

(1996) sua expressão maior. Para esse educador, na prática de uma educação que 

visa à autonomia, uma das tarefas mais importantes é possibilitar condições para 

que os educandos possam “assumir-se”. Isso envolve assumir a condição sócio-
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histórica, a condição de ser pensante, comunicante, transformador, criador, 

sonhador, que ama e sente raiva.  

A tese freireana explica por que Ângelo afirma que as escolhas feitas pelo 

sujeito durante o processo de formação exige que o aluno tenha consciência dos 

objetivos que pretende alcançar.  

 

 

3.12. É importante saber desafiar os limites  

 

Durante quatro anos, Giseli percorreu, de segunda a sexta-feira, 

aproximadamente 240 km por dia para ir da cidade onde vive – Ouro Preto – até 

Belo Horizonte, onde está localizada a universidade em que se formou, no mês de 

julho de 2010. Mas nem por isso se sentiu desanimada, tanto que, depois de 

graduar-se no curso de Pedagogia, inscreveu-se, por incentivo de alguns 

professores, em uma disciplina isolada no curso de Mestrado em Ciências da 

Religião. As atividades profissionais como professora complementam-se na 

Educação Infantil e em curso de pré-vestibular. 

A ex-estudante de Pedagogia foi monitora e destaque acadêmico na 

universidade. Ela tem uma história bem diferente da de seus pais. Ele, um pedreiro 

autônomo; e ela, ex-interna da Fundação do Bem-Estar Social do Menor (Febem). 

No total, a família é formada por quatro pessoas, pois também tem uma irmã. No 

quesito escolaridade, Giseli foi a única a chegar ao curso superior. 

Na trajetória escolar da entrevista consta que ela frequentou a Educação 

Infantil, matriculou-se aos oito anos em um curso de inglês e o Ensino Médio foi 

concluído no Centro Federal Tecnológico (Cefet) de Ouro Preto. Posteriormente, 

concluiu o Ensino pós-Médio em Educação Ambiental no referido Centro. Por sentir-

se preparada, descartou a necessidade de frequentar o pré-vestibular. O primeiro 

processo seletivo a que se submeteu para ingressar no Ensino Superior foi para a 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). Por não ter se 

identificado com o curso, desistiu no segundo ano. 
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Em certo período da vida, trabalhou como professora de inglês para crianças, 

o que a influenciou na decisão de optar pelo curso de Pedagogia. Como na cidade 

não havia oferta para o referido curso, ela se submeteu ao exame do Enem e foi 

selecionada por uma universidade de Belo Horizonte, com bolsa parcial do Prouni. 

Por apresentar ótimo desempenho – conforme declaram seus professores –, foi 

agraciada pela instituição universitária com outra bolsa que abatia 25% na 

mensalidade.  

Em relação à trajetória escolar e acadêmica, Giseli afirma: “Eu nunca perdia 

nota. Eu sempre fui uma boa aluna, muito boa, sabe?”. 

Indagamos sobre os fatores aos quais ela atribui a responsabilidade pelo bom 

desempenho escolar e acadêmico alcançado:  

Minha família sempre me apoiou. Embora meu pai e minha mãe não 
tenham nem a Educação Fundamental, eles sempre me incentivaram 
a estudar. Desde os oito anos, fui matriculada no curso de inglês. A 
minha mãe tem uma história muito complicada, foi aluna da Febem e 
morou lá a vida toda. 

Perguntada como analisava o próprio ingresso no curso superior, Giseli diz 

reconhecer a importância da família no processo de escolarização, mas também 

destaca que outras redes de relações influenciaram: 

O incentivo não foi só dos meus pais, dos meus tios e avós. O meio 
que eu cresci, os meus amigos lá em Ouro Preto, todos estão 
seguindo a vida acadêmica no Mestrado ou Doutorado. Eu também 
tive a sorte de ter bons professores em toda a minha vida, da 
Educação Infantil ao Ensino Médio. Todo mundo influenciando. 
Chegar ao Ensino Superior foi uma vitória que não pertence só a 
mim. 

A respeito da maneira como Giseli organizava o tempo, relata: 

Eu levantava às seis horas, tomava um banho, não tomava café em 
casa; aí saía para trabalhar por volta de seis e meia, às sete horas já 
estava no serviço da prefeitura. Como trabalho na Educação Infantil, 
às três horas já estava de volta para casa. Tomava um banho, 
pegava a mochila e ia esperar a van. Vinha para Belo Horizonte, às 
sete horas já estava aqui, assistia aula até 10h30. Depois retornava a 
Ouro Preto, chegava lá à meia noite e meia. 

Desde a década de 1980, com a crescente inserção da tecnologia em nossas 

vidas, vivenciamos um redimensionamento na noção de tempo. Há quem diga, 

inclusive, que ele passa rápido demais. A noção é exatamente essa e, justamente 
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por isso, existe uma necessidade, cada vez mais latente, da execução de atividades 

simultâneas e a cobrança por uma produção mais eficaz. As imbricações de 

múltiplas tarefas podem ser um contratempo desfavorável para a formação do 

estudante. 

Para a entrevistada, o tempo não limitou as atividades acadêmicas, pois: 

Eu prestava muita atenção nas aulas. Chegava à sala de aula com 
muito bom humor. Acho que pelo fato de gostar da educação, a 
rotina não era cansativa.  

Assim que assumiu a monitoria do curso de Pedagogia, com ênfase em 

Ensino Religioso, Giseli passou a chegar à faculdade mais cedo; por isso, pôde 

dedicar um tempo maior aos estudos na biblioteca, um lugar da universidade que 

para ela é muito especial. E assim explica a relação com o conhecimento 

acadêmico: 

Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto do conhecimento, gosto da 
instituição, gosto da escola, gosto desse convívio. É a vontade de 
querer ser mais. De ir além e de desafiar os limites. Isto me faz feliz. 

O exemplo dessa estudante pode ser considerado uma raridade no curso 

superior por sua identidade com o prazer de estudar e ler. É muito comum ouvirmos 

dos alunos a admissão do fato de não terem o hábito da leitura. Essa é uma herança 

do ensino básico e, não podemos deixar de lembrar, também da família. Há, 

juntamente com a dificuldade de leitura e interpretação de textos, uma grande 

resistência em apostar na mudança de hábito e recuperação do tempo perdido. Ou 

seja, nosso aluno deveria, ao contrário do que reivindicam, ler mais, pois a lacuna é 

grande para quem deseja ser professor e professora, no caso das licenciaturas. 

Seria querer demais que nossos alunos tivessem conhecimento acumulado sobre 

literatura, poesia, dramaturgia, além de outras linguagens como cinema, artes 

visuais, plásticas?  

Na entrevista, a universitária fala de seus projetos profissionais: 

Vou continuar na vida acadêmica e dentro da sala de aula mesmo, 
pois eu gosto. Gostaria de fazer o doutorado no exterior por causa do 
inglês. Penso em ir para a Austrália. 
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Giseli, a exemplo dos colegas entrevistados, sabe os caminhos que tem de 

percorrer, na busca de concretizar os sonhos, por isso frequenta, conforme 

mencionado, um curso de Mestrado. 

 

 

3.13. Sistematização das ações pessoais e coletivas  que contribuíram para o 

acesso, a permanência, a inserção e a conclusão do curso superior pelos 

alunos bolsistas Prouni analisados 

 

As entrevistas procuraram identificar as ações empreendidas de forma 

individual ou coletiva que na visão dos estudantes influenciaram as próprias 

trajetórias escolares e acadêmicas. Para isso, organizamos nove quadros 

(apêndices B1 a B.9) contemplando as seguintes questões: trajetória escolar e 

acadêmica, ações que influenciaram o acesso e a permanência no curso superior, 

ações que estimularam a inserção acadêmica e conceito de bom  desempenho 

acadêmico (Apêndice B). 

As respostas obtidas foram agrupadas e o resultado das análises representa 

nossas considerações para conclusão deste Capítulo. 

Também priorizamos a análise do significado de “bom desempenho 

acadêmico” para os entrevistados, porque um dos critérios para seleção do sujeito 

objeto desta pesquisa levou em consideração esse aspecto, o qual também foi 

reforçado pelos educadores que se envolveram na indicação dos estudantes nas 

respectivas instituições.  

Nessa análise, levamos em consideração o tempo de permanência do aluno 

no curso superior, tendo como referência que a licenciatura de Pedagogia é 

integralizada em quatro anos. Nesse aspecto, o universo da amostra incluiu alunos 

com três ou quatro anos de curso. 

A proposta de utilizar o conceito de bom desempenho acadêmico é resultado 

de experiências cotidianas concretizadas na relação com os alunos de baixa renda 

no percurso de profissionalização da pesquisadora como docente. Reforçamos essa 

ideia durante o desenvolvimento das entrevistas ao evidenciarmos que as 
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conquistas alcançadas por esses alunos assumem um significado especial, porque 

são internalizadas na dimensão dos próprios valores, qualidades e méritos.  

 

 

3.14. Trajetórias escolares e acadêmicas 

 

Os nove bolsistas Prouni entrevistados apresentaram pontos de convergência 

em vários aspectos das trajetórias escolares. No conjunto de respostas destacaram-

se, como exceções, os bolsistas Wander e Ângelo no que se refere ao 

desenvolvimento pedagógico, pois ambos tiveram algumas reprovações na 

Educação Básica.  

O primeiro apresentou muitos percalços na formação no Ensino Fundamental 

e Médio; e o segundo afirmou ter desenvolvido o Ensino Médio em bases 

fragilizadas, porque às vezes contava com a ajuda dos professores para ser 

“aprovado”. Essas questões, todavia, não os diferenciam dos demais quando se 

trata do Ensino Superior. Os bolsistas Prouni investigados são identificados pelos 

docentes e coordenadores como os alunos que se destacam em sala de aula.  

A representação dos educadores sobre esses alunos sustentava-se nas 

argumentações que ambos apresentam autonomia intelectual, são críticos, criativos 

e têm um rendimento superior à média da turma. Os três últimos entrevistados 

(Marcos, Ângelo e Giseli) foram agraciados pela universidade em que estudaram 

com uma bolsa incentivo de 25% da mensalidade, por serem considerados 

destaques acadêmicos no curso de Pedagogia.  

Observamos que esses estudantes têm no perfil força e desejo de estudar, 

apesar dos múltiplos fatores que interferem no desenvolvimento pedagógico de 

muitos universitários de baixa renda que chegam ao Ensino Superior.  

Assim, corroborando as afirmações de Freire (2001) que considera a tarefa de 

estudar um trabalho bastante difícil, porque exige postura crítica sistemática e 

disciplina intelectual, identificamos que esses estudantes estabeleceram como 

objetivo ingressar no Ensino Superior e concluí-lo. Isso, no entanto, só foi possível 
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porque ambos assumiram uma atitude crítica diante da realidade de suas 

existências, do mundo e no estudo. 

Um dado importante nas entrevistas está relacionado ao fato que dos nove 

bolsistas Prouni, somente dois – Marina e Geise – queriam, de fato, fazer o curso de 

Pedagogia; os outros optaram por cursos diferentes, mas foram direcionados para 

essa licenciatura pela classificação no Enem.  

Apesar de todos os entrevistados afirmarem que gostam do curso e que por 

meio dele descobriram o desejo de atuar na profissão, seja como gestor ou como 

professor, constatamos que a política do Prouni redireciona as profissões. Isso nos 

leva a concluir que, mediante o cenário de muitas transformações e inquietações 

nas definições pessoais, é necessário ampliar e sedimentar o debate da temática da 

formação profissional. Identificamos que, muitas vezes, o curso frequentado pelo 

aluno não corresponde à preferência pessoal deste, o que pode gerar, em alguns 

casos, uma visão utilitarista do conhecimento, pelo estudante, por acreditar que 

deve estudar somente aquilo que supostamente seria aplicável na vida prática 

(BITTAR; OLIVEIRA, 2008, p. 170). 

 

 

3.15. Ações que influenciaram o acesso e a permanên cia no curso superior 

 

Registramos que, dentre os fatores responsáveis por influenciar o acesso e a 

permanência no curso superior, os bolsistas Prouni, à exceção de Wander, 

destacaram a família e a figura materna como referências nas respectivas trajetórias 

escolares e acadêmicas, demonstrando o quanto elas exercem um papel 

significativo na construção dos projetos idealizados por esses alunos.  

É imperioso salientar que, para muitos estudantes, o acesso ao Ensino 

Superior constitui uma vitória na trajetória de vida, pois em alguns casos somente 

aquele sujeito entrevistado conseguiu alcançar esse nível de ensino no seio familiar. 

Isso significa um sinal de expectativa de mobilidade social em relação à história dos 

pais, pois cursar o Ensino Superior, para a família de baixa renda, está associado à 

possibilidade de elevação do status social.  
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Observamos sentimento de orgulho nas falas dos bolsistas por terem sido 

selecionados para o Prouni, por meio das notas conseguidas no Enem, em particular 

pela pontuação recebida na prova de redação. Ao aferir as competências e 

habilidades dos estudantes, esse exame cobra mais interpretação de textos (leitura 

nos enunciados) ligados à vida cotidiana (conhecimento geral e experiências de 

vida) e menos conteúdos das disciplinas obrigatórias do Ensino Médio e, em geral, 

possui questões com um menor grau de dificuldade.  

Temos de reconhecer que os postulantes a uma vaga passam por um 

processo avaliativo que ao final seleciona os alunos mais preparados das escolas 

públicas. É lícito reconhecer, ainda, que esse processo é mais criterioso do que 

algumas formas de seleção adotadas pelas instituições privadas mediante diferentes 

mecanismos utilizados nos processos seletivos. 

No cenário educacional, o Enem tem sido valorizado, em face de sua adoção 

por cerca de 500 universidades públicas que utilizam o resultado alcançado pelo 

aluno como critério de seleção para o ingresso no Ensino Superior, seja 

complementando ou substituindo o vestibular, por meio da seleção classificatória do 

Sisu; ou pelas instituições privadas como critério de seleção para os estudantes que 

pretendem concorrer a uma bolsa do Prouni.  

Criado em 1988 com o intuito avaliativo, o Enem foi alterado com o objetivo 

de avaliar o desempenho do aluno ao término da Educação Básica, mas ao mesmo 

tempo tornou-se um exame de ingresso no Ensino Superior. Essa duplicidade de 

objetivos relaciona-se à expectativa das instituições políticas, que acreditam que 

essa avaliação democratiza as oportunidades de acesso às vagas nas IESs e nas 

IFESs73, possibilitando a mobilidade acadêmica, a indução na reestruturação e 

qualidade dos currículos do Ensino Médio e, por consequência, a alteração do perfil 

do ingressante no curso superior.  

                                                 
73 As universidades federais ofereceram sete em cada 10 vagas (74,7% das 83.125) no Sisu, neste 
ano de 2011. As instituições disponibilizaram, ao todo, 62.076 vagas. O restante está dividido entre 
os institutos federais (20,3%, com 16.879) e as universidades estaduais e escolas nacionais (5%, 
com 4.170). A região com maior número de vagas é a Sudeste, com 26.421 (31,8% do total), seguida 
pelo Nordeste, com 25.077 (30,2%). Ao todo, 83 instituições – 39 universidades federais, 36 institutos 
federais, dois centros federais de educação, 5 universidades estaduais e a Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas (Ence), ligada ao IBGE – vão usar o Sisu para seleção de vagas. O sistema 
selecionou os candidatos por meio da nota do Enem 2010, após a divulgação dos resultados do 
exame, na segunda quinzena de janeiro. 
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Souza (2010), no entanto, contrapõe-se às argumentações apontadas ao 

asseverar: 

Não há evidências de que será alterado o perfil dos ingressantes no 
Ensino Superior, tampouco se supõe incidir massivamente na escola 
média, pois os estudos sobre o perfil dos ingressantes nas IES têm 
indicado que o nível socioeconômico dos vestibulandos é uma 
variável que tem muita influência nas suas possibilidades de 
ingresso. O nível socioeconômico do indivíduo viabiliza a frequência 
a uma escola básica de qualidade e maior acesso aos bens culturais. 
Portanto, a possibilidade de escolha nacional dará mais chance aos 
que já têm. Ademais, os alunos que não têm chances objetivas 
aumentadas quanto ao ingresso em certos cursos ou instituições 
superiores são aqueles que, muito provavelmente, não teriam 
alterações nos currículos de suas escolas de Ensino Médio.  

 As argumentações de Souza (2010) confirmam-se, pois nos últimos 
anos a média obtida pelos alunos da escola pública no Enem tem 
ficado em torno de 5,5, ao passo que os estudantes da rede 
particular de ensino têm conseguido notas melhores. Isso indica que 
o Enem não reverte por si só a realidade do ensino público brasileiro 
e mantém características próximas dos antigos exames vestibulares.  

Ao declararem que o Prouni foi o definidor para o acesso deles ao Ensino 

Superior, esses alunos argumentam que o Programa é uma boa iniciativa do 

Governo, pois dá àqueles sem condições de pagar os estudos a oportunidade de 

obterem melhor qualificação, diminuindo as diferenças culturais e sociais no País. 

Os entrevistados salientam que somente a bolsa não é suficiente; é preciso que o 

Governo disponibilize recursos para o custeio de despesas dos bolsistas, como 

cópias xérox, compras de livros, lanche e transporte. 

As questões levantadas pelos bolsistas exigem reflexão, pois se referem ao 

tratamento diferenciado dado aos universitários, por meio da Bolsa Permanência. O 

valor de R$ 300,00 é concedido somente aos estudantes com bolsa integral, 

matriculados em cursos presenciais com, no mínimo, seis semestres de duração, 

cuja carga horária média seja superior ou igual a seis horas diárias de aula, de 

acordo com os dados cadastrados pelas instituições de ensino perante o MEC. Esse 

benefício atinge apenas uma pequena parcela dos bolsistas, excluindo muitos que 

precisam dele, em particular os estudantes das licenciaturas que deveriam também 

contar com um incentivo maior, para dedicação integral ao curso dada a retração de 

vagas, carência de professor e a realidade do ensino básico no Brasil.  
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3.16. Ações que estimularam a inserção acadêmica 

 

A centralidade do sujeito nos processos formativos e o respeito às 

peculiaridades humanas salientam a importância de darmos visibilidade aos 

aspectos subjetivos que perpassam a educação; por isso, buscamos compreender 

pela voz do bolsista Prouni como, em um contexto de adversidades, ele garante a 

inserção no curso superior. Os bolsistas enumeraram como questões importantes as 

ações que os mobilizam, ou os mobilizaram, durante as trajetórias acadêmicas.  

Apontaram, dentre as ações, ou seja, aquilo que eles lançam mão para 

vencer uma dificuldade ou um embaraço, ou o meio que utilizam como atividade 

prática (concreta), para alcançar um fim, os seguintes recursos: participação intensa 

em sala de aula, cultivo do hábito de leitura, organização do tempo fazendo uso de 

agenda, criatividade, busca de informações, responsabilidade e determinação, 

definição de objetivos, assiduidade às aulas, participação nas atividades 

extracurriculares, envolvimento com o projeto pedagógico do curso, análise das 

ementas e monitoramento dos conteúdos, ampliação das relações acadêmicas, 

identificação com o curso, estabelecimento de uma boa relação com o 

conhecimento, reserva de um dia para descanso, relação de proximidade com 

docentes e coordenadores e reconhecimento de si mesmo como figura central do 

processo educativo. 

Identificamos que, para além das questões expostas, existe um leque de 

questões que requerem políticas institucionais são essenciais para a garantia da 

inserção, permanência e conclusão do curso aos universitários de baixa renda no 

Ensino Superior. Sem a pretensão de elencar todas elas, destacamos três, conforme 

a seguir.  

1a) Promover a construção de relações mais efetivas, para que os estudantes 

dominem as lógicas específicas da cultura institucional em que se encontram 

matriculados. Isso significa que a instituição universitária deve proporcionar melhor 

compreensão da própria cultura, representada nos discursos pelas motivações, 

normas, éticas, concepções e pelas práticas institucionais produzidas pelos sujeitos 

universitários. A inserção do estudante na instituição acadêmica deve ser 

considerada no contexto de significados de pertencimento, pois só assim o aluno 
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dará relevância às experiências acadêmicas, como condição de autodeterminação 

na construção da própria identidade como universitários. 

2a) Aproximar o diálogo entre os saberes dos cotidianos vivenciados pelos 

estudantes e os saberes universitários construídos na instituição acadêmica. O 

distanciamento entre esses saberes constitui um campo de conflito social, pois 

ambos contêm muitas especificidades. O universitário de baixa renda traz em sua 

identidade o conjunto vivo da própria cultura moldada pelos saberes construídos nas 

relações sociais cotidianas e pelos valores adquiridos no meio cultural. Esses 

saberes, provenientes da prática social, sustentam-se no experimentalismo, no 

pragmatismo e na espontaneidade, ou seja, no sensível concreto, o que os torna 

diferentes daqueles elaborados pela instituição educacional.  

Nesse caso, para Freire (1987), o saber cotidiano é o saber primeiro, o saber 

cotidiano do grupo social do sujeito. Esse educador argumenta, ainda, que em todo 

processo de compreensão do mundo, há um processo de produção e de 

compreensão do conhecimento e que em todo processo de produção do 

conhecimento está implícita a possibilidade de comunicar o que foi aprendido, pois 

nenhum saber é completo ou definitivo.  

Por isso, precisamos problematizar as tensões e os desencontros entre os 

saberes, pois o diálogo entre ambos é o ponto de partida para a espiral dialética de 

ampliação do conjunto dos saberes necessários a uma formação crítica, criativa, 

transformadora e autônoma.  

Freire (1987) ainda adverte que o diálogo não é um “bate-papo” desobrigado, 

mas sim a oportunidade, um “não isolamento”, com possibilidades de compreensão 

do pensamento do outro. O diálogo entre os saberes deve ser analisado como um 

modo tipicamente humano de interação dos sujeitos e das culturas. O diálogo deve 

aproximar os homens uns dos outros, desarmados de qualquer preconceito ou 

atitude de ostentação.  

O reconhecimento da incompletude dos saberes deve viabilizar formas que 

possibilitem resolver esse impasse epistemológico. Promover essa aproximação 

significa legitimar a democratização do conhecimento, condição essencial para a 

permanência bem-sucedida dos universitários de baixa renda no curso superior.  
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A legitimação apenas do saber universitário como uma única via de 

conhecimento é uma questão histórica na cultura educacional brasileira, resultado 

da ciência clássica dicotômica e hierarquizante, que separa o saber científico 

(acadêmico) do saber cotidiano (não científico). 

Santos (2004) destaca que o conhecimento universitário, também 

denominado científico, é produzido nas universidades ou instituições separadas das 

universidades, mas detentoras do mesmo ethos universitário e, ao longo do século 

XX, caracterizou-se como um conhecimento predominantemente disciplinar, cuja 

autonomia impôs um processo de produção relativamente descontextualizado em 

relação às premências do cotidiano das sociedades. Essas características são 

definidoras de sua hegemonia na instituição acadêmica, cujo objetivo é socializar o 

conhecimento científico, aquele dotado de “verdades e superioridades”.  

O conhecimento universitário tem o desafio social na formação científica, 

profissional e política; entretanto, a universidade é apresentada como espaço de 

elite, pois o ensino ainda enfatiza o conhecimento científico, segundo critérios 

conservadores que dificultam a entrada e a permanência na instituição dos alunos 

com características mais populares. 

Pinto (1986, p. 32), em 1961, já colocava o dedo nessa “ferida” aberta até os 

dias de hoje no Brasil. Em A questão da universidade, o autor considera a Academia 

um “viveiro da classe dominante”, e exige a urgente “democratização da 

universidade” ao argumentar: 

[...] o aluno, ao iniciar a escola primária, e tão-somente por isso, já 
está habilitado a ingressar um dia na universidade. Só não pensa 
assim quem acredita que a escola primária se destina apenas a 
alfabetizar a massa dos trabalhadores, para os fazer (sic) trabalhar 
melhor para os seus atuais senhores, porém deixando-os nas 
condições de cultura rudimentar em que se encontram atualmente. A 
sociedade atual cultiva, como privilégio de classe, a “predestinação 
universitária”. A autêntica democratização do ensino consiste 
precisamente em extinguir a predestinação universitária. Para tanto, 
é necessário que o processo educacional, em todas as suas fases, 
seja franqueado às massas trabalhadoras na totalidade, e estas 
atravessem, portanto, sem obstáculos intransponíveis, os pórticos 
das faculdades. (PINTO, 1986, p. 99) 
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3a) Considerar o significado que o aluno Prouni atribui à condição de 

universitário em face da realidade social concreta e das ações que ele empreende, 

para garantir a permanência e a inserção no curso superior. 

O aluno deve ser mobilizado para desenvolver o rigor metódico e a 

curiosidade epistemológica, conforme argumenta Freire (1996). Essa perspectiva 

educativa também implica a adoção de políticas, pelas instituições acadêmicas, que 

envolvam ensino, pesquisa e extensão, e atividades que englobem eventos74 de 

diferentes naturezas.  

Essa abordagem educativa contribuiu para uma formação humana mais 

integral, que nos aproxima de alguns princípios da escola unitária75, pensada por 

Gramsci (1924). Para esse filósofo, a proposta da escola única centra-se na ideia de 

liberdade concreta, universal e historicamente obtida, isto é, na liberdade gestada 

pelo trabalho industrial e universalizada pela luta política. Essa concepção de 

educação deverá proporcionar, portanto, uma formação geral extensiva à 

profissionalização, o que significa inserir os jovens na atividade social, depois de tê-

los levado a certo grau de maturidade, capacidade de criação intelectual e prática, 

que estimulam certa autonomia na orientação e na iniciativa (JESUS, 2005; 

GRAMSCI, 2001, p. 7).  

Freire (1983) assevera que o aluno deve ser analisado como um ser pleno de 

cidadania, capaz de assumir para si o comando dos seus processos e de uma 

existência direcionada para a emancipação. Essa pedagogia pautada na liberdade e 

na autonomia do ser ganha significado quando o conhecimento acontece, quando o 

indivíduo se reconhece humano, e é estimulado a refletir sobre a própria realidade, 

as experiências de vida e os problemas que enfrenta no cotidiano.  

Consideramos que uma pedagogia pautada em princípios asseguradores da 

emancipação do sujeito exige a opção por um currículo. Ponce (2009) argumenta 

que esse currículo, em sua concepção, funda-se: 

                                                 
74 Os eventos podem ter caráter científico, ou não, e são desenvolvidos por meio de congressos, 
seminários, palestras, workshops, visitas orientadas, jornadas, cursos, minicursos, exposições, 
painéis, fóruns, conferências, semanas acadêmicas e outros. Também trabalhamos com a concepção 
que a educação está para além dos muros da escola. 
75 A “escola unitária” representa um novo desenvolvimento do conceito socialista de educação, 
pensado por Gramsci, e marca uma ruptura dialética com a ideia de “instrução geral e politécnica” ou 
de “escola única do trabalho”, desenvolvida no contexto soviético (DORE, 2006). 
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Na valorização da diversidade, na convivência, no diálogo de culturas 
e, também, na preservação de tradições, o que supõe a reflexão e o 
exercício de novos valores como a tolerância, o respeito, a 
solidariedade e a igualdade social, que se constituirão em 
fundamentos éticos do paradigma. 

Ponce (2007) ainda complementa que esse currículo deve procurar defender 

a construção de uma escola que contenha uma força renovadora e democratizante, 

que instrumentalize os educandos para compreender-se, e à própria história, e 

busque os alicerces em experiências e produções humanas já realizadas. 

 

 

3.17. Conceito de bom desempenho acadêmico 

 

Para os entrevistados, o conceito de bom desempenho acadêmico assume 

diferentes significados na relação do sujeito com o mundo e quando ele constrói, por 

meio do acesso ao conhecimento, a própria autonomia, criatividade, consciência 

crítica e os próprios sentimentos de superação, coragem, determinação. 

Identificamos que esses conceitos se complementam porque todos apontam na 

direção da postura necessária para o efetivo engajamento do aluno no mundo 

acadêmico.  

Na condição de sujeito, no entanto, o bolsista Prouni não deve ser 

considerado como indivíduo isolado, pesando sobre seus próprios ombros toda a 

responsabilidade do próprio destino histórico. Isso porque entendemos que o bom 

desempenho acadêmico deve ser sustentado pelo tripé, o que implica políticas 

educacionais mais efetivas adotadas pelo Governo e pela instituição em que o aluno 

se encontra matriculado.  

Cortella (2007) destaca que a construção de um tripé acadêmico envolve 

qualidade, permanência e êxito. É por meio desses atributos que os sujeitos estarão 

em permanente estado de aprendizagem, o que lhes permite assumir uma atitude de 

busca do conhecimento, indicativo de que a educação é permanente e não se 

encerra em um momento episódico ou passageiro. Esse movimento dinâmico e 

dialético exige postura reflexiva entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 
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Ao se referirem ao significado de bom desempenho acadêmico, os estudantes 

entrevistados destacaram as seguintes categorias: crítico, criativo e autônomo. Para 

ultrapassarmos a simples adjetivação, recorremos a Ostrower (1977), Freire (1996) e 

Gramsci (2001).  

No tocante ao atributo autônomo, as construções teóricas que aproximam os 

pensadores Freire (1996) e Gramsci (2001) ampliam nosso entendimento da 

ressignificação dessa palavra. Nesse sentido, quando Freire propõe uma educação 

problematizadora, por meio do diálogo ético, franco e rigoroso, aponta-nos os 

caminhos para despertar, no indivíduo, a vocação ontológica, ou seja, ser sujeito da 

própria realidade. Freire (1996) ainda complementa que a autonomia enquanto 

amadurecimento do ser para si é processo, é vir a ser; não ocorre com data 

marcada. Nesse sentido, uma pedagogia da autonomia tem de centrar-se em 

experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 

experiências respeitosas da liberdade. 

A autonomia está relacionada à restauração moral e intelectual do homem, 

como afirma Gramsci (2001), que concebe a educação como um processo 

transformador do conhecimento e de ampliação da cultura. Isso envolve a ação 

política que deve ser construída no interior da sociedade civil. Esse movimento não 

deve ser confundido com uma luta pela conquista do aparelho de Estado, mas um 

confronto para transformação revolucionária do cotidiano na conquista das 

consciências individuais e das classes sociais. É nesse espaço de recriação do 

conhecimento que surge o intelectual orgânico. Esse novo tipo de intelectual nasce 

de um organismo vivo em expansão; é mais avançado do que seu grupo social e 

está sempre conectado ao mundo do trabalho, às organizações políticas e culturais.  

Identificamos nos bolsistas Prouni essas características, pelas posturas 

empreendidas no cotidiano acadêmico. Para Freire (1996), a autonomia é um 

imperativo ético, e Gramsci (2001) estabelece sua relação com o princípio de 

restauração moral e intelectual; entretanto, a unidade no pensamento desses dois 

pensadores está centrada na possibilidade da construção da autonomia do indivíduo 

ser mediada também na ação pedagógica perante a sociedade, no sentido de 

superar as concepções dominantes e possibilitar o fortalecimento da cidadania.  
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As reflexões produzidas por Freire (1996) e Gramsci (2001) levam-nos a 

considerar que a autonomia é construída nas aprendizagens que se dão nas 

interações, nas interlocuções, nas trocas. Salientamos que ser autônomo também 

significa ter dúvidas e estar em um constante processo de busca para sua 

compreensão, entendendo-se que, uma vez resolvidas, novas questões surgirão em 

decorrência da inconclusão do sujeito. 

Para isso, é necessário formar a consciência crítica. Gramsci (2001) analisa a 

crítica como a superação do senso comum que possibilita a elevação cultural das 

massas. Freire (1996), por sua vez, argumenta que a formação de uma consciência 

crítica exige uma educação que valorize a reflexão, formando um ser crítico, 

questionador e transformador da própria realidade. Ambos os filósofos remetem, 

pois, à instituição escola o papel da difusão e socialização da cultura de um povo. 

Nessa perspectiva, esses estudiosos postulam que a educação deve ultrapassar os 

limites da instrução reguladora e buscar a emancipação, elemento crucial para a 

liberdade e a afirmação do projeto político dos setores subjugados. 

 Freire ainda complementa que a concepção de uma educação crítica deve 

ser sustentada por uma prática problematizadora, pois todo problema requer uma 

contextualização, o que só é possível pelo diálogo. A dialogicidade freireana 

estimula a curiosidade crítica, levando inevitavelmente à conscientização que produz 

a desmitologização, ou seja, propicia ao educando reconhecer mitos, que camuflam 

a realidade social para melhor decifrá-la.  

Gramsci (2001) relaciona o senso comum aos aspectos políticos, culturais e, 

principalmente, religiosos. O estudioso assevera que esse conhecimento é uma 

visão de mundo estratificada, mas que contém elementos do bom senso, um núcleo 

sadio que se liga ao pensamento mais desenvolvido – o que torna praticamente 

impossível separar a filosofia “científica” da filosofia “vulgar”, pois essa é apenas um 

conjunto desagregador de ideias e de opiniões.  

Freire (1996) atribui ao saber popular (senso comum) a validade científica e 

política; assim, ele concebe as diferenças culturais como múltiplas formas de 

saberes da sociedade.  

Gramsci (2001) e Freire (1996) têm como ponto de partida a dimensão 

cultural como valor significativo na emancipação política das camadas subalternas; 
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no entanto, o primeiro é rigoroso com a crítica ao senso comum, por considerá-lo 

resíduo da ideologia dominante, ao passo que o segundo é incisivo na valorização 

das manifestações culturais populares e da concepção de mundo das camadas 

populares. 

Outro aspecto que merece atenção a respeito das reflexões de Gramsci 

(2001, p. 8) é o atributo criatividade. O filósofo considerava que esse atributo 

expandia a personalidade do indivíduo e propiciava a autonomia e a 

responsabilidade. Para Gramsci (2001), a escola deve estimular a criatividade, para 

que o aluno não se torne uma marionete ativa. Com esses pressupostos, nasce a 

escola criativa, que não pode ser entendida como uma escola de inventores ou de 

descobridores, mas como um método de investigação e de conhecimento, que não 

se vincula à inovação e à originalidade a todo custo.  

Analisamos o conceito de criatividade também em Ostrower (1977), que, por 

sua vez, não o restringe às potencialidades, aos processos criativos das artes e nem 

à exclusividade de alguns raríssimos eleitos. Para a autora, a criatividade é um 

potencial inerente ao homem e a realização desse potencial uma de suas 

necessidades.  

Ostrower (1977) ainda destaca que a natureza criativa do homem elabora-se 

no contexto cultural, pois todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social 

cujos processos criativos estão relacionados aos níveis individuais e culturais. A 

autora complementa, afirmando que criar é dar forma a alguma coisa, a algo novo, 

sejam quais forem os modos e os meios, pois o ato criador abrange a capacidade de 

compreender, de relacionar, de ordenar, de configurar e de significar. 

A percepção de si mesmo, dentro do agir, é um aspecto relevante que 

distingue a criatividade humana. O conceito de criativo deve estar sempre vinculado 

à cultura e à dimensão histórico-social do sujeito no contexto de sua subjetividade. 

Ao considerarmos as ações empreendidas pelos bolsistas Prouni desta 

pesquisa, sabemos que os desafios que eles enfrentam para alcançar o acesso, a 

inserção, a permanência e a conclusão do curso superior estão relacionados à 

aquisição da cultura ou da alta cultura, no dizer de Gramsci (2004). 

A cultura é uma dinâmica social específica que se articula com os elementos 

sociais, políticos, econômicos, religiosos, psicológicos e biológicos do homem em 
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sociedade. Trata-se de um conceito vivo, que abrange a complexidade – 

dialeticidade e contradições – do real construído coletivamente. 

A formação discursiva dos alunos Prouni indica-nos que eles são homens e 

mulheres do presente histórico. As tematizações discursivas com relação a trabalho, 

faculdade, identidade bolsista Prouni, curso escolhido, conhecimento e dificuldades 

no percurso da trajetória de cada um deles apresentam fortes ambiguidades, que 

realçam o princípio do mérito individual.  

Reconhecemos que a educação superior no Brasil tem fortes relações com o 

modo de produção capitalista, mas identificamos que sua análise não pode se 

desenvolver a partir de uma única perspectiva, visto que as condições materiais da 

existência humana são constituídas por múltiplas determinações. 

O Capítulo 4, apresentado a seguir, traz a análise das políticas institucionais 

das IESs (parceiras do Governo) com o objetivo de identificar as ações que essas 

instituições têm desenvolvido na perspectiva de garantir a permanência, a inserção, 

e a conclusão do curso aos bolsistas objetos desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

AS INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS E SUAS POLÍTICAS NA 

RELAÇÃO COM O BOLSISTA PROUNI 

 

 

Dado que não pode existir quantidade sem 
qualidade (economia sem cultura, atividade 
prática sem inteligência, e vice-versa), 
qualquer contraposição dos termos é, 
racionalmente, um contra-senso. E realmente, 
quando se contrapõe a qualidade à 
quantidade, o que em realidade se faz é 
contrapor certa qualidade a outra qualidade, 
certa quantidade a outra quantidade, isto é, 
faz-se uma determinação política, e não uma 
afirmação filosófica. 

Antonio Gramsci, 1986 

 

 

Neste Capítulo, analisamos as políticas institucionais das IESs que recebem 

ou receberam os nove bolsistas Prouni sujeitos desta pesquisa. Foi-nos possível 

identificar, por meio das vozes desses alunos, que políticas instituídas pelas IESs 

contribuíram para o estímulo à inserção, permanência e conclusão do Ensino 

Superior. Investigamos, também, o tipo de assistência que esse estudante recebeu 

ou vem recebendo, e como ele percebe sua relação com a instituição. A opção de 

entrevistar somente o universitário e não a instituição ocorreu em razão do objetivo 

definido inicialmente, qual seja, de que esta fosse uma pesquisa sobre o aluno 

Prouni. Portanto, foi priorizando o olhar e a voz desse aluno que desenvolvemos e 

analisamos os resultados deste trabalho investigativo. 

Para conhecer as políticas acadêmicas propostas, recorremos aos sites dos 

Centros Universitários e da universidade, que nos permitiram acessar informações 

disponíveis sobre a história, os vínculos jurídicos e as políticas educacionais de cada 

uma das instituições pesquisadas que, conforme divulgado, têm por objetivo 

contribuir com o desenvolvimento do estudante em sua formação acadêmica.  
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4.1. As instituições de Ensino Superior: contextual izações e diferenciações  

 

Conforme destacamos no intróito deste trabalho ao tratarmos da Metodologia, 

as instituições em que os sujeitos objetos da pesquisa estudam, ou estudaram, são 

classificadas pelo Ministério da Educação como universidades e centros 

universitários. 

Catani e Hey (2007), ao tomar como referência o art. 52 da Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional (LDBN) – Lei no 9.394/1996 –, concluíram que os 

centros universitários, faculdades integradas e faculdades isoladas se caracterizam 

essencialmente pela contraposição a Universidade de pesquisa. As universidades 

comunitárias têm, no entanto, privilegiado a extensão e discutido a questão 

nacionalmente, por considerar essa atividade mais importante do que a pesquisa. 

A afirmação dos pesquisadores nos direciona para a análise dos contextos e 

dos objetivos políticos que deram origem à criação do Centro Universitário. Revisar 

essas informações nos ajuda a diferenciar as instituições de Ensino Superior e a 

entender a cultura institucional de cada uma.  

Na década de 1990, com a legitimidade política e eleitoral conseguida por 

meio de sua eleição, Fernando Henrique Cardoso transforma o Brasil no país das 

reformas (Dourado, 2002; Cunha, 2003).  

Tendo como pano de fundo as influências dos organismos internacionais, 

como, por exemplo, o Banco Mundial, o País acatou as recomendações dessa 

instituição financeira propostas no documento intitulado La Enseñanza Superior: las 

leciones derivadas de la experiencia (1995), conforme registra Dourado (2002).  

O conteúdo desse documento orientava, nas questões relativas ao Ensino 

Superior, o que se segue:  

1. privatizar esse nível de ensino, em particular porque o Brasil não tinha 

conseguido estabelecer políticas de expansão das oportunidades 

educacionais que assegurassem a garantia de acesso, a equidade e o padrão 

de qualidade ao Ensino Fundamental; 
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2. estímulo a novas formas de regulação e gestão das instituições estatais, 

incentivando a busca da diversificação de recursos perante a iniciativa 

privada;  

3. aplicação dos recursos públicos nas instituições privadas; 

4. extinção dos gastos com políticas compensatórias (moradia e alimentação); 

5. expansão e diversificação das instituições de Ensino Superior, tendo como 

parâmetro o modelo não universitário. 

 

A tramitação da LDBN trouxe para o próprio texto vários dispositivos da 

reforma do Ensino Superior no Governo FHC, balizadas pela reforma do Estado em 

curso no Brasil, caracterizando-se, assim, a LDBN como minimalista76, conforme 

assinala Cunha (2003). 

Na perspectiva de um viés privatizante (DOURADO, 2002; CUNHA, 2003; 

CATANI; HEY, 2007), a LDBN de 1996, também chamada Lei Darcy Ribeiro77, 

definiu os tipos de instituição enquadrando-as nas categorias de particulares 

(sentido estrito), comunitárias, confessionais e filantrópicas.  

O art. 20 da LDBN definiu que as instituições educacionais se enquadrariam 

nas seguintes categorias: 

I – particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são 
instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas 
de direito privado que não apresentem as características dos incisos 
abaixo; 

II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos 
de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive 
cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade 
mantenedora representantes da comunidade; 

III – confessionais, assim entendidas as que são instituídas por 
grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que 

                                                 
76 Cunha (2003) utiliza essa adjetivação por considerar que a LDBN em vigor não contempla todas as 
diretrizes e nem todas as bases da educação nacional. Elas terão de ser procuradas dentro, mas, 
também, fora dela. Com a tramitação do projeto no Senado, a base governamental preferiu não incluir 
dispositivos específicos, deixando assim de tratar de temas que seriam objeto de projetos de lei 
específicos, ou fizesse de modo genérico.  
77 A LDBN recebeu essa designação porque o governo optou por apoiar o projeto do Senado, já que 
o texto de Darcy Ribeiro era minucioso e este era receptivo à modificação da versão original e à 
adequação às políticas governamentais.  
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atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao 
disposto no inciso anterior; 

IV – filantrópicas, na forma da lei. 

No que tange às filantrópicas, a LDBN destacava que elas seriam definidas 

na forma da lei78. Essa imprecisão deixava uma lacuna e, assim, abria espaço para 

que parte significativa das instituições de Ensino Superior consideradas sem fins 

lucrativos se autodenominasse, simultaneamente, comunitárias, confessionais e 

filantrópicas. Ao manter essa indefinição jurídica, as IESs acabavam por usufruir dos 

repasses de recurso do MEC, pois este entendia que as instituições filantrópicas 

eram pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, uma vez que 

promoviam assistência educacional à sociedade carente. 

O Decreto no 2.306/97, pautado na LDBN, tinha por objetivo dar um novo 

formato ao sistema de Ensino Superior e autorizar a adoção de uma nova 

organização acadêmica das instituições privadas. Nessa perspectiva, as IESs 

poderiam ter os formatos de universidade, centro universitário, faculdade integrada, 

faculdade, instituto superior ou escola superior. No caráter genérico da LDBN, não 

se fazia distinção entre as três últimas instituições citadas, por isso, ambas eram 

analisadas como sinônimas. 

O Decreto no 3.860, de 9 de julho de 2001, estabelece, posteriormente, uma 

nova organização, colocando as instituições em apenas três subgrupos sem alterar 

sua natureza: I – universidade; II – centro universitário e III – faculdades integradas, 

faculdades, institutos e/ou escolas superiores. 

O art. 45 da LDBN define que: “A educação superior será ministrada em 

instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização”. Nessa perspectiva, estava autorizada a criação do 

centro universitário, definido como:  

[...] instituições de Ensino Superior pluricurriculares, abrangendo uma 
ou mais áreas do conhecimento, que se caracterizam pela excelência 
do ensino, comprovada pela qualificação do seu corpo docente e 

                                                 
78 LEI no 12.101 de 27 de novembro de 2009 – dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes 
de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; 
altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de 
julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 
de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. 
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pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade 
escolar.  

Por gozarem de parcial autonomia universitária, os centros universitários 

poderiam criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 

superior, além de outras atribuições definidas no credenciamento pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE).   

Cunha (2003, p. 60) destaca que esse modelo de instituição foi concebido 

com a finalidade de possibilitar a diferenciação entre as instituições públicas de 

Ensino Superior, tão somente para a classificação das universidades de menor peso 

acadêmico na pós-graduação e na pesquisa científica e tecnológica. 

De acordo com a Resolução no 1, de 20 de janeiro de 2010, do Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, o credenciamento ou 

recredenciamento de um centro universitário deverá observar as seguintes normas:  

Art. 2o A criação de Centros Universitários será feita por 
credenciamento de Faculdades já credenciadas, em funcionamento 
regular há, no mínimo, 6 (seis) anos, e que tenham obtido conceito 
igual ou superior a 4 (quatro), na avaliação institucional externa, no 
ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) imediatamente anterior. 

Art. 3o São condições necessárias para a Faculdade solicitar 
credenciamento como Centro Universitário: 

I – mínimo de 20% (vinte por cento) do corpo docente contratado em 
regime de tempo integral. Este percentual é menor do que nas 
universidades; 

II – mínimo de 33% (trinta e três por cento) do corpo docente com 
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; 

III – mínimo de 8 (oito) cursos de graduação reconhecidos e com 
conceito satisfatório obtido na avaliação realizada pelo Ministério da 
Educação; 

IV – plano de desenvolvimento institucional e proposta de estatuto 
compatíveis com a solicitação de transformação em Centro 
Universitário; 

V – programa de extensão institucionalizado nas áreas do 
conhecimento abrangidas por seus cursos de graduação; 

VI – programa de iniciação científica com projeto orientado por 
professores doutores ou mestres, podendo também oferecer 
programas de iniciação profissional ou tecnológica e de iniciação à 
docência; 

VII – plano de carreira e política de capacitação docente implantados; 
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VIII – biblioteca com integração efetiva na vida acadêmica da 
Instituição e que atenda às exigências dos cursos em funcionamento, 
com planos fundamentados de expansão física e de acervo; 

IX – não ter, pela instituição ou por qualquer de seus cursos, firmado 
termo de saneamento de deficiências ou protocolo de compromisso 
nos últimos 6 (seis) anos; 

X – não ter sofrido qualquer das penalidades de que trata o § 1o do 
art. 46 da Lei no 9.394/1996, regulamentado pelo art. 52 do Decreto 
no 5.773/2006. 

Sguissardi (2000, p. 48-49) analisa que, em face do discurso da incapacidade 

de absorver toda a demanda para educação superior, as políticas educacionais 

acabaram por estimular a dualidade institucional: a universidade de pesquisa 

(ensino-pesquisa-extensão) e a universidade de ensino, esta última representada 

pelas IESs não universitárias, das quais não se exige o vínculo entre ensino-

pesquisa-extensão, porque o seu objetivo principal é o ensino. 

A desvinculação de um projeto que não associa a tríade ensino-pesquisa-

extensão reforça a ideia de que o conhecimento é produzido em bases práticas, sem 

o rigor científico necessário, tornando a ciência menos viva e dinâmica.   

No Brasil, as diferenciações e a dualidade educacional entre as instituições 

têm raízes profundas. Isso porque, historicamente, o modelo de uma instituição não 

universitária antecede a criação da universidade. As faculdades surgiram como 

exclusividade das elites, e somente muitos anos depois é que essas instituições se 

abriram para o acesso das massas ao Ensino Superior, conforme sustentam Melo 

(2006) e Barreyro (2008).  

Nas análises das diferenciações entre as instituições universitárias, o Capítulo 

IV da LDBN, que versa sobre o Ensino Superior, define no art. 52 as universidades 

como instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível 

superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, 

caracterizadas, entre outros aspectos, por: 

I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto 
de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Isto exige o 
desenvolvimento de pelo menos, quatro programas de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) com boa qualidade – 
um deles deve ser de doutorado. 

II – um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 
de mestrado ou doutorado; quanto maior a titulação dos professores, 
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mais tempo de pesquisa e mais experiência para transmitirem aos 
estudantes.  

III – um terço do corpo docente em regime de tempo integral. Esses 
são os profissionais que costumam oferecer maior dedicação à 
instituição. Quando um docente é contratado para poucas aulas, 
normalmente, tem menos tempo para atender os universitários e 
para desenvolver projetos de pesquisa e extensão. 

O princípio da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão nas 

universidades reflete o modelo de sua organização, realçando que o essencial no 

conhecimento produzido não é o que resulta dele, mas, sobretudo, o processo como 

se chega a ele, sob o olhar de uma cultura de transformação. Nas universidades, 

essa tríade não é tratada como algo episódico ou eventual.  

 

 

4.2. Caracterização das instituições universitárias  e dos seus cursos de 

Pedagogia  

 

Para melhor situar os leitores no conhecimento das características das 

instituições em que os bolsistas Prouni estudam ou estudaram, recorremos aos 

dados levantados nas IESs e, também, às informações disponíveis nos sites 

públicos dos centros universitários e da universidade. A identificação das instituições 

será feita por letras do alfabeto (A, B e C). 

Nesse contexto, é importante observar que, das três instituições 

universitárias, duas estão localizadas em Belo Horizonte e uma a 70 km dessa 

cidade. 

 

 

4.2.1. A Instituição A 

 

A Universidade A é filantrópica e foi criada em 12 de dezembro de 1958, pelo 

decreto presidencial, assinado por Juscelino Kubitschek e pelo ministro da Educação 
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e Cultura, Clóvis Salgado. Com a criação de sua mantenedora em 1948, surgem 

suas primeiras escolas: as Faculdades de Filosofia, Ciências e Direito.  

Com os slogans “uma universidade para o futuro” e “melhor universidade do 

país”, a Instituição está presente em várias regiões do Estado de Minas Gerais, 

sustentada por uma estrutura multicampi que abriga laboratórios, bibliotecas, museu, 

canal de TV, oficina de teatro, ensino a distância, salas multimídia, teatros, 

auditórios, hospitais veterinários, clínicas de fisioterapia, odontologia e psicologia.  

A comunidade acadêmica reúne 56.751 estudantes – 47.281 na graduação, 

8.182 na Especialização, 1.097 no Mestrado e 191 no Doutorado –, 2.312 

professores e 1.682 funcionários, espalhados pelos seus campi/unidades. São 56 

cursos de graduação, 17 programas de Mestrado e seis de Doutorado, além de 287 

cursos de Especialização que englobam aperfeiçoamento, extensão e ensino a 

distância. A instituição está presente em cinco bairros de Belo Horizonte e em sete 

cidades do Estado. 

No site institucional, a Universidade divulga que tem como missão a 

promoção do desenvolvimento humano e social de alunos, professores, funcionários 

e comunidade, contribuindo para a formação ética e solidária de profissionais 

competentes, humana e cientificamente, por meio da produção e disseminação do 

conhecimento, da arte e da cultura, a integração entre a Universidade e a sociedade, 

a interdisciplinaridade e a articulação do ensino, pesquisa e extensão.  

O setor estudantil, que tem por objetivo desenvolver as políticas de 

atendimento aos alunos, se define pelas seguintes competências: 

• apoiar a integração do aluno na comunidade universitária; 

• analisar permanentemente as políticas de benefícios aos estudantes; 

• desenvolver ações que possam contribuir para a redução das diferenças 

sociais, econômicas e culturais dos estudantes; 

• contribuir para a redução dos índices de evasão e repetência; 

• incentivar e apoiar estudantes nas promoções artísticas, culturais, esportivas 

e de lazer. 

• coordenar atividade no Programa Bolsa Trabalho; 
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• fazer conexão entre os estudantes e a administração da Instituição, sendo 

representada por um agente articulador das relações entre esses estudantes 

e todos os demais setores da Universidade, estimulando o debate crítico, 

democrático e construtivo na busca da melhoria do desempenho acadêmico. 

 

 

4.2.1.1. O Curso de Pedagogia da Instituição A79 

 

O Curso de Pedagogia dessa instituição destina-se à formação inicial para o 

exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como para funções pedagógicas em organizações escolares e 

não escolares, em áreas de serviço e apoio escolar, ou em outras áreas nas quais 

sejam exigidos conhecimentos específicos. Essa instituição contempla, ainda, a 

fundamentação necessária à organização de sistemas, unidades, projetos, 

experiências educacionais e difusão do conhecimento científico e tecnológico no 

campo educacional.  

No 5o período, o aluno deverá optar por um dos três aprofundamentos 

previstos pelo Curso:  

• Docência e Gestão na Educação Infantil;  

• Ensino Religioso;  

• Necessidades Educacionais Especiais, com a fundamentação teórico-

prática80 necessária à formação competente e responsável de profissionais 

nos campos pedagógicos.  

A oferta desses aprofundamentos é condicionada aos requisitos 

estabelecidos pela Universidade na composição de turmas. 

Para a Docência e Gestão na Educação Infantil, o texto do site informa que o 

Curso propõe uma estrutura curricular capaz de possibilitar ao futuro profissional a 

                                                 
79 Informações extraídas dos sites das instituições em análise. 
80 Semeraro (2001) destaca que Gramsci propõe, para dicotomização entre a relação teoria e prática, 
a “filosofia da práxis”. Essa visão que não separa o homem da natureza, a atividade da matéria, o 
sujeito do objeto, busca no campo das experiências, na atividade teórico-prática as possibilidades de 
compreender e decidir a respeito do mundo em que se vive. 
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construção de competências no exercício de cuidados, atividades lúdicas e outras 

formas de aprendizagens que contribuam para o desenvolvimento das capacidades 

infantis em uma ação educativa comprometida com a cidadania. 

No tocante à formação em Ensino Religioso, são oferecidas a fundamentação 

teórica e prática necessária para a compreensão da natureza do ensino religioso 

que possa inserir o aluno na educação escolar.  

Na fundamentação em Necessidades Educacionais Especiais, o Curso 

orienta-se para a capacitação do pedagogo para intervir nos processos pedagógicos 

que envolvam alunos com necessidades educacionais especiais, tanto na escola 

comum como nas escolas de educação especial. Ainda de acordo com as 

informações disponíveis no site, o Curso prioriza as práticas investigativas como 

meio de produção do conhecimento e de intervenção na prática social. As pesquisas 

são desenvolvidas no campo educacional em espaços escolares e não escolares. 

No campus dos alunos entrevistados entre os anos de 2005 e 2008, a instituição 

ofereceu 4.038 bolsas Prouni no total. Na Pedagogia, foram acatadas 453 bolsas 

entre parciais e totais. Esses dados foram concedidos pela Secretaria de Cultura e 

Assuntos Comunitários da PUC-Minas à pesquisa ProUni: análise de uma Política 

Pública no âmbito da PUC-Minas, fomentada pelo FIP PUC-Minas. 

 

 

4.2.1.2. A relação do aluno com a instituição acadê mica: visão dos alunos 

bolsistas da Instituição A 

 

Com o propósito de identificar as políticas institucionais de assistência ao 

estudante, destacamos, nas entrevistas, algumas questões que nos possibilitariam 

aferir a percepção dos sujeitos objetos desta pesquisa, no que se refere ao 

envolvimento das IESs com sua permanência, inserção e conclusão do curso.  

Conforme salientado, empregamos a entrevista semiestruturada. Uma das 

características desse tipo de entrevista é a utilização de um roteiro previamente 

elaborado. O uso da entrevista é indicado quando a natureza da informação se 
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tratar de fenômeno que ficaria difícil ou impossível de ser observado. A entrevista 

é, em rigor, indicada para buscar informações sobre opinião, concepções, 

expectativas, percepções sobre objetos ou fatos, ou, ainda, para complementar 

informações sobre fatos ocorridos que não puderam ser observados pelo 

pesquisador, como acontecimentos históricos, ou em pesquisa sobre história de 

vida, sempre lembrando que as informações coletadas são versões sobre fatos ou 

acontecimentos.   

A entrevista semiestruturada, didaticamente, divide-se em três grupos: as 

questões relacionadas ao planejamento da coleta de informações; as variáveis que 

afetam os dados de coleta e futura análise e sobre os aspectos que se referem ao 

tratamento; e a análise de informações advindas de entrevistas.  

Dentre as questões que se referem ao planejamento da coleta de 

informações, estão presentes a necessidade de planejamento de questões que 

atinjam os objetivos pretendidos; a adequação da sequência de perguntas; a 

elaboração de roteiros; a necessidade de adequação de roteiros por meio de juízes 

e a realização de projeto piloto para, dentre outros aspectos, adequar o roteiro e a 

linguagem. 

A entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos 

básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 

pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das 

respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-

entrevistador. A entrevista semiestruturada “favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 146), além de manter a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações.   

Mata Machado (1991), por sua vez, argumenta que a entrevista indica os 

lugares dos quais os interlocutores falam de suas respectivas comunidades 

discursivas; que a produção do entrevistador e a do entrevistado são importantes e 

indissociáveis, e propõe, ainda, considerar o pesquisador como uma das variáveis 

da pesquisa, e a interação pesquisador-pesquisado como formação e manutenção 
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“de um vínculo social que os constitui mutuamente como um modelo, um objeto, um 

auxiliar, um oponente”. A constituição desse vínculo é “atravessada por desejos e 

fantasmas inconscientes” e inclui estratégias, negociações e contratos que deverão 

ser explicitados.  

Para desvelar os impactos institucionais na trajetória acadêmica do estudante 

universitário, delimitamos três perguntas:  

• Sua instituição tem contribuído para sua permanência no Ensino Superior?  

• Que tipo de ajuda ela presta?  

• Como você analisa essa ajuda?  

 

As respostas dos alunos foram agrupadas obedecendo à ordem adotada 

anteriormente neste texto.  

Iniciamos com a pergunta: Sua instituição tem contribuído para sua 

permanência no Ensino Superior?  

As respostas dos bolsistas Prouni da Instituição A são reproduzidas a seguir. 

Giseli não tem uma visão muito positiva de sua universidade quando se trata 

da assistência aos alunos. Ela diz: 

Acho que a universidade não se preocupou muito com o meu bom 
rendimento e nem com minha permanência. Fui bolsista parcial e 
passei muitas dificuldades para pagar a outra metade da bolsa. 
Quem percebeu o meu desempenho foram os meus professores. 
Passei a ser monitora porque eles viram minha competência. O tipo 
de ajuda que a universidade me presta é o seu nome que pesa 
bastante, principalmente nas entrevistas de emprego que faço. 

As questões abordadas pela ex-aluna expõem a realidade da população de 

baixa renda. As IESs respondem por 74,9% das matrículas no País (BRASIL; INEP, 

2009), o que acaba atraindo parcela considerável, dos trabalhadores estudantes 

bolsistas e não bolsistas. Dados81 divulgados pelo Enade de 2005 – os mais 

recentes disponibilizados pelo MEC – revelam que 41,6% dos estudantes de 

Pedagogia têm renda mensal de até três salários mínimos e quase um terço (32,1%) 

concilia estudo com trabalho para contribuir com o sustento da casa.  

                                                 
81 Disponível em: http://educacao.uol.com.br. Magistério tem dificuldade de atrair jovens. Acesso em: 
1o mar. 2011.  
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Isso implica que, caso o aluno não consiga arcar com o pagamento das 

mensalidades cobradas pela instituição universitária em que estuda, entra nas 

estatísticas da inadimplência e da evasão. 

A assertiva da ex-bolsista de que a única ajuda recebida da Universidade se 

relaciona ao empréstimo do nome, por influenciar nas entrevistas de emprego, leva-

nos a analisar que, de fato, isso tem significado, pois a sociedade legitima o 

prestígio de uma instituição pela sua história.  

Ângelo, outro entrevistado, no primeiro momento direcionou a resposta para 

as questões pedagógicas ao enfatizar a importância de o aluno acompanhar 

sistematicamente a qualidade da formação oferecida pela Instituição. Nessa 

perspectiva, ele argumenta: 

Quando consegui a minha vaga através do Enem, tive uma postura 
diferente, pois pensei: eu sou do Prouni e vou exigir que minha 
universidade me dê um bom ensino, um ensino de qualidade. 
Sempre estive muito consciente do meu papel enquanto aluno, 
sempre soube dos meus direitos e dos meus deveres. Sempre achei 
que a coordenadora teria que dar as respostas para as questões 
administrativas e pedagógicas. Quando percebia que um professor 
não estava dando conta da ementa eu cobrava dele e da 
coordenação. As coisas só não andam melhor, porque sou somente 
um. Se os alunos lessem as ementas, o projeto político-pedagógico 
do curso seria diferente. Eu exijo que o professor, dentro da sala de 
aula, trabalhe o conteúdo que ele programou. Tem professor que não 
gosta desse tipo de aluno, pois incomoda. 

Pelos dados analisados no Capítulo 3, o ex-bolsista Ângelo não quis repetir a 

história construída na Educação Básica, pois em sua entrevista reconheceu que a 

formação nesse nível de ensino ocorreu em bases fragilizadas e um dos motivos 

que apontou foi não ter levado “muito a sério” sua educação nesse nível de ensino. 

Hoje, tem outra postura. Conforme relata, passou a ter um papel de protagonista no 

Ensino Superior e maior envolvimento com a própria formação, o que resultou na 

indicação de destaque acadêmico por três anos consecutivos.  

Não há como deixar de atribuir os méritos de um bom desempenho 

acadêmico a esse universitário, mediante as experiências de escolarização que ele 

vivenciou; entretanto, cabe-nos salientar que o trabalhador estudante, a grande 

massa do ensino noturno, muitas vezes, por diferentes motivos, pode ter uma 

história acadêmica escrita de modo diverso desta.  
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Bittar e Oliveira (2008, p. 7), ao analisar a oferta de Ensino Superior noturno 

no Brasil, asseguram que historicamente o sistema educacional brasileiro 

desempenha a função de fornecer diplomas como forma de garantir conhecimento, 

prestígio e poder no contexto de reprodução da sociedade e de dualização da 

educação, ou seja, uma escola para as elites e outra para as camadas menos 

favorecidas. Essa realidade pode aniquilar o sonho da real igualdade de 

oportunidades dos estudantes, quando ao concluir o curso descobrem a fragilização 

de sua formação e não conseguem inserir-se profissionalmente no mercado de 

trabalho. 

Ângelo complementou suas respostas em uma análise mais positiva da 

Instituição em que estuda do que Giseli, a colega de curso. Para ele, existe um 

investimento real de sua universidade que se relaciona aos seguintes aspectos: 

A minha universidade é muito respeitada. Mas eu também tento fazer 
o melhor. Procuro me relacionar com outras instituições e saber o 
que está além dos muros da Pedagogia. Minha realidade começou a 
mudar depois que recebi várias indicações como destaque 
acadêmico. Agora, posso dizer que o meu investimento financeiro na 
graduação é muito pequeno em relação ao que estou recebendo 
como bolsista. A minha universidade investe muito em mim. 

Esse ex-bolsista, que durante a entrevista demonstra ser um jovem de muitas 

iniciativas, tem outro olhar sobre a instituição em que estuda, em particular porque 

considera que foi a partir do acesso ao Ensino Superior que a história dele mudou. 

Extrovertido, conseguiu estabelecer uma rede de relações que, conforme salienta, 

está além dos muros da Pedagogia e de sua Universidade. Conquistou o primeiro 

emprego na área de formação e tem a convicção que poderá alcançar outros 

objetivos. 

Marcos, assim como Giseli e Ângelo, enfatiza que uma universidade 

reconhecida é o ponto de partida para uma contribuição efetiva à formação do aluno; 

entretanto, ele não se restringe apenas a esse aspecto, pois faz críticas à IES onde 

estudou. Para ele, uma instituição filantrópica como a sua poderia investir mais nos 

estudantes: 

Acho que esta é uma boa universidade. Ela goza de muito prestígio. 
Entretanto, ela proporciona muito pouco aos alunos. Ou melhor, não 
proporciona nada. Trabalhei na extensão no museu. Ela dá direito a 
cinqüenta por cento de desconto nas mensalidades do semestre que 
você ganha como destaque acadêmico. Em uma instituição particular 
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ou privada a gente sabe que entra muito dinheiro. Mas esta 
universidade é uma instituição que se diz filantrópica. Além de cobrar 
caríssimo pelos seus cursos mais do que outras universidades teria 
que oferecer mais aos seus alunos, principalmente os carentes. Acho 
que esta instituição precisa repensar. 

Há a possibilidade de Marcos ter revelado o descontentamento com a própria 

universidade por saber que um dos princípios preconizados por ela é a defesa da 

solidariedade como adesão à causa do outro, fundada no respeito mútuo e na 

interlocução entre sujeitos da sociedade, conforme divulga no site institucional. E, 

ainda, pelo fato de as IESs filantrópicas alegarem não visar a lucros. 

 

 

4.2.2. A Instituição B 

 

Mantido por um instituto de sociedade anônima, o Centro Universitário em 

análise foi fundado em 10 de março de 1964 e, hoje, conta com mais de 40 cursos 

de graduação, nas modalidades bacharelado, licenciatura e graduação tecnológica; 

cursos de pós-graduação lato sensu; um curso de Mestrado Profissional em 

Tecnologia de Alimentos; e diversos cursos de extensão. 

A Instituição, instalada em três unidades localizadas em bairros de Belo 

Horizonte, possui cerca de 15 mil alunos e 1,5 mil colaboradores, entre professores 

e funcionários da área administrativa. 

A IES sustenta ser consciente do papel social que desempenha e relata que 

tem estabelecido parcerias com a comunidade, desenvolvendo projetos 

direcionados, em particular, à população carente, com mais de mil atendimentos 

mensais prestados gratuitamente. Nesse sentido, destaca a assinatura do Termo de 

Cooperação com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, que 

direciona, em especial, o público jovem para atividades esportivas, educacionais e 

culturais saudáveis, que possibilitem o crescimento intelectual e humano de pessoas 

que vivem à margem do saber e marcadas pela exclusão social.  

A Instituição afirma que há mais de quatro décadas tem procurado cumprir 

sua missão de formar profissionais competentes e conscientes da própria cidadania 

e que vem imprimindo a marca da educação e do social. Como resultado desse 
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trabalho, em janeiro de 2011, a Instituição foi avaliada pelo MEC como o melhor 

Centro Universitário de Belo Horizonte, de acordo com o Índice Geral de Cursos 

(IGC).  

 

 

4.2.2.1. O curso de Pedagogia da Instituição B 

 

Destinado a formar professores para a Educação Infantil e os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, o curso de Pedagogia também se propõe a desenvolver 

competências para atividades de coordenação e de gestão dos processos 

educativos em espaços escolares e não escolares. O estágio supervisionado se 

efetiva a partir da segunda metade do curso, por meio da presença participativa do 

aluno com intervenção em ambientes próprios de atividade da área profissional. 

O site do curso ainda informa que o profissional se torna capaz de atuar:  

• em docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

nas escolas das redes públicas, particular, comunitária e filantrópica;  

• na organização de sistemas, unidades, projetos e experiências educacionais 

escolares e extraescolares, entre outros. 

 

Salientamos que não conseguimos obter dessa instituição os dados relativos 

ao número de bolsas distribuídas no geral e em específico no curso de Pedagogia. 

 

 

4.2.2.2. Visão dos alunos bolsistas da Instituição B 

 

Os bolsistas Prouni do Centro Universitário B, localizado em Belo Horizonte, 

demonstraram convergências em suas respostas ao serem indagados se a 

instituição contribuía para a inserção e permanência deles no Ensino Superior. 

Geise, por exemplo, diz: “Eu gosto realmente da instituição; ela é muito aberta. 
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Também gosto muito do meu curso. Tenho contato com outras instituições e sei que 

não é a mesma coisa. Esta é uma instituição que ajuda bastante o aluno”. 

Uma questão pontuada pela ex-aluna tem relação com as possibilidades de 

diálogo que a Instituição oferece; entretanto, a resposta não especifica que tipo de 

ajuda o Centro prestava ao aluno. Solicitada a explicar melhor, ela direciona a 

avaliação para os aspectos que compõem a relação entre alunos e educadores. 

Essa postura nos chamou a atenção, pois identificamos que essa tendência foi 

recorrente entre os nove entrevistados, ou seja, avaliar as IESs tendo como 

referência os educadores (professores e coordenadores). Isso nos levou a organizar 

todas as falas dos bolsistas Prouni sobre os educadores adiante, neste texto, para 

uma melhor compreensão deste fato. 

A segunda entrevista realizada nesse Centro Universitário foi com o estudante 

Wander. A mudança da própria realidade foi justificada por ele como consequência 

de um tipo de ajuda que recebeu da Instituição. Para Wander, as dificuldades 

acumuladas na Educação Básica não poderiam ser vencidas solitariamente, porque:  

[...] não basta estar em um banco de faculdade. Não é só falar que 
está estudando. No meu caso, tem a questão da própria história, 
esse sonho de querer fazer um curso, de querer ser alguém, de 
querer conquistar o meu espaço, de querer mudar a minha realidade. 
Depois que entrei nessa instituição e no curso, muita coisa em minha 
vida mudou. Como já tenho uma idade mais avançada e com meu 
histórico do segundo grau, sabia que iria precisar de muita ajuda. E 
isto eu encontrei na instituição e com os professores. 

Esse aluno pôde escrever sua história de forma bem diferente daquela que, 

como educadores, estamos acostumados a ver e a ouvir. Isso porque a realidade 

nos mostra que muitos alunos chegam ao Ensino Superior com defasagens 

pedagógicas que incluem dificuldades das mais diversas ordens, impossibilitando a 

inserção e permanência no curso, contribuindo, assim, com a evasão, questão que 

tem sido recorrente no curso superior privado. 

Alterar esse quadro exige políticas que envolvam todos os sujeitos e não um 

olhar dirigido somente a professores e alunos da instituição universitária.  

A estudante Joseli, colega de curso de Geise e Wander, também fez uma 

avaliação bem genérica da instituição em que estuda ao comparar o que ela ouve os 

estudantes dizerem das outras IESs. E comenta: 
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Gosto muito de minha instituição. Às vezes ouço meus colegas 
dizerem que onde eles estudam a preocupação é só em saber se o 
aluno está em dia com sua matrícula, ou com sua mensalidade. Aqui 
eles se preocupam muito com o estudante, principalmente os 
professores. 

Os estudantes da Instituição B afirmam que gostavam da Instituição e o 

aspecto mais concreto apontado, a respeito da ajuda recebida do Centro 

Universitário onde estudaram, veio dos professores. Não é raro ouvirmos os alunos 

afirmarem que determinados professores exerceram influências em suas trajetórias 

educacionais. A relação professor-aluno que deixa marcas está carregada de 

significados de uma docência mais humanizada. Arroyo (2001, p. 81), em seu livro 

Ofício de mestre, consigna que “Todo profissional do ensino-aprendizagem de 

qualquer conteúdo esteve sempre e está a serviço de um ideal de ser humano”. 

Para esse estudioso, isso faz parte do ofício de mestre, porque a docência aflora o 

nosso compromisso com o destino de seres humanos e da sociedade. 

As reflexões colocadas apontam, entre os diferentes desafios colocados ao 

professor, um aspecto de relevância para sua profissionalização, qual seja, o de 

construir e reconstruir cotidianamente uma dimensão mais humanizadora da prática 

pedagógica.  

 

 

4.2.3. A Instituição C 

 

Vinculada ao Sistema Federal de Ensino, essa instituição privada, filantrópica, 

sem fins lucrativos, está registrada no Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) desde 14 de agosto de 1967 e é portadora do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social (CEAS) – antigo Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social (Ceff). Também foi declarada de utilidade pública 

por meio da Lei Municipal no 1.171, de 23 de agosto de 1967; da Lei Estadual no 

5.055, de 28 de novembro de 1968; e do Decreto Federal no 86.072, de 4 de junho 

de 1981.  

Na atualidade, oferece 22 cursos de graduação e dois de Pós-graduação. 

Conta com infraestrutura para o atendimento das comunidades externa e interna – 
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de professores, alunos e colaboradores –, Biblioteca Central, dois Centros 

Vocacionais Tecnológicos gerenciados pela Instituição, Centro de Novos Negócios e 

Empreendedorismo e Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito. A Instituição 

mantém, desde 1981, em seu campus uma escola de Ensino Fundamental gratuita 

para cerca de 180 alunos das séries iniciais – fase introdutória à 4a série –, e atende 

preferencialmente aqueles que moram em seu entorno.  

Com base em sua história e inserção regional, o Centro Universitário 

assegura que mantém o compromisso com a oferta de ensino às camadas da 

população excluídas desse bem sociocultural, definindo como missão a formação e 

o aperfeiçoamento de profissionais éticos e competentes, a produção e divulgação 

do conhecimento e a prestação de serviços relevantes para a sociedade.  

Em junho de 2006, as faculdades foram credenciadas como Centro 

Universitário. No site, a Instituição afirma que sua atuação consolida a filosofia do 

ensino de qualidade em cursos de graduação e pós-graduação, além dos cursos 

superiores tecnológicos. Corpo docente qualificado, instalações físicas adequadas e 

adoção de práticas pedagógicas modernas colaboram para que a Instituição seja 

sistematicamente aperfeiçoada, o que possibilita aos alunos uma formação sólida, 

pautada em princípios éticos e morais que irão nortear a vida profissional. 

A Instituição divulga, no site, as atribuições desenvolvidas pela Coordenadoria 

de Assistência ao Estudante, representadas pelas seguintes atividades:  

• Programa Seletivo de Bolsa Assistencial – as inscrições são realizadas via 

internet. O aluno pré-classificado passa por entrevista e checagem de 

documentação e, se classificado, é beneficiado com uma bolsa de estudo 

durante todo o ano em curso; 

• Programa de Bolsa Acadêmico-Administrativa – tem por finalidade promover e 

viabilizar a parceria Educação-Trabalho, contribuindo para a permanência do 

aluno na Instituição, possibilitando-lhe estágio em áreas congêneres à de 

seus cursos, treinamento em tecnologia e ampliação da formação 

profissional. Para concorrer a essa bolsa, o aluno deve apresentar o currículo 

à Coordenadoria de Assistência ao Estudante; 

• Suporte psicopedagógico-social – aconselhamento psicológico, privilegiando 

o diálogo reflexivo; acompanhamento aos alunos com o objetivo de combater 
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as evasões e reprovações; dinâmicas de grupo com o objetivo de desenvolver 

as relações inter e intrapessoais; 

• Acompanhamento do Prouni – atribuição da Coordenadoria de Assistência ao 

Estudante; 

• Processo Seletivo do Financiamento Estudantil (FIES). 

 

 

4.2.3.1. O curso de Pedagogia da Instituição C 

 

Nessa Instituição, o curso teve início em 1971, com a oferta na habilitação em 

Orientação Educacional. Para atender às novas exigências das Diretrizes 

Curriculares da Pedagogia – Resolução CNE/CES no 1, de 15 de maio de 2006 –, o 

projeto do curso foi reestruturado, apontando um novo direcionamento. Além de 

atuar na docência (Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental), o 

concluinte do curso de Pedagogia poderá atuar na gestão escolar, implantação e 

implementação de projetos educativos, bem como intervir efetivamente em situações 

pedagógicas concretas, em instituições públicas ou privadas. 

A proposta de formação do curso é promover a construção de conhecimentos 

e competências, que tornem os alunos aptos a contribuir para a transformação da 

realidade educacional e atenda às necessidades locais e aos interesses que visem a 

uma transformação social, a partir da interpretação, compreensão e orientação de 

profissão e prática cotidiana dos alunos em todas as suas dimensões.  

Consta no site institucional, que o curso de Pedagogia possui laboratório de ensino, 

que oferece oportunidade de pesquisa produção e avaliação de material didático; 

projetos de pesquisa ligados à Memória Escolar e à Educação de Jovens e Adultos 

complementam a formação dos pedagogos. Por meio de atividades acadêmicas, 

científicas e culturais, o curso abre caminhos para características da formação 

docente consideradas, na contemporaneidade, inerentes à atividade pedagógica. 

Segundo a Coordenadoria de Assistência ao Estudante, entre os anos de 2005 e 

2010 foram acatadas aproximadamente 735 bolsas Prouni entre parciais e totais. 
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Dessas, 85 destinavam-se ao curso de Pedagogia, cujas bolsas foram distribuídas a 

partir de 2006. 

 

 

4.2.3.2. Visão das alunas bolsistas da Instituição C 

 

Marina avalia que o Centro Universitário onde estudou propiciou os 

conhecimentos que a estimularam a desenvolver-se pessoal e profissionalmente. A 

ex-universitária pondera: 

Como aluna da instituição, creio que muito a faculdade fez por mim. 
Em primeiro lugar, recebeu-me enquanto pessoa e deu-me a 
oportunidade de ampliar meus conhecimentos, cedendo espaço 
físico e intelectual para o feito. Creio que esse Centro Universitário 
propiciou essa oportunidade, respeitando minhas concepções e 
escolhas. Estou satisfeita com o curso escolhido. Não tenho do que 
me queixar no que tange ao conhecimento. Quanto ao espaço físico, 
não tive nenhum problema que possa ter me causado lesão ou 
fornecido motivos para que me lastimasse. Foi um período de minha 
vida do qual me orgulho, onde obtive muito crescimento (pessoal e 
profissional). Sei que vou sentir muita falta. 

Um aspecto da fala de Marina chama atenção: a gratidão ressaltada pela 

instituição onde estudou, além de um dos motivos utilizados para externar o 

sentimento, qual seja, a oportunidade de ampliar os conhecimentos, pois nesse 

aspecto não tinha do que se queixar.  

É interessante ressaltar o fato de essa ex-universitária não ter mencionado a 

relevância do conhecimento acadêmico, que deve ser pautado por uma postura 

investigativa à qual denominamos postura epistemológica crítica. Trata-se de uma 

postura que destitui o sujeito do reducionismo e o compromete com a compreensão 

de que o conhecimento é tomado não como verdade absoluta, mas sim como 

verdade possível e passível de novas indagações e formulações.   

Semeraro (2001, p. 95) analisou o conjunto considerável de reflexões 

produzidas por Gramsci relativos a uma precisa concepção de mundo, um método 

de trabalho e o horizonte de uma nova filosofia. Alude que esse filósofo argumenta 

que todo grupo social que queira conquistar sua hegemonia precisa passar por um 

processo constitutivo da própria identidade e intelectualidade, bem como por uma 
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educação que exige a construção rigorosa de um saber mais avançado e 

socializado. 

O estudioso ainda complementa que Gramsci sempre destacou o valor das 

ciências e as conquistas inquestionáveis da humanidade, no campo das descobertas 

e dos avanços tecnológicos. Estudar como os homens chegaram ao atual 

conhecimento é um processo altamente educativo, em especial para as classes 

populares, pois estas precisam se apropriar dos instrumentos fundamentais do 

conhecimento, para assim superar o saber disperso e adquirir confiança na própria 

capacidade. 

Nesse sentido, para além do ensino a instituição universitária deve 

proporcionar ao aluno, a busca da produção e (re) construção do conhecimento 

acadêmica sustentada por uma postura epistemológica crítica em face do 

conhecimento e do mundo. 

A bolsista Prouni Janaína, tomada pelo sentimento de culpa, chama para si a 

responsabilidade de não poder passar mais tempo na Instituição, como um fator que 

interfere na relação de ajuda que a IES poderia prestar-lhe. Ela argumenta:  

A minha relação é boa aqui dentro. Eu precisava ter mais tempo para 
poder usufruir da Instituição, mas não tenho muito tempo. Talvez isto 
seja o maior problema que encontro para saber o quanto a Instituição 
pode ajudar-me. O desafio não é só chegar à universidade; é 
também permanecer nela e isto exige superar obstáculos. 

Na criação dos centros universitários, um aspecto enfatizado em sua 

caracterização é “a excelência do ensino oferecido, comprovada pela qualificação do 

seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico” (art. 45 da LDBN). A 

garantia de uma formação de qualidade exige que o estudante tenha um tempo real 

de dedicação às atividades universitárias; entretanto, esse não é o caso do 

trabalhador estudante, cujas condições sociais constituem um dos grandes 

problemas a sua inserção e, em muitos casos, permanência no curso superior. O 

fato de o aluno dedicar ao estudo um tempo limitado o coloca em desvantagens 

adiante da possibilidade de um tratamento que deve visar à equidade.  

Nessa perspectiva, a implementação de políticas mais abrangentes, pelas 

instituições universitárias, destinadas aos estudantes com esse perfil, é essencial 
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para a superação de obstáculos, conforme afirma a bolsista Prouni Samira, nesta 

entrevista.  

Agradecida por ter conseguido uma bolsa no segundo semestre do curso, a 

universitária canalizou a condição de bolsista Prouni como elemento de ajuda da 

Instituição. Ela também identifica que a relação dos funcionários com os alunos 

poderia ser mais cordial: 

Em relação ao Prouni, considero que a Instituição não tem deixado a 
desejar. Estou muito satisfeita com todo o processo. Existem 
questões que me incomodam, como por exemplo, a rispidez dos 
funcionários do registro acadêmico, da biblioteca e do financeiro, 
acredito eu que se enquadram em um âmbito mais geral.  

Na dimensão da democratização da educação, um dos eixos políticos que 

deve merecer atenção são as relações construídas no interior das instituições.  

Nessa perspectiva, analisamos que esse processo é atravessado pelas 

relações de poder que privilegiam as questões burocráticas salientando que o 

modelo de organização de trabalho sob a influência das concepções taylorista-

fordista é um elemento muito forte, em que os indivíduos trabalham de modo isolado 

e fragmentado, inibindo a capacidade de estabelecer relações em que o “outro” seja 

descoberto como um ser humano, sujeito de direitos plenos (ARROYO, 2004). 

A descoberta do outro nas questões que perpassam a relação professor-

aluno, no entanto, ficou evidente nas entrevistas realizadas, conforme assinalado. 

Em todas as falas, os estudantes universitários realçaram a ajuda recebida dos 

educadores (professores e coordenadores) como um elemento essencial à inserção 

e permanência no curso superior. Ao analisarmos as respostas dos bolsistas Prouni, 

percebemos que eles elegeram aspectos de uma interação intelectual efetiva que 

dão significados às relações interpessoais. Nessa direção, os comentários foram 

reveladores, conforme analisaremos a seguir.  
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4.2.4. Os alunos bolsistas e as instituições 

 

4.2.4.1. Alunos da Instituição A  

 

Giseli identifica o olhar do professor como um elemento de descobertas do 

potencial do aluno para a sua inserção acadêmica. 

Os professores prestaram atenção em mim. Por isso, tive várias 
oportunidades, fui monitora e com isso estive próxima do trabalho 
dos professores. Isto é muito bom, pois nos dá segurança e vontade 
de crescer cada dia mais. 

Ângelo lembra o respeito como ingrediente essencial na relação professor-

aluno: 

Eu fui construindo uma relação de muita proximidade com os 
professores. Eles passaram a respeitar-me. Aí veio o primeiro 
destaque acadêmico ótimo! Depois veio o segundo destaque 
acadêmico, em um momento muito turbulento porque eu estava 
saindo do meu emprego para poder me dedicar mais aos estudos e 
entrar no estágio. Os professores viam o meu esforço e também 
correspondiam à mesma altura. Eu aprendia muito com os 
professores. Por isso, achava que deveria aperfeiçoar cada vez mais. 
Assim, fazia os trabalhos sempre perfeitos. Com isto eu fui 
conquistando os professores, tendo suas admirações. Claro que eu 
já enfrentei problemas com professor que não era bom de serviço. 
Fiquei muito próximo da coordenação do curso, consequentemente, 
as pessoas passaram a me observar com um pouco mais de atenção 
e de cuidado. Eu sempre muito crítico, mas sempre muito ponderado. 

Marcos argumenta que os professores valorizam o aluno que demonstra 

responsabilidade e envolvimento com sua formação: 

Acho prazeroso estar em sala de aula participando das atividades 
oferecidas pelo professor. Sempre fui muito aplicado. Alguns colegas 
não se preocupam nem um pouco com sua formação. Muitos trocam 
a sala de aula, pelos barzinhos ao redor da universidade. Pelo meu 
envolvimento, os professores ficaram muito próximos e com isto 
cresci muito na instituição e fui estimulado a buscar mais. 

A identidade de estudante construída por Marcos, aliada à disciplina para o 

estudo, chamou a atenção dos professores para o envolvimento do aluno com sua 

formação, uma vez que, em geral, tem sido cada vez mais raro encontrar alunos 

com essas características. Essa escassez tem gerado insatisfações e, muitas vezes, 

frustrações dos docentes. A realidade da dialética acadêmica em suas relações 

externas tem sido muito complexa quando colocamos tête-à-tête os universitários 



189 

 

que ingressam no curso superior e o ideal de aluno  na percepção dos docentes. O 

que deve ser considerado como grave nesse contexto, no entanto, é a evidência da  

inexistência de um projeto coletivo das instituições na busca da superação das 

dificuldades.   

 

 

4.2.4.2. Alunos da Instituição B 

 

 

Geise identifica que a coordenação do curso tem um papel facilitador na 

inserção do aluno na Instituição e que o apoio dos professores é o diferencial: 

Relaciono muito bem com os professores. A gente tem apoio tanto 
da coordenação quanto dos professores. O contato com a 
coordenação é muito fácil. Isto facilita muito as coisas. Torna-se mais 
leve estudar. 

Wander situa como privilégio o respeito que os professores nutrem por ele. 

No caso desse bolsista, a relação professor-aluno é analisada dessa forma, 

provavelmente, por sua trajetória escolar ter sido construída em bases autoritárias. 

Ele relata:  

Acho bacana e até um privilégio o respeito que os professores têm 
por mim. Eu me considero muito fechado. Até que gostaria de abrir 
mais. Acho que poderia ter usufruído mais dos professores, da 
bagagem que eles trazem e do próprio espaço que a faculdade 
oferece. Mas o nosso tempo aqui dentro é muito curto.  

É interessante observar a fala do universitário Wander quando afirma ser um 

privilégio o respeito dos professores por ele. Na construção de uma relação mais 

ética entre o educando e o educador, essa postura não deve ser exceção e, sim, 

regra; no entanto, no caso desse aluno que vivenciou relações autoritárias na 

trajetória escolar, justifica a ênfase dada ao se reportar ao tratamento que os 

docentes dispensam a ele. 

Joseli argumenta que a metodologia utilizada pelo professor é a garantia de 

uma aprendizagem significativa: 

Minhas dificuldades na educação escolar exigiam que eu me 
esforçasse muito para aprender. Só hoje percebo que as dificuldades 
não eram só minhas, mas também da prática dos professores. Fiquei 
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muito atenta a este problema e passei a observar os meus 
professores no Ensino Superior e a forma como eles trabalham o 
conhecimento. Estou aprendendo muito com os meus bons 
professores. 

Tudo o que fazemos educa os outros e tudo que fazemos nos educa. Essa 

assertiva deve ser a base para o desenvolvimento da prática do professor.  Nessa 

perspectiva, o ato de educar exige constantes reflexões do docente sobre a efetiva 

aprendizagem do aluno e a forma de ensinar. A interlocução com o conhecimento 

não pode se restringir ao cumprimento de tarefas. O educador deve estimular 

questionamentos teóricos, insights, elaboração de problemas acadêmicos com 

interesses de pesquisa e/ou discutíveis, com o objetivo de desenvolver a autonomia 

intelectual dos sujeitos. 

Comprometer-se com o grupo  que compartilha da construção de nosso 

conhecimento, utilizar o comportamento pessoal, acadêmico e cidadão para a 

construção de um profissional de educação responsável pela formação do sujeito 

ético-solidário e, assim, de uma sociedade mais solidária, deve ser o princípio da 

relação professor-aluno. 

 

 

4.2.4.3 Alunas da Instituição C 

 

Janaína identificou o diálogo como uma questão essencial entre professor e 

aluno no processo de permanência e inserção acadêmica:  

O que eu gosto é que os professores têm uma boa relação com os 
alunos. Isto facilita muito, porque eles buscam dialogar quando 
percebem que as coisas não estão indo bem. 

Marina elege a relação professor-aluno como um dos fatores que estimulam o 

aluno a perseverar na conquista de seus projetos: 

Os docentes da Instituição com quem tive a honra e prazer de 
construir conhecimento sempre tiveram uma boa relação comigo e 
com minha turma. Isto é muito importante, porque nos permite 
avançar em um projeto neste momento tão marcante e ímpar na vida 
de qualquer pessoa, que é a inserção em uma instituição de Ensino 
Superior e sua permanência até a data de conclusão do curso. 
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Tendo-se em mente que ao professor compete não apenas transmitir o 

conteúdo, torna-se fácil entender as análises de Marina. A estudante percebeu que a 

metodologia utilizada pelos docentes com os quais conviveu está eivada em crenças 

em uma sociedade possível a partir do compartilhamento da construção de um 

projeto de cidadania plena do sujeito individual e coletivo. 

Samira, por sua vez, pondera que uma boa instituição se faz com bons 

professores. E que em sua formação acadêmica tem tido “a sorte” de encontrar 

educadores que ela admira muito. 

Quando optei por esta Instituição, foi muito em função daquilo que 
ouvia falar dos professores. Acho que aqui tem bons professores, 
levando em consideração a formação, o respeito que eles têm com 
os alunos. Eu tenho muita admiração por aqueles que sabem 
ensinar.  

Os alunos Prouni sujeitos desta pesquisa, ao refletirem sobre a importância 

dos professores em suas trajetórias acadêmicas, distinguiram alguns aspectos que 

valorizaram a relação entre o docente e o discente. 

Identificamos que a análise de trechos das entrevistas em que os estudantes 

empregavam expressões como respeito, diálogo, valorização do outro, prática 

consciente e sensibilidade do olhar só seria possível por meio das reflexões 

construídas por Freire (1996).  

Nessa perspectiva, entre as várias obras desse mestre, recorremos à obra 

Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Desde o prefácio 

até o último capítulo, sentimo-nos conduzidos a refletir que o desenvolvimento da 

prática educativa exige consciência política do educador e que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo.  

Freire (1996) ainda destaca que a opção por uma prática democrática exige a 

capacidade de perceber e de saber escutar. Só assim o professor aprofunda a arte 

da docência, e a prática pedagógica poderá constituir-se em instrumento de 

transformação. Freire (1996) assevera que o respeito à autonomia e à dignidade do 

sujeito é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos 

outros. 

Apesar da beleza das palavras desse educador, outras questões nos 

chamaram a atenção para o fato de que, ao entrevistarmos os bolsistas Prouni sobre 
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as relações que mantinham com suas instituições, eles personalizaram as 

avaliações na figura do professor. Essa focalização permite-nos inferir que os alunos 

enxergam as instituições pelos limites da sala de aula, onde se destacam as práticas 

educativas fundadas nas relações dos docentes com os discentes. 

Mesmo reconhecendo as riquezas das informações produzidas pelos alunos 

ao avaliarem que a relação com os educadores é o diferencial para o estímulo, a 

permanência, a inserção e a conclusão do curso superior pelos bolsistas Prouni, 

devemos ficar atentos para não cair na armadilha de achar que só isso basta para 

sustentar uma formação universitária e profissional. 

Questões que ultrapassam o ensino e que devem perpassar as políticas 

acadêmicas, pois respondem por uma formação de qualidade, conforme 

argumentam as IESs em seus respectivos portais82 institucionais – por exemplo, 

pesquisa, extensão, apropriação do espaço acadêmico como o uso da biblioteca, 

laboratório de informática, participações nas Atividades Acadêmicas Culturais e 

Científicas (AACC) desenvolvidas pelas instituições – foram pouco mencionadas. 

 

 

Nas análises dos pontos comuns nas respostas dos nove entrevistados, 

identificamos que o acesso ao Ensino Superior por meio de uma instituição privada 

foi decorrente do fato de não terem sido aprovados nas universidades públicas. 

Exclui-se dessa realidade o bolsista Prouni Wander, que não tentou vestibular nas 

IFESs.  

No que tange à seleção da instituição em que deveriam estudar, os bolsistas 

tinham em média três opções de IESs. Essa decisão foi de cunho pessoal, em que o 

candidato levou em consideração questões como: prestígio social da instituição, 

expectativa de uma boa formação acadêmica e visibilidade profissional. Todos os 

alunos entrevistados afirmam que gostavam (ou gostam) de estudar na instituição 

em que se encontravam (ou se encontram) matriculados.  

Outro fator de relevância obtido nas análises deste Capítulo é que, apesar 

das diferenças que caracterizam as IESs – Universidade e Centros Universitários – 

                                                 
82 Informações extraídas dos sites das instituições; no caso da Instituição C, do Manual do Estudante 
2010, também disponível online. 
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identificamos alguns aspectos que são comuns a essas instituições. Elas têm uma 

sólida existência no cenário educacional, com uma média de mais de 40 anos de 

existência e apresentam, em suas trajetórias, experiências na formação de 

professores e dos pedagogos. Essas instituições receberam nota 3 no IGC83, em 

uma escala máxima de 5, conforme divulgado pelo MEC no ano de 2009. 

Mesmo tendo como referência a focalização das vozes dos alunos 

entrevistados nesta pesquisa, indagamos, informalmente, a alguns gestores dessas 

IESs sobre a existência de programas específicos para o atendimento dos bolsistas 

Prouni. Obtivemos como resposta que a única política de atendimento ao Prouni são 

as Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do Programa. De 

natureza consultiva, esses órgãos têm a função de acompanhar, averiguar e 

fiscalizar a implementação local do Prouni, devendo promover, também, a 

articulação entre a Conap nacional (MEC) e a comunidade acadêmica das IESs 

participantes, com vistas ao constante aperfeiçoamento do Programa.  

Como podemos observar, essa Comissão tem função político-administrativa e 

sua implantação é muito recente; por isso, encontra-se em fase de estruturação. Os 

demais programas acadêmicos institucionais atendem o conjunto dos universitários 

de acordo com as demandas sociais. 

Nas análises que desenvolvemos sobre a relação do aluno com sua IES, 

inferimos que, para a população de baixa renda, muito mais que um ato pedagógico 

na produção dos saberes, a instituição universitária tem um valor social que 

internaliza uma questão política, na qual o acesso ao Ensino Superior é visto como 

um caminho para a conquista de sua cidadania. 

Essa reflexão ampara-se na teoria de Gramsci (1979, p. 149), segundo a qual 

um dos objetivos da escola é criar condições de participação da sociedade civil nas 

decisões do Estado. A razão dessa instituição coloca-se, assim, no conjunto da 

sociedade e não no indivíduo, e seu vínculo deve ser com “as classes instrumentais 

                                                 
83 O IGC mede, em cada instituição, a qualidade de todos os seus cursos de graduação, mestrado e 
doutorado, distribuídos em campi e municípios onde atua. Divulgado anualmente, o resultado final do 
índice é expresso em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5). Notas 1 e 2 são 
consideradas insatisfatórias pelo MEC. Para a graduação, o cálculo do IGC considera a média dos 
Conceitos Preliminares de Curso (CPC) da instituição. O CPC tem como base o desempenho dos 
estudantes no Enade, o quanto o curso agrega de conhecimento ao aluno, além de indicadores de 
corpo docente, infraestrutura e organização didático-pedagógica. Na pós-graduação, o IGC utiliza a 
Nota Capes, que avalia a qualidade da pós-graduação em uma escala de 1 a 5.  
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e subordinadas para um papel de direção na sociedade, como conjunto e não como 

indivíduos singulares”. O estudioso ainda complementa que a escola tem por 

objetivo desenvolver a dimensão política e cultural dos novos dirigentes da 

sociedade. 

As reflexões de Gramsci alcançaram os diferentes níveis educacionais. Nas 

breves reflexões sobre a universidade, ele não considerava que essa instituição 

deveria proporcionar apenas o ensino e pesquisa, mas a viu principalmente como 

uma “estrutura capaz de interferir profundamente na vida cultural da nação 

(BROCCOLI, 1977 apud JESUS, 2005).  

Entretanto, conforme afirma Jesus (2005, p. 73), Gramsci, em 1916, ao 

escrever o artigo sobre a Universidade Popular, constatou a ineficiência dessa 

instituição, o que o levou a compará-la com uma “chama fria”; como resultado, 

propôs que ela passasse por uma transformação a fim de se tornar “fogo vivo” no 

campo da cultura. Nesse aspecto, Jesus (2005) identifica que o filósofo sardenho 

afirmava que uma verdadeira universidade, para formar, tem de ousar a ultrapassar 

os limites oficiais. Os professores, no momento de educar, devem dar grande 

importância à história da matéria que se propõem a ensinar. Caberá à universidade 

a função de “centralizar o estímulo à cultura nacional” (GRAMSCI apud JESUS, 

2005, p. 73-74), desenvolver uma ação pedagógica criativa, criar a consciência dos 

valores fundamentais do humanismo, funcionando como ponto mais alto do 

processo de maturidade intelectual e moral, e não apenas como lugar onde se 

experimentam novos métodos de investigação pedagógica (JESUS, 2005). 

Segundo esse filósofo, a escola é muito mais do que um currículo, um 

programa, um prédio, mas os seus limites e possibilidades ultrapassam esses dados 

e se confunde com a própria história. 

Entendemos que o Ensino Superior brasileiro estruturou-se como um campo 

acadêmico complexo e heterogêneo, em função de políticas e critérios específicos, 

os quais têm sido motivo de debates entre os setores públicos, privados e sindicais 

(professores e patronal). Quando se trata da análise qualitativa das instituições 

identificamos divergências profundas, que colocam no centro do debate a 

importância de democratizar também a qualidade da educação no Ensino Superior. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Iniciamos nossas considerações salientando que a finalização de uma 

pesquisa não significa um ponto final, mas, ao contrário, dela emergem 

possibilidades de construção de novos caminhos e outros encontros que serão 

trilhados com poucas certezas e muitas interrogações. A oportunidade de 

elaborarmos uma tese sobre nove bolsistas exigiu o exercício da escuta e a 

sensibilidade para captarmos nas entrelinhas as mensagens repassadas pelas 

vozes desses sujeitos pesquisados, restando evidenciado que o estudo teve como 

foco o aluno Prouni.  

O Prouni contextualizou o cenário político que contribuiu para o acesso do 

estudante de baixa renda ao Ensino Superior. Nessa perspectiva, foi-nos possível 

acrescentar a este debate reflexões que envolvem a permanência, a inserção e a 

conclusão desse nível de ensino pelo aluno Prouni, direcionadas pelo seu olhar e 

vivenciadas nas experiências cotidianas na instituição em que estuda ou estudou.  

A evidência de que o Prouni tem ampliado consideravelmente suas vagas 

confirma a adesão da população de baixa renda a esse Programa, bem como a 

consolidação dessa política. Este trabalho teve como propósito, assim, contribuir 

com novas reflexões que nos possibilitem repensar as políticas para o Ensino 

Superior no Brasil.  

O texto desenvolvido a seguir focaliza o resultado do cruzamento das ações 

individuais, coletivas e de políticas públicas educacionais e institucionais 

consideradas relevantes pelos bolsistas Prouni por estarem vinculadas aos 

estímulos que propiciaram o acesso, a permanência, a inserção e a conclusão do 

curso superior pelos nove sujeitos pesquisados.  

A pesquisa possibilitou-nos identificar que esses bolsistas, em suas trajetórias 

escolares e acadêmicas, sempre demonstraram a vontade de estudar, 

independentemente das dificuldades vivenciadas. Esse fator tem um significado 

especial na construção de suas identidades como estudantes. As falas dos 

universitários entrevistados dão expressividade às influências da família, amigos e 



196 

 

professores na arquitetura de um projeto construído pelo ideal de conquistar o 

diploma do curso superior. Mas, como observamos na situação de um dos 

estudantes, a regra do estímulo familiar não se aplicou. Neste caso, podemos 

entender que o desestímulo dos pais teve um efeito positivo. Ele foi o elemento 

propulsor para que esse aluno superasse as barreiras familiares e pedagógicas, cujo 

desfecho foi a conclusão de seu objetivo. Nesse aspecto, concluímos pela 

impossibilidade de generalizarmos sobre o peso dos determinantes familiares que 

indicam serem os alunos com longevidade e sucesso escolar aqueles cujos pais 

manifestaram interesses pela sua educação. 

A imagem positiva que os universitários têm de si mesmos, os olhares e a 

relação dos professores responsáveis por tê-los estimulado ao realçarem 

características que identificaram esses alunos como aqueles com bons 

desempenhos acadêmicos em sala de aula contribuíram para que avançassem e se 

envolvessem com seus processos formativos. 

As diferentes habilidades e as ações individuais mobilizadas pelos sujeitos 

pesquisados, na perspectiva de qualificarem suas formações, exprimem o 

significado que eles atribuem à sua condição de universitários. Um exemplo típico 

dessa situação tem relação com os desempenhos apresentados no Ensino Superior. 

Isso em razão de uma condição definida pelas regras do Prouni determinar que o 

bolsista obtenha 70% de aproveitamento no conjunto das disciplinas e que seja 

assíduo – exigências que foram respondidas de forma efetiva pelos estudantes ao 

longo de suas trajetórias acadêmicas nas instituições em que estudam ou 

estudaram.  

Esta análise contribui para desmistificar as expectativas negativas em relação 

aos desempenhos dos estudantes advindos da escola pública e dos bolsistas Prouni 

– o que talvez explique o fato de ser tão difícil aceitar a possibilidade de que a 

população de baixa renda, e os grupos historicamente discriminados, tenham direito 

a frequentar os espaços acadêmicos.  

A consciência de suas realidades sociais, o desejo de superação e as 

dificuldades pedagógicas acumuladas em seus percursos formativos na escola 

pública contribuíram para a mobilização desses estudantes na busca de ações que 

os ajudassem a ultrapassar os obstáculos cotidianos. Eles enfatizaram que, para 
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vencer as dificuldades interpostas nas possibilidades da inserção acadêmica, 

utilizaram (ou utilizam) atividades práticas (concretas) que exigem os seguintes 

recursos: participação intensa em sala de aula, cultivo do hábito de leitura, 

organização do tempo, orientação do uso diário de agenda, criatividade, atualização 

das informações, desenvolvimento do senso de responsabilidade e determinação, 

definição de objetivos, assiduidade às aulas, participação nas atividades 

extracurriculares, envolvimento com o projeto pedagógico do curso, análise dos 

planos de ensino dos professores, monitoramento dos conteúdos em sala de aula, 

ampliação das relações acadêmicas, identificação com o curso, reserva de um dia 

para descanso, relação de proximidade com docentes e coordenadores e 

reconhecimento de si mesmo como figura central do processo educativo.  

A postura dos nove entrevistados indicou que eles buscaram estabelecer uma 

boa relação com o conhecimento universitário, o que tem sido muito raro nos dias 

atuais, independentemente da condição social do estudante. 

Vislumbramos que os sujeitos desta pesquisa, ao assumirem a condição de 

estudantes, poderiam adotar duas posturas: aceitar o que estava posto com atitude 

de resignação ou conformidade considerando a impossibilidade de interferirem na 

situação que se apresentava, ou se mostrar inconformados diante dos desafios e, 

assim, buscar alternativas por meio de ações que os ajudassem na superação dos 

obstáculos.  

O sujeito age em conformidade com suas condições objetivas e subjetivas, as 

ações mobilizadas por esses estudantes contribuíram com o conceito que eles 

construíram para qualificar o aluno que apresenta um bom desempenho acadêmico. 

Essas características assumem diferentes significados que atravessam a relação do 

sujeito com o mundo, e quando ele constrói, por meio do acesso ao conhecimento, a 

própria autonomia, criatividade, consciência crítica e os próprios sentimentos de 

superação, coragem, determinação. Identificamos que esses conceitos se 

complementam e têm um significado especial para os alunos entrevistados. 

Na condição de sujeito, no entanto, o bolsista Prouni não deve ser 

considerado como indivíduo isolado, pesando sobre os próprios ombros toda a 

responsabilidade de sua inserção acadêmica e de uma formação mais qualificada. 

Entendemos que o acesso, a permanência, a inserção e a conclusão do curso 
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superior pelo aluno implicam investimentos mais efetivos em políticas que devem ser 

adotadas pelo Governo e pela instituição em que o aluno se encontra matriculado.  

Nesse aspecto, é relevante salientar um fator de peso, quando se trata de 

analisar as lacunas das políticas públicas e das instituições que impactam a 

formação dos estudantes entrevistados. A gratidão pela conquista da bolsa Prouni e 

o temor em desqualificar o seu diploma e a instituição que estuda (ou estudou), faz 

que esse aluno mantenha uma relação de cumplicidade com as visíveis lacunas das 

políticas institucionais. Isso os leva a chamar para si as responsabilidades do 

sucesso ou do fracasso universitário.  

Mesmo tendo consciência que sua realidade social concentra diferentes 

obstáculos, ainda assim ele atribui que a competência das conquistas educacionais 

e que sua ascensão social por meio do título universitário são algo restrito somente 

a sua responsabilidade. Com essa postura, o aluno contribui com a perpetuação do 

ideal da meritocracia. 

O Prouni constitui um estímulo para o acesso do estudante de baixa renda no 

Ensino Superior. Conforme afirmado pelos nove entrevistados, se não fosse a bolsa 

eles dificilmente teriam ingressado nesse nível de ensino. Em que pese a 

importância dessa política afirmativa para esses universitários, identificamos, entre 

outras, duas questões que merecem reflexões da sociedade e das instituições 

governamentais. Ambas se referem à permanência, à inserção e à conclusão do 

curso pelo trabalhador estudante. 

Podemos observar que, ao instituir a bolsa permanência somente para 

estudantes do regime de seis horas diárias, o Governo mostra-se contraditório 

com o propósito do Prouni, pois, conforme divulgado, o Programa tem por objetivo 

democratizar o Ensino Superior. Ocorre que a democratização estabelece 

igualdade de condições e, com a concessão do benefício da bolsa permanência 

apenas a esse segmento de estudantes, os universitários do ensino noturno e 

aqueles que estão matriculados nas licenciaturas, exatamente os setores que 

exigem políticas mais efetivas no processo de formação, ficam relegados à 

própria sorte. 

Nossas análises identificam uma questão muito séria. Os alunos que se 

matriculam nas licenciaturas, obviamente em grande proporção no ensino noturno, 
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acabam por comprometer sua formação, pela falta de tempo para se dedicar aos 

estudos, envolver-se com as atividades que compõem a tríade ensino-pesquisa-

extensão e muito menos para desenvolver em condições razoáveis os estágios 

obrigatórios por lei. Constatamos que uma das alternativas para atrair os jovens à 

carreira docente seria estender aos estudantes das licenciaturas a bolsa 

permanência e incentivos àqueles que participassem de alguma atividade 

relacionada à pesquisa e extensão. Entretanto, o valor dessa bolsa deveria ser 

reavaliado na medida em que sua remuneração no valor de R$ 300,00 é baixa.  

Outra questão que nos chamou a atenção nesta pesquisa relaciona-se ao fato 

de que os nove bolsistas estabeleceram como projeto de vida ter um diploma de 

curso superior. Esse desejo superou até mesmo os interesses de seis estudantes 

que inicialmente tinham opções pelos bacharelatos de Psicologia, Administração de 

Empresas, Ciências Sociais, Enfermagem, Ciências Econômicas, Direito, entre 

outros, enquanto alguns estavam em seu segundo vestibular. Como não 

conseguiram aprovação nos cursos desejados, aceitaram matricular-se na 

graduação, colocada como última opção na inscrição efetivada pelo sistema Prouni. 

Com isso, tornaram-se estudantes do curso de Pedagogia.  

É de nosso conhecimento que as instituições de Ensino Superior contabilizam 

diversos exemplos de situações de estudantes matriculados em cursos com os quais 

não se identificam, o que pode causar problemas geradores de resultados negativos 

de diferentes ordens, inclusive impactos na profissionalização. Mas, nesses casos 

em específico, consideramos que esses bolsistas reverteram uma situação propensa 

a ser desfavorável. Eles buscaram o caminho do envolvimento com o curso, 

conheceram os objetivos e as propostas da matriz curricular. A postura de 

compromisso com a própria formação contribuiu para o reconhecimento pelos 

professores e pelas instituições onde estudam (ou estudavam), o que resultou na 

distinção desses alunos.  

Consideramos, no entanto, também a importância de avaliar outras questões, 

quando analisamos os critérios de seleção que os estudantes utilizaram ao fazerem 

suas inscrições no sistema Prouni. E, ainda, a forma como as instituições de Ensino 

Superior privado têm orientado os ingressantes, no tocante à utilização das bolsas.  
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No primeiro caso, à exceção de três entrevistados, os alunos bolsistas 

informaram que, ao preencher pela internet a ficha de inscrição do Prouni, o curso 

de Pedagogia foi colocado como última opção; mas, o que foi levado em 

consideração foi a alta probabilidade de ingressarem no Ensino Superior por meio 

dessa licenciatura em decorrência do expressivo número de vagas nas IESs. 

A outra questão se relaciona ao fato de como tem sido a postura das 

instituições conveniadas com o MEC que aderiram ao Prouni diante do 

redirecionamento dos pretendentes à bolsa, para cursos considerados “menos 

prestigiados”.  

Essa constatação tem componentes que causam inquietação naqueles que 

se preocupam com um projeto de formação de professores no País e, por isso, deve 

merecer atenção do MEC. 

Conforme salientado, os bolsistas Prouni sujeitos desta pesquisa haviam 

prestado vestibular para os cursos de Psicologia, Administração de Empresa, 

Ciências Sociais, Enfermagem, Ciências Econômicas, Direito, entre outros, 

enquanto para alguns deles era o segundo vestibular. Nesse aspecto, temos dois 

questionamentos: o que leva uma instituição de Ensino Superior avaliar que um 

estudante não está apto para uma graduação porque não conseguiu nota para sua 

aprovação e, no entanto, considerá-lo apto para outro curso? Por que o estudante 

elege a licenciatura como última opção de ingresso no Ensino Superior? 

Para essas questões, trabalhamos com a seguinte resposta: a lógica utilizada 

para as duas situações encontra respaldo em realidades bem concretas – a 

desvalorização da sociedade no que tange à carreira docente no Brasil e o 

tratamento dispensado por governos e instituições aos projetos de formação de 

professores. 

A ideia de que ser educador no País não requer grandes investimentos, 

portanto, não exige um profissional qualificado, tem sido reforçada pelas políticas 

adotadas por muitas IESs. Não é incomum o tratamento diferenciado dado aos 

cursos qualificados como “mais prestigiados” e àqueles, como as licenciaturas, 

enquadrados na categoria dos “menos prestigiados”.  
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Os entreves nas políticas de valorização dos docentes em todos os níveis de 

governo, acrescida à postura das instituições em face das licenciaturas, reflete a 

visível falta de concorrência nos vestibulares para os cursos de formação de 

professores, o que indica um quadro de agravamento da fragilidade, e até de 

extinção, das licenciaturas nas IESs.  

Nossas reflexões são ilustradas por uma notícia publicada pelo UOL 

Educação, no dia 15 de outubro de 2010, acerca do ingressante do curso de 

Pedagogia por meio do Enem realizado em 2007. Os dados disponibilizados pelo 

MEC sobre os inscritos mostraram que os ingressantes no Ensino Superior pelo 

referido curso, que forma o professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 

têm um perfil específico: baixo nível socioeconômico e pais com pouca escolaridade. 

No que tange aos postulantes a outros cursos de formação de professores, entre os 

candidatos com pior nota, a probabilidade de um deles escolher o magistério é três 

vezes maior do que entre aqueles com melhor aproveitamento. 

Os resultados da pesquisa Professores do Brasil – impasses e desafios, 

desenvolvida pelas professoras Bernardete Gatti e Elba Siqueira de Sá para a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco) 

indicaram, entre outras questões, que os profissionais do ensino constituem o 

terceiro grupo ocupacional mais numeroso do País (8,4%) atrás apenas dos 

escriturários (15,2%) e dos empregados do setor de serviços (14,9%), e que entre 

esses é o que possui o mais alto nível de instrução (nível Médio e Superior). A 

despeito dessa constatação, a relevância social e a qualificação desses profissionais 

da Educação não correspondem às condições de trabalho existentes. Segundo o 

estudo, o salário inicial do professor é baixo quando comparado ao de outras 

profissões que exigem formação de nível Superior. O quadro de precarização da 

profissão docente reflete-se na diminuição da procura desse tipo de trabalho e no 

ingresso e permanência na profissão, conforme aponta a pesquisa. 

Não sabemos se o piso mínimo salarial do professor, de R$ 1.187,08 

(corrigido), sancionado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 16 de julho 

de 2008 (Lei no 11.738), vai amenizar esse quadro, pois muitas prefeituras afirmam 

não ter como pagar o referido valor. E também se encontra em tramitação no 

Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento da ação direta de 
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inconstitucionalidade. Cinco governadores de Estado – Ceará, Paraná, Mato Grosso 

do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina,– moveram uma ação de 

inconstitucionalidade (Adin) contra o Governo Federal, por entenderem que a lei fere 

a autonomia dos Estados. O processo está em trâmite no STF há três anos.  

O Governo Lula assumiu o Prouni como ação política para garantir o acesso 

da população de baixa renda ao Ensino Superior; entretanto, esse Programa tem 

sido motivo de divergências entre os diferentes setores da sociedade, em particular 

entre os pesquisadores.  

Os estudiosos contrários ao Prouni demonstram preocupação pelo fato de se 

tratar de uma política focalizada e que se utiliza de verbas públicas em benefício das 

instituições privadas de ensino.  

Os fatores que estimularam a expansão da participação do setor privado na 

educação superior, a movimentação das IESs, surgiram com o propósito de 

preencher lacunas históricas produzidas pela falta de oportunidades de ingresso da 

população de baixa renda no Ensino Superior público.  

As argumentações dos defensores da manutenção do Prouni colocam no 

centro do debate a exclusão social da população de baixa renda ao acesso aos 

níveis mais altos do ensino, como resultante da estrutura socioeconômica do 

sistema capitalista dependente na qual se desenvolveu o Brasil.  

Este é, no entanto, um debate polêmico, porque os interesses são 

antagônicos e indicam, inclusive, que a universidade pública caminha a passos 

lentos quando se trata da educação das massas nesse nível de ensino. 

Nesse aspecto, critica-se o ensino público superior por seu alto grau de 

seletividade, uma vez que, ainda hoje, o acesso a níveis mais altos de escolarização 

constitui um privilégio das elites econômicas, que conseguem aprovação nas 

universidades públicas, ultrapassando a barreira dos concursos vestibulares. No 

Governo Lula, no entanto, assistimos à ampliação das universidades públicas – em 

2002, o número de universidades federais saltou de 43 para 57, sendo algumas por 

transformações e outras criadas do chão. Os investimentos também atingem o 

Ensino Médio com a criação de 214 novas unidades de escolas técnicas.  
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Reconhecemos que em ambos os discursos existem fatores positivos e 

negativos. Constatamos, também, que pelo menos em um aspecto as opiniões são 

convergentes, qual seja, quando se trata da dívida que a sociedade brasileira tem 

para com a população de baixa renda, em especial no tocante à educação. A esse 

respeito, Severino (2003) lembra que a democratização do acesso e da 

permanência no Ensino Superior constitui cada vez mais aspiração de uma ampla 

parcela da sociedade.  

O debate da democratização da educação superior no Brasil constitui tema 

emergente e complexo, sobretudo se levarmos em consideração o acesso e a 

permanência da população de baixa renda no Ensino Superior. Dados84 divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE, 2010), relativos ao acesso e à 

frequência dos estudantes brasileiros nos ensinos Médio e Superior, apontam uma 

realidade desfavorável: somente 32% dos adolescentes entre 15 e 17 anos, situados 

entre os 20% mais pobres da população, frequentam o Ensino Médio ao passo que, 

entre os 20% mais ricos, a porcentagem é de 77,9%.  

Esses índices revelam que a possibilidade dos alunos mais pobres chegarem 

ao Ensino Superior é infinitamente menor em relação aos mais ricos. A enorme 

desigualdade de oportunidades presente no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 

faz que a parcela mais discriminada da população tenha menores possibilidades de 

acesso ao Ensino Superior público gratuito.  

No tocante à educação superior, os dados indicam que, entre os jovens com 

18 a 24 anos, o porcentual de estudantes no Ensino Superior passou de 22,1% para 

48,1% em 10 anos, ultrapassando os 37,9% de 2009. Embora esse número tenha 

aumentado, ainda podemos constatar desequilíbrios, pois o atual Plano Nacional de 

Educação (PNE) 2001-2010 tinha como meta incluir 30% da população dessa faixa 

etária nesse nível de ensino até 2010.  

Do documento da Conferência Nacional de Educação (Conae)85, realizada de 

28 de março a 1o de abril de 2010, em Brasília, consta que “a expansão de vagas 

                                                 
84 Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 17 de setembro de 2010.  
85 A Conae discutiu propostas para um novo PNE direcionado aos próximos 10 anos. O novo PNE 
deve vigorar entre 2011 e 2020; ele é responsável por traçar as metas e as prioridades para a 
educação brasileira nesse período. O atual plano expirou em 2010. 
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tanto nas IESs públicas quanto nas privadas ocorrida na última década não foi capaz 

de democratizar efetivamente o Ensino Superior” que continua “elitista e excludente”.  

Os participantes dessa Conferência definiram a proposição de novas metas 

de acesso que esperam ver incluídas no novo PNE; entretanto, no documento 

determina-se não o quantum de crescimento das matrículas, mas sim a forma desse 

crescimento: prioritariamente, no Ensino Superior público. Hoje, as instituições 

particulares respondem por 74% das matrículas nesse nível de ensino. Constatamos 

que é justamente o setor privado o responsável pelo acesso da população de baixa 

renda no curso superior.  

No documento final da Conae recomenda-se que essa proporção seja 

invertida até 2020, quando as universidades públicas deverão responder por 60% 

das matrículas, e o setor privado por 40%.  

Reverter esse quadro exige políticas e investimentos de recursos públicos 

que garantam a expansão em proporção geométrica de matrículas e de criação de 

universidades públicas, uma vez que, em termos numéricos, elas são inferiores às 

IESs privadas, reafirmando uma realidade histórica. 

O debate da inclusão no Ensino Superior é complexo por estar imerso em 

contradições. Distante de alcançar unanimidade nos diferentes setores da 

sociedade, há, no entanto, aqueles que veem as cotas e as políticas de ações 

afirmativas como medidas compensatórias, ou como políticas que possibilitam a 

inclusão social das minorias nos diferentes níveis da educação. 

O que chama atenção, no entanto, é que a simples ampliação de vagas na 

instituição privada não oferece garantia para a democratização do Ensino Superior. 

Em razão de uma expressiva parcela de estudantes que pleiteiam o acesso a esse 

nível de ensino ser composta por candidatos provenientes da população de baixa 

renda, e por questões óbvias, a sua permanência depende de muitos fatores que 

envolvem aspectos sociais, políticos e pedagógicos que vão garantir sua inserção.  

Notícia publicada no dia 20 de março de 2011 pelo jornal Gazeta do Povo, do 

Paraná, e divulgada pelo MEC, deixa claro que ser bolsista é um desafio para jovens 

brasileiros com a formação básica fragilizada. Muitos não acompanham a turma na 

faculdade e perdem o benefício. Segundo o balanço do MEC, entre os 193.194 

alunos que deixaram a faculdade antes da formatura, desde que o projeto foi criado 
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em 2004, 35.752 não conseguiram acompanhar a turma e foram afastados. O 

desligamento por rendimento acadêmico insuficiente é a segunda causa de 

abandono dos estudantes Prouni – a primeira é por solicitação do bolsista, o que 

ocorreu com 62.964 beneficiados. Entre os alunos que não acompanharam as 

turmas, há quem não tenha se empenhado, mas há também alunos que não 

receberam o apoio necessário para que conseguissem concluir os estudos. 

Para Michelloto (2011), o elevado número de estudantes que se desligam do 

Programa por desempenho insuficiente expõe o problema das políticas educacionais 

brasileiras. Elas resolvem problemas pontuais, mas não estruturais. As reflexões que 

possibilitarão novas ações políticas para enfrentarmos esta realidade encontram-se 

nas advertências de Arroyo (2010, p. 1.384). Para esse educador, é urgente 

retomarmos a centralidade da relação entre educação e sociedade, porque ela 

fecunda o pensamento socioeducativo, as políticas e suas análises. Isso porque, é 

preocupante que, na medida em que os mais desiguais chegam ao sistema escolar 

expondo as profundas desigualdades que os vitimam, as relações educação-

políticas-desigualdades ficam secundarizadas e são priorizadas políticas de 

inclusão, de qualidade, de padrões mínimos de resultados. Arroyo (2010) ainda 

destaca que a relação educação e desigualdade não foi superada, porque além de 

ser um aspecto instigante do pensamento educacional, ela foi desfigurada e 

soterrada nos escombros de relações de mercado, de educação e padrão mínimo de 

qualidade, de currículos por competências, gestão e avaliações de resultados e, 

também, porque as desigualdades não só continuam, mas se aprofundam e vitimam 

milhões de famílias e alunos pela miséria, pelo desemprego, pela sobrevivência nos 

limites da violência.  

O fato é que a conquista de um diploma de curso de nível superior é desejo 

de muitos jovens e, em especial, das famílias. Por isso, temos como pressuposto 

que o acesso, a inserção, a permanência e a conclusão do curso superior para a 

população de baixa renda se viabilizam em contextos marcados por muitas 

dificuldades que envolvem dispêndios financeiros elevados, a dupla jornada de 

trabalho do estudante do curso noturno, a superação de suas fragilidades 

pedagógicas acumuladas durante a trajetória escolar e acadêmica.  

A realidade exposta traz alguns alertas. Mesmo reconhecendo as riquezas 

das informações produzidas pelos alunos ao avaliarem que a relação com os 
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educadores constitui o diferencial para o estímulo, a permanência, a inserção e a 

conclusão do curso superior pelos bolsistas Prouni, devemos estar atentos para não 

cair na armadilha de achar que só isso basta para sustentar uma formação 

universitária e profissional. 

Ancorados nos ensinamentos de Freire (1983), que alerta para o fato de o 

professor não ser ingênuo, pois a educação é ideológica, identificamos a importância 

de aprofundarmos nossas análises sobre as políticas acadêmicas oferecidas pelas 

instituições universitárias.  

Chamou nossa atenção o fato dos alunos entrevistados abordarem com 

timidez questões que complementam o ensino e que devem perpassar as políticas 

acadêmicas, pois respondem por uma formação de qualidade, conforme 

argumentam as IESs em seus respectivos portais institucionais – por exemplo, 

pesquisa, extensão, apropriação do espaço acadêmico, como o uso da biblioteca, 

laboratório de informática, participações nas Atividades Acadêmicas Culturais e 

Científicas (AACC) desenvolvidas pelas instituições – foram pouco mencionadas. 

No que tange às dificuldades dos bolsistas Prouni em fazer avaliações 

aprofundadas das políticas acadêmicas das instituições universitárias em que se 

encontram matriculados, trabalhamos com algumas constatações:  

• As políticas institucionais acadêmicas não estão estruturadas de forma que 

favoreçam a participação dos trabalhadores estudantes. Suas atividades se 

restringem à sala de aula e, assim, o aluno não se apropria dos espaços 

institucionais e pouco se envolve com as atividades extracurriculares que 

devem ser colocadas a serviço dos estudantes universitários. 

• Os alunos entrevistados desconhecem ou não podem participar das 

atividades proporcionadas pelas IESs e, reconhecendo essa lacuna, não 

quiseram apontá-las, por acreditarem que se assim agirem estariam 

desqualificando suas formações.  

• As IESs em que os sujeitos da pesquisa estudam (ou estudaram) 

simbolicamente existem, mas sua materialização tem como único referencial 

a relação professor-aluno. 
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À exceção dos alunos da universidade que desenvolvem atividades 

extensionistas, as políticas de pesquisa, extensão e outras atividades acadêmicas 

são invisíveis para o estudante. Nesse aspecto, trabalhamos com duas hipóteses 

que contribuem com essa questão. Em termos quantitativos, as bolsas distribuídas 

não alcançam um número significativo de alunos. Como o bolsista Prouni é o sujeito 

trabalhador estudante, dificilmente ele poderá dispensar o trabalho e dedicar-se 

somente aos estudos. 

Considerando o Prouni como uma política focalizada imersa em uma 

sociedade capitalista, o acesso da população de baixa renda no Ensino Superior 

chama atenção para as argumentações de Gohn (2006) a respeito da inclusão dos 

excluídos via políticas sociais compensatórias e de Martins (2009), este último no 

que tange ao que ele chamou de inclusão precária, instável e marginal. O autor 

sustenta que a nova desigualdade separa em termos materiais, mas unifica 

ideologicamente, uma vez que ela se caracteriza basicamente por criar uma 

sociedade dupla, como se fossem dois mundos que se excluem reciprocamente, 

embora parecidos na forma: em ambos podem ser encontradas as mesmas coisas. 

As argumentações de Martins (2009) são pontos de interrogação. Sem o 

propósito de desconsiderar a importância dos estímulos dos professores, amigos e 

familiares dos bolsistas desta pesquisa, salientamos o fato de termos identificado 

que os fatores responsáveis por propiciar o acesso, a permanência, a inserção e, 

para alguns, a conclusão do curso concentram-se no esforço pessoal do aluno. Isso 

indica que o debate sobre a permanência e a inserção da população de baixa renda 

no Ensino Superior ainda tem um longo caminho a ser percorrido. 

A questão do acesso e da ampliação da oferta do Ensino Superior no País, 

para atender à população de baixa renda, tornou-se elemento crucial para o 

desenho de cenários futuros, que precisa ser reavaliado mediante os inúmeros 

problemas protelados anos a fio. Em razão disso, os debates sobre as políticas de 

democratização do Ensino Superior devem ter como ponto de partida a defesa do 

sujeito ao seu direito à cidadania e à democratização das igualdades educacionais. 

Reiteramos que, no Brasil, o tema educação superior sempre foi polêmico, 

porque tem incrustado o desafio de seu caráter elitista e excludente, confrontando 

interesses opostos, ou seja, os das elites, que desejam manter o domínio dos bens 
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materiais e culturais; e os da população mais desfavorecida, que vê no diploma a 

possibilidade de ascensão social. 
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APÊNDICE A 

DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

 

Quadro A.1 – Fontes das análises documentais 

Origem Tipo de Documento Localização 

Ministério da 

Educação 

Programa Universidade 

para Todos 

http://prouni-inscrição.mec.gov.br/prouni 

Presidência da 

República 

Decreto no 6.096, de 24 de 

abril de 2007 

www.planalto.gov.br/.../Decreto/D6096.htm 

Presidência da 

República 

Decreto no 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005 

www.planalto.gov.br/.../Decreto/D5622.htm 

Presidência da 

República 

Decreto Federal no 5.493, 

de 15 de julho de 2005 

Diário Oficial República Federativa do Brasil, n. 

137, 19 jul. 2005, Seção, 1, p. 2-3 

Presidência da 

República 

Decreto no 5.245, de 15 de 

outubro de 2004 

www.planalto.gov.br/.../Decreto/D5245.htm 

Presidência da 

República 

Decreto de 20 de outubro 

de 2003 

www.adunesp.org.br/reformas/universitária/GT-

Interministerial 

Presidência da 

República 

Decreto no 4.228, de 13 de 

maio de 2002 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4228 

Presidência da 

República 

Decreto no 62.150, de 19 

de janeiro de 1968 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-

1969/D62150.htm 

Presidência da 

República 

Lei no 11.645, de 10 março 

de 2008 

www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm 

Presidência da 

República 

Lei no 11.509, de 20 de 

julho de 2007 

Diário Oficial República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 23 jul. 2007, p. 3 

Presidência da 

República 

Lei nº 11.096, de 13 de 

janeiro de 2005 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, n. 

10, 14 jan. 2005, p. 7 

Presidência da 

República 

Lei nº 11.128, de 28 de 

junho de 2005 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, de 29 mai. 2006, p. 2 

Presidência da 

República 

Lei no 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004 

www.planalto.gov.br/ccivil.../Lei/L11079.htm 

Continua  
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Continuação 

Origem Tipo de Documento Localização 

Presidência da 

República 

Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 

www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/l9394.htm 

Presidência da 

República 

Lei no 9.029, de 13 de 

abril de 1995 

www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm 

Presidência da 

República 

Lei no 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989 

www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm 

Presidência da 

República 

Lei no 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973 

www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm 

Presidência da 

República 

Medida Provisória no 

235, de 13 de janeiro 

de 2005 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, n. 10, 14 jan. 2005, seção 1, p.11 

Presidência da 

Republica 

Medida Provisória no 

213 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 8 nov. 2004 

Ministério da 

Educação 

Portaria Normativa no 

3, de 4 de fevereiro de 

2010 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, n. 25, p. 26-30, 5 fev. 2010 

Ministério da 

Educação 

Portaria no 1.132, de 2 

de dezembro de 2009 

www.advcovac.com.br/Semerj/MEC%201132 

Ministério da 

Educação 

Portaria no 1 de 31, de 

março de 2008 

prouniportal.mec.gov.br 

Câmara Federal Projeto de Lei no 

7.200, de 29 de junho 

de 2006 

www.contee.org.br/coordenacao/geral/materia_17.htm 

Presidência da 

República 

Projeto de Lei no 

3.582, de 10 de 

setembro de 2004 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, Brasília, 2004e 
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APÊNDICE B 

MAPEAMENTO DA TRAJETÓRIA ESCOLAR E ACADÊMICA E 

CONCEPÇÕES EDUCATIVAS 

 

 

Quadro b.1 – Mapeamento da trajetória escolar e acadêmica e concepções 
educativas da bolsista Prouni Marina 

Bolsista Trajetória escolar e 
acadêmica 

 

Ações que 
influenciaram o 

acesso e a 
permanência no 
curso superior 

Ações que estimularam a 
inserção acadêmica 

Conceito de 
bom 

desempenho 
acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARINA  

Cursou a Educação 
Básica (Educação 
Infantil ao Ensino 
Médio) em escola 
pública com muito 
sucesso. 

Fez duas seleções 
para o Enem. No 
primeiro não se 
inscreveu para o 
Prouni. 

Não fez pré-vestibular. 

Prestou vestibular para 
a UFMG no curso de 
Pedagogia e não foi 
classificada. 

Teve uma boa 
classificação no 
vestibular para o curso 
de Pedagogia na 
instituição privada. 

 

Participação ativa dos 
pais na Educação 
Básica.  

A mãe tem um papel 
de destaque em sua 
formação. 

Sempre foi muito 
elogiada pelos 
professores. 

Boa relação entre 
professor e aluno. 

É importante que o 
docente memorize e 
chame o aluno pelo 
nome. 

Manter o conceito 
positivo que os 
professores constroem 
sobre você. 

Ter tido um bom 
desempenho no Enem. 

Ser classificada pelo 
Prouni. 

 

Participação intensa em sala de 
aula. 

Não levar dúvida para casa. 

O aluno tem de ser interessado, 
tem de “correr atrás”. 

O aluno tem de ler muito, 
diferentes tipos de literatura. 

É preciso ter uma boa 
organização do tempo. 
Aproveitar todos os momentos. 

A administração do tempo 
implica ter uma agenda e 
estabelecer as prioridades 
acadêmicas, mas é preciso se 
envolver com todas as 
atividades. 

Reduzir o horário de almoço 
para estudar e utilizar o 
percurso do ônibus entre a 
faculdade e a sua cidade para 
fazer as leituras. 

É importante ter um dia para 
descanso (domingo). 

 

O conceito de 
bom 
desempenho 
acadêmico 
está 
relacionado 
com a 
construção de 
uma formação 
que gera 
autonomia. 
Nesse 
processo, o 
aluno tem um 
papel de 
destaque. 
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Quadro b.2 – Mapeamento da trajetória escolar e concepções educativas da bolsista 

Prouni Janaína 

Bolsista Trajetória escolar e 
acadêmica 

Ações que 
influenciaram o 

acesso e a 
permanência no 
curso superior 

Ações que estimularam a 
inserção acadêmica 

Conceito de 
bom 

desempenho 
acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANAÍNA 

Cursou a Educação 

Infantil somente no 3o 

período.  

Sempre se destacou 

pelo seu desempenho 

acadêmico positivo da 

Educação Infantil ao 

Ensino Médio. 

Era líder em sala de 

aula.  

Prestou exame para o 

Enem a partir do 3o 

ano do Ensino Médio, 

sendo bem pontuada 

nas três vezes que 

participou. 

Prestou vestibular em 

duas instituições 

públicas – UFMG e 

UEMG –, para os 

cursos de Psicologia e 

Artes, mas não foi 

aprovada. 

Foi selecionada para 

o curso de Pedagogia 

pelo Enem. 

 

A mãe e o pai, tendo 

destaque o último, 

que até hoje cobra 

muito o seu 

desempenho positivo. 

Sempre foi muito 

elogiada por ele. 

 

Professores 

motivadores. 

 

Ter utilizado os livros 

do irmão que estudou 

em escola particular. 

 

Ser incentivada pelo 

marido. 

 

Ter tido um bom 

desempenho no 

Enem. 

 

Ser classificada pelo 

Prouni. 

 

 

Desenvolvimento das 

habilidades e das 

competências, ou seja, 

capacidade de resolver 

problemas, analisar dados. 

Mas, essas questões não são 

aprendidas somente na 

escola; elas estão 

relacionadas às experiências 

de vida. 

O aluno tem de ser criativo. 

O aluno deve buscar sempre, 

pois a escola não ensina tudo. 

O professor tem um papel 

fundamental para que o aluno 

desenvolva sua capacidade. 

Fazer uso constante da 

biblioteca (instituição e 

município). 

Ser um bom leitor e buscar 

informações. 

Saber relacionar os fatos. 

É preciso organizar e valorizar 

o tempo em sala de aula. 

O bom 

desempenho 

acadêmico 

está 

relacionado 

com a 

construção da 

autonomia 

pelo aluno 

mediante a 

superação 

dos 

obstáculos 

diários. 
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Quadro b.3 – Mapeamento da trajetória escolar e concepções educativas da bolsista 
Prouni Samira 

Bolsista Trajetória escolar e 
acadêmica 

Ações que 
influenciaram o 

acesso e a 
permanência no 
curso superior 

Ações que estimularam a 
inserção acadêmica 

Conceito de 
bom 

desempenho 
acadêmico 

 

 

 

 

 

 

SAMIRA  

Matriculou-se na 
Educação Infantil aos 
cinco anos. 

Cursou o Ensino pós-
Médio em Administração 
e seis meses de pré-
vestibular. 

A primeira seleção para o 
curso superior foi na 
UFMG, no curso de 
Administração. 

Fez prova no Enem no 
último ano do Ensino 
Médio e no 1o ano do 
curso de Pedagogia. 

A mãe sempre foi muito 
presente, tecendo 
elogios. 

Educada com autonomia. 

É importante acreditar na 
escola pública. Isso 
significa não a 
desqualificar. 

Ter bons professores. 

 Ser interessada e buscar 
uma posição física em 
sala de aula que 
possibilitará um contato 
mais próximo com o 
professor. 

Ser aluna Prouni. 

É preciso estar envolvida com as 
questões pedagógicas e gostar de 
aprender. 

É preciso ter muita 
responsabilidade. 

É preciso aprofundar os 
conhecimentos sobre os conteúdos 
trabalhados. 

É essencial aproveitar o pouco 
tempo que temos. 

Em todas as oportunidades, o(a) 

aluno deve estar sempre 
estudando. 

 

O bom 
desempenho 
acadêmico está 
relacionado 
com a busca de 
caminhos para 
superação dos 
desafios, que 
uma vez 
superados 
desenvolve no 
universitário o 
interesse e a 
busca do 
conhecimento 

 

 

Quadro b.4 – Mapeamento da trajetória escolar e concepções educativas da bolsista 
Prouni Geise 

Bolsista Trajetória escolar e 
acadêmica 

Ações que 
influenciaram o 

acesso e a 
permanência no 
curso superior 

Ações que estimularam a 
inserção acadêmica 

Conceito de 
bom 

desempenho 
acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEISE  

Frequentou a Educação 
Infantil somente no 3o 
período. 

No Ensino fundamental e 
Médio era considerada 
“Caxias”. 

Cursou o pré-vestibular e 
fez quatro vestibulares 
para o curso de 
Pedagogia em instituições 
públicas (UFMG e 
UEMG), não conseguindo 
aprovação. 

Prestou dois exames para 
o Enem e em ambos teve 
um ótimo resultado. 

 

Primeira neta a cursar o 
Ensino Superior. 

Precisava ser exemplo, 
pois é a filha mais velha. 

O apoio da tia que 
sempre teve desejo de 
estudar. Contava com a 
ajuda dela nas tarefas 
diárias exigidas pelos 
professores da Educação 
Básica. 

Ter tido um bom 
desempenho no Enem. 

Ser selecionada pelo 
Prouni, pois ele é um 
prêmio, por isso o aluno 
tem de se dedicar. 

Ler muito e gostar de aprender. 

É preciso sempre comprovar sua 
competência, pois existe muito 
preconceito com relação ao 
universitário das camadas 
populares. 

É preciso muita determinação e 
gostar do curso. 

Para estudar é preciso aproveitar 
bem os poucos momentos 
disponíveis. 

Na organização do tempo, utiliza a 
metade do horário do almoço para 
estudar. 

É preciso participar ativamente das 
atividades em sala de aula, se 
entregar por inteiro. 

O estudante tem de planejar suas 
atividades diárias (saber das datas, 
a matéria que vai dar prioridade. 

O bom 
desempenho 
acadêmico está 
relacionado 
com a 
construção de 
iniciativa pelo 
estudante, para 
o enfrentamento 
dos desafios 
cotidianos, pois 
a instituição 
acadêmica 
propicia apenas 
a base da 
formação. 
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Quadro b.5 – Mapeamento da trajetória escolar e concepções educativas do bolsista 

Prouni Wander 

Bolsista Trajetória escolar e 
acadêmica 

Ações que 
influenciaram o 

acesso e a 
permanência no 
curso superior 

Ações que estimularam a 
inserção acadêmica 

Conceito de 
bom 

desempenho 
acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WANDER  

Não frequentou a Educação 
Infantil; estudou em escola rural 
(multisseriada). 

Trajetória da Educação Básica 
(Ensino Fundamental e Médio) foi 
prolongada, pois teve muitas 
reprovações. Classifica esse 
percurso como muito “sofrido”. 

Não frequentou curso pré-
vestibular. 

Formação pastoral – filosofia e 
teologia. 

Selecionado pelo Enem; sua 
primeira opção para o curso 
superior foi Ciências Sociais na 
PUC de BH, mas não conseguiu 
se classificar, tendo sido 
selecionado, seis meses depois, 
para o curso de Pedagogia em 
outra instituição privada. 

Professora leiga (tia) 
com características 
rígidas. 

Acredita que a 
educação possibilita 
transformações 

sociais. 

Sempre sonhou em 
ser educador. Tinha 
como projeto ajudar 
alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem. 

Orientações da 
pastoral. 

O estudante tem de cultivar a 
persistência e o senso de 
responsabilidade. 

O aluno deve aprimorar-se; 
para isso, tem de ultrapassar 
as exigências dos docentes. 

É preciso ler e pesquisar 
muito. 

É preciso organizar, 
utilizando-se de uma agenda. 
A organização do tempo é 
essencial. 

A permanência com êxito é 
uma questão interna. Ela está 
ligada aos objetivos que se 
estabelece para a vida. 

O bom 
desempenho 
acadêmico está 
relacionado 
com a busca do 
estudante pelo 
conhecimento. 

 

 

 

 

 

Quadro b.6 – Mapeamento da trajetória escolar e concepções educativas da bolsista 

Prouni Joseli 

Bolsista Trajetória escolar e 
acadêmica 

Ações que 
influenciaram o 

acesso e a 
permanência no 
curso superior 

Ações que estimularam a 
inserção acadêmica 

Conceito de 
bom 

desempenho 
acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSELI  

Não frequentou a Educação 
Infantil. 

Sempre teve um bom 
desempenho na Educação 
Básica e não possui histórico de 
reprovação. 

Cursou o pré-vestibular, tendo 
feito a seleção do Enem duas 
vezes, pois na primeira tentativa 
não teve um bom resultado. 

Prestou vestibular por três vezes 
em duas instituições públicas 
(UFMG e Unimontes), sendo 
duas vezes para o curso de 
Enfermagem, mas na terceira 
nem se lembra qual foi o curso 
escolhido. 

Prestou vestibular para 
Pedagogia, quando então foi 
selecionada como bolsista 
Prouni. 

Teve muito apoio da 
mãe, sendo 
considerada uma 
“filha legal”. 

Teve muita ajuda da 
tia, que também tem 
curso superior. 

Lê e escreve muito. 

Ser esforçada. 

Ter tido um bom 
desempenho no 
Enem. 

Ser classificada pelo 
Prouni. 

 

O professor tem de levar o 
aluno a pensar. 

O aluno tem de ler e escrever 
muito. 

É preciso planejar, 
desenvolvendo cada atividade 
em seu tempo. 

É preciso extrapolar o tempo, 
mas é importante reservar o 
domingo para o descanso. 

É necessário ser persistente. 

Envolver-se com as atividades 
de sala de aula. 

O estudante não pode se 
limitar apenas aos 
conhecimentos trabalhados 
pelos docentes em sala de 
aula; é preciso ir além. 

O bom 
desempenho 
acadêmico está 
relacionado à 
coragem, à 
determinação e 
ao desejo de 
busca do aluno, 
na perspectiva 
de se formar 
como um 
profissional 
mais 
qualificado. 
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Quadro b.7 – Mapeamento da trajetória escolar e concepções educativas do 

bolsista Prouni Marcos 

Bolsista Trajetória escolar e 
acadêmica 

Ações que 
influenciaram o 

acesso e a 
permanência no 
curso superior 

Ações que 
estimularam a 

inserção acadêmica 

Conceito de bom 
desempenho 
acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

MARCOS  

No percurso da 
Educação Infantil ao 
Ensino Médio, não teve 
reprovação. 

Frequentou três meses 

o curso pré-vestibular e 
teve um bom 
desempenho no Enem. 

Prestou vestibular na 
UFMG, ingressando no 
Ensino Superior 
selecionado pelo Enem. 

Destaque acadêmico no 
curso superior de 
Pedagogia. 

 

Ter objetivos definidos. 

Ótimos professores e 
colegas. 

Os pais tiveram um 
papel importante em sua 
formação, com destaque 
para a mãe, que tinha 
um interesse especial 
pelo seu desempenho. 

Ter o reconhecimento 
dos professores. 

Ser aluno Prouni. 

 

O aluno que busca o bom 
desempenho acadêmico 
tem de estar ciente dos 
seus compromissos, das 
suas responsabilidades. 

Seriedade e compromisso 
são características 
marcantes. 

O compromisso tem 
relação com os objetivos; 
é algo interno. 

Ser bom leitor. 

Ser curioso. 

Ser frequente e participar 
intensamente das 
atividades curriculares e 
extracurriculares. 

A organização do tempo é 
fundamental para o 
sucesso acadêmico. 
Trabalha 10 horas por dia, 
por isso desenvolve os 
trabalhos acadêmicos 
após chegar da 
faculdade, aos sábados, 
domingos e feriados. 

 

O bom desempenho 
acadêmico não é o 
sucesso quantificado em 
notas, mas sim o que 
torna o aluno capaz de 
questionar, interpretar o 
que ocorre em seu 
entorno. 
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Quadro b.8 – Mapeamento da trajetória escolar e concepções educativas do bolsista 

Prouni Ângelo 

Bolsista Trajetória escolar e 
acadêmica 

Ações que 
influenciaram o 

acesso e a 
permanência no 
curso superior 

Ações que 
estimularam a 

inserção acadêmica 

Conceito de bom 
desempenho 
acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÂNGELO  

Sua escolarização teve 
início através da 
Educação Infantil. 

Até as séries iniciais do 
Ensino Fundamental era 
considerado um aluno 
muito “aplicado”. 

A partir da 5ª série ao 
ensino médio o 
rendimento teve muitas 
oscilações. 

Cursou o pré-vestibular. 

Ingressou no Ensino 
Superior 6 (seis) anos 
após ter concluído o 
ensino médio. 

O primeiro vestibular foi 
na UFMG para o curso de 
Geologia. 

Foi selecionado para o 
curso de Pedagogia, 
através do ENEM, 
embora tenha colocado 
em suas opções os 
seguintes cursos das 
licenciaturas (História, 
Geografia) e Psicologia. 

Foi considerado destaque 
acadêmico no curso de 
Pedagogia. 

A família; o Prouni e o 
investimento da 
instituição superior em 
sua pessoa. 

É preciso estabelecer 
compromissos com você 
mesmo. 

O aluno tem de ser 
criativo. 

É preciso se dedicar e se 
identificar com o curso; 
entretanto, o estudante 
tem de saber dialogar 
com as diferentes áreas 
do conhecimento. 

É preciso ampliar as 
relações e dialogar com 
estudantes e professores 
de diferentes instituições 
acadêmicas. 

Para avançar na 
aprendizagem, o aluno 
precisa diversificar o seu 
grupo de trabalho em sala 
de aula; transitar nos 
diferentes cenários e 
envolver-se com todas as 
“tribos”. 

É preciso criar uma 
relação de proximidade 
com o professor e o 
coordenador, pois é 
necessário aproveitá-los 
o máximo. 

O aluno tem de se 
reconhecer como a figura 
central do seu processo 
de formação. 

Por ter a condição de 
bolsista, o universitário 
tem de ser exigente com 
a instituição e com os 
docentes, analisando o 
projeto pedagógico, as 
ementas das disciplinas, 
o conteúdo. 

Ser consciente de seus 
direitos e deveres. 

Valorizar o processo de 
avaliação. 

Ser organizado; estudar 
de segunda a sábado e 
deixar o domingo para 
descanso. 

O conceito de bom 
desempenho acadêmico 
está relacionado com as 
escolhas que você faz no 
percurso de sua 
formação. É preciso estar 
muito consciente de seus 
objetivos, ser 
protagonista e não 
coadjuvante. 

 



237 

 

Quadro b.9  – Mapeamento da trajetória escolar e concepções educativas da bolsista 

Prouni Giseli 

Bolsista Trajetória escolar e 
acadêmica 

Ações que 
influenciaram o 

acesso e a 
permanência no 
curso superior 

Ações que 
estimularam a 

inserção acadêmica 

Conceito de bom 
desempenho 
acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GISELI  

Cursou a Educação 

Infantil. 

Foi matriculada no curso 

de inglês aos oito anos. 

Cursou o Ensino Médio 

no Centro Federal 

Tecnológico (Cefet) de 

Ouro Preto. 

Em toda a Educação 

Básica, foi considerada a 

melhor aluna em sala de 

aula. 

Fez o curso Técnico de 

Educação Ambiental. 

Não cursou o pré-

vestibular e foi aprovada 

no vestibular para o curso 

de Letras da Universidade 

Federal de Ouro Preto 

(Ufop); entretanto, 

abandonou o curso. 

Foi selecionada para o 

curso de Pedagogia pelo 

Enem, do qual foi 

monitora e destaque 

acadêmico. 

Graduou-se em julho de 

2010 e se matriculou em 

uma disciplina isolada no 

Mestrado de Ciências da 

Religião. 

A família (pais, avós e 

tios); os professores; os 

amigos. Vários desses 

amigos estão cursando 

Mestrado e Doutorado 

É preciso gostar de 

estudar. 

É importante saber 

desafiar os limites. 

O aluno deve ir sempre 

em busca do 

conhecimento. 

O estudante precisa ter 

uma boa organização do 

tempo. 

Se for necessário, deve 

utilizar o sábado e o 

domingo. 

É preciso aproveitar bem 

todos os momentos (em 

sala de aula ou fora dela). 

Ir sempre à biblioteca, 

pois é o lugar mais 

especial da universidade. 

 

 

 

O bom desempenho 

acadêmico está 

relacionado com a 

construção da autonomia 

e na superação dos 

limites para ir em busca 

do conhecimento. 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO PADRONIZADO: 

Levantamento de Dados Pessoais 

 

 

Nome: ________________________________ 

 

Curso: _____________________________  

 

1. Ano em que você concluiu o Ensino Médio: 

 

� 2005   � 2004  � 2003   � 2002   � 2001   � 2000   � 1999   � antes de 1999 

 

2. Ano de ingresso na instituição universitária: � 2005   � 2006   � 2007 

 

3. Estado civil: � casado  � divorciado  � separado  � solteiro  � viúvo  � outros 

 

4. Caso seja casado, qual é a ocupação de seu (sua) companheiro(a)?  

 

5. Filhos: � não  � sim            Se sim, quantos?  ______ 

 

6. Número de pessoas que moram em sua casa?  _______ 

 

7. Tipos de laços de parentescos existentes entre você e as demais pessoas que 

moram em sua residência:  _________________________________ 
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8. Tipo de moradia: � própria � emprestada � própria com financiamento 

� outros ________________ 

 

9. Renda familiar mensal: � até 1 salário mínimo    � de 1 a 3 SM  

                                           � de 4 a 5 SM    � de 6 a 8 SM    � 9 ou mais SM 

 

10. Qual é a ocupação de seu pai?_______________________ 

 

11. Qual é o nível de escolaridade de seu pai? __________________                                                                        

 

12. Qual é a ocupação de sua mãe?_____________________ 

 

13. Qual é o nível de escolaridade de sua mãe? _____________________ 

 

14. Possui algum irmão que está frequentando ou frequentou o Ensino Superior?     

� não    � sim  

 

15. Você desenvolve alguma atividade remunerada? 

� sim    � não 

      

16. Qual é o meio de transporte que você utiliza para vir à faculdade? 

� ônibus de carreira         �  especial          � carro próprio ou de familiares 

� carona           � bicicleta         � motocicleta      � a pé 

� outros (especifique): _________________ 
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APÊNDICE E  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

                            Relações do aluno com o curso superior 

 

 

 

1. Quais os motivos que influenciaram em sua decisão de cursar o Ensino 

Superior? 

2. Você frequentou curso pré-vestibular?  (Se positivo, como você analisa a 

experiência de cursar o pré-vestibular e sua aprovação no curso superior?) 

3. Por que você optou por estudar em uma instituição privada? 

4. O que o motivou a optar pelo curso de Pedagogia? 

5. Como foi o seu caminho da Educação Básica ao Ensino Superior? 

6. Como você se relaciona com o seu curso, com a instituição acadêmica e com 

os professores? 

7. Como você analisa o seu ingresso no curso superior? 

8. Como você define o perfil do estudante universitário que apresenta um bom 

desempenho acadêmico?  

9. No levantamento feito entre os docentes, você foi apontado como um aluno 

que apresenta um bom desempenho acadêmico? O que você acha disso? 

Como você explica essa avaliação? 

10. Sua instituição tem contribuído para sua permanência no Ensino Superior? 

Que tipo de ajuda que ela presta? E como você analisa essa ajuda? 

11. Como é o seu dia a dia? 

12. Após a graduação, quais são os seus projetos profissionais para o futuro? 
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