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RESUMO 

 

Este estudo que se utilizou do método qualitativo exploratório, cujo instrumento para 

coleta de dados foi uma entrevista estruturada  aplicada em nove sujeitos egressos do 

Programa Universidade para Todos questionou se esta ação afirmativa inclui socialmente. 

Para maior entendimento da problemática, contextualiza o histórico das desigualdades 

característico da sociedade brasileira desde a sua colonização até os dias atuais. Aborda as 

reformas do ensino superior a fim de proporcionar o entendimento das ações referentes à 

implantação das políticas públicas atuais. Analisa os atos dos governos de Fernando Henrique 

Cardoso e Luis Ignácio Lula da Silva em relação ao ensino superior. Apresenta as ações 

afirmativas voltadas para o Ensino Superior implantadas no país. Discute conceitos de 

Políticas Públicas e ações afirmativas, bem como os de inclusão social. Através de 

indicadores de inclusão tais como mobilidade social, emprego formal, autonomia, 

empoderamento, felicidade, cidadania, conclui que uma ação afirmativa como o ProUni é 

capaz de incluir socialmente, de diminuir desigualdades e de promover a democracia. 

  

Palavras chave: ProUni, ações afirmativas, desigualdade, inclusão social. 
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ABSTRACT 

 

The present study, which made use of qualitative exploratory method, whose  data 

collection instrument was a structured interview applied in nine  individuals graduated from 

the University For All Program, questioned if that  affirmative action is socially inclusive. For 

a broader understanding of the  problem, it contextualizes the historical inequalities 

characteristic of  Brazilian society since its colonization to the present day. It approaches the  

Higher Education Reform in order to provide an understanding of the actions  related to the 

implementation of current public policies. It analizes the  actions of Fernando Henrique 

Cardoso and Luis Ignácio Lula da Silva  governments related to higher education. It displays 

the affirmative actions  related to higher education implemented in the country. It discusses 

concepts  of public policies and affirmative actions, as well as social inclusion. Using  

inclusion indicators as social mobility, formal employment, autonomy,  empowerment, 

happiness and citizenship, it concludes that an affirmative  action as ProUni is able to include 

socially, to reduce inequalities and to  promote democracy. 

 

Keywords: ProUni, affirmative actions, inequality, social inclusion. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo o Programa Universidade para Todos – 

ProUni. - uma política de ação afirmativa voltada à inclusão no ensino superior privado, de 

grupos sociais sem chances efetivas de acesso às universidades públicas e privadas. 

Esta ação política do MEC de promover a inclusão no ensino superior particular via 

iniciativas político-financeiras associadas à renúncia fiscal da União, é aqui considerada em 

suas ambiguidades e limitações a partir de um recorte de análise: avaliar se a democratização 

do acesso ao ensino superior implica em compensar as desigualdades sociais entre os que têm 

menos e os que têm mais, dos excluídos do usufruto dos bens materiais  e culturais 

produzidos socialmente.  

Enfim, considerando-se assim o papel social da universidade brasileira em um 

contexto globalizado, principalmente no que diz respeito à ampliação de oportunidades 

sociais, civis e políticas, neste trabalho analisamos se a conclusão de um curso superior 

privado financiado pelo ProUni causa influência sobre a inclusão  social de indivíduos, a 

partir de indicadores como participação comunitária,empregabilidade, acesso ao capital 

social, político e cultural, alargamento de rede social. 

Atualmente no Brasil estão em andamento quatro programas de democratização e 

expansão do acesso ao ensino superior: O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI, 2007); a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB, 2006)1; o Programa Universidade para Todos (ProUni, 2004); o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES,2001)2 

Salientamos que o Brasil apresenta um dos maiores indicadores de desigualdade do 

mundo. O apropriado por 1% da população é igual ao rendimento conquistado por 50% 

daqueles mais pobres. Temos mais de dois milhões e meio de desempregados, negros e pardos 

ganham entre 40% e 50% menos que os brancos; homens ganham 42% mais que as mulheres; 

há um milhão e duzentas mil crianças e jovens operários (Pesquisa de Amostra Nacional por 

Domicílios –PNAD -2009).  

                                                 
1 A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível 
superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da 
metodologia da educação a distância. O público em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação 
básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos 
estados, municípios e do Distrito Federal. 
2 O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a 
graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao 
financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos 
conduzidos pelo Ministério da Educação.  
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Portanto, há de se atender com urgência esta população de jovens carentes que por 

forças dominantes sempre esteve à margem dos bens produzidos pela sociedade, que foi 

expoliada por meio de um trabalho alienante, excluída por diferenças raciais, culturais, 

identitárias, sociais e de gênero. 

 
Está claro que, no que diz respeito ao acesso à educação superior, o país já 
possui em operação desde o início de sua história universitária um sistema 
monopolístico de facto de cotas de acesso a bens e oportunidades 
educacionais. O atual sistema de facto de cotas na admissão aos melhores 
cursos superiores no Brasil reserva quase o total das vagas existentes àqueles 
beneficiados por um padrão de distribuição de bens e oportunidades 
educacionais que não sobrevive a escrutínio de justiça e decência humana 
(BARROZO,2004, p.63) 

 

Há de se possibilitar a todos, principalmente aos excluídos, a possibilidade de 

mobilidade social. Neste sentido, reside a relevância social deste projeto. 

Em razão dos investimentos empregados, tanto de ordem social e econômica, justifica-

se uma pesquisa  sobre o ProUni, investiga-se se realmente o Programa cumpre com os 

objetivos a que se propôs.  

Apesar de já haver um número razoável de pesquisas sobre o ProUni, o levantamento 

do estado da arte, não apresenta estudos referentes à avaliação sobre  a inclusão  social dos 

egressos do Programa,o que evidencia a relevância acadêmica deste estudo.  Este 

conhecimento pode gerar sugestões de diretrizes para o aperfeiçoamento do ProUni, além de 

ampliar o conhecimento referente à relação escolarização-mobilidade social.. 

A relevância pessoal explica-se porque o projeto aqui apresentado é consequência de 

toda a minha trajetória profissional. 

Durante vinte anos trabalhei na Educação Básica exercendo as mais diversas funções: 

professora, coordenadora, diretora e assessora pedagógica. Há dez anos dedico-me ao Ensino 

Superior, especificamente aos cursos de Pedagogia e de Formação de Docentes, tanto como 

professora como coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação lato-sensu .  

Em todos os níveis, nos quais exerci e exerço as minhas funções, advogo a igualdade 

de condições para todas as crianças e jovens, homens e mulheres, perante a cultura, à 

sociedade, enfim, à vida digna. Esta posição me provoca, portanto o meu olhar está sempre 

voltado às questões da universalização do acesso ao ensino de boa qualidade que possibilite 

que todos os cidadãos se tornem mais do que qualificados, que a sua formação não esteja 

atrelada apenas à lógica do mercado, mas que provoque uma autotransformação e 
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transformação do entorno que permita o seu empoderamento3 ou que lhe possibilite chegar a 

esta competência.  

A educação é um bem público e é assim que deve ser tratada, não é finalidade ou 

trabalho de um só indivíduo, mas de toda uma sociedade.  

Desta forma sempre estive atenta às políticas públicas referentes aos programas 

destinados à melhoria da qualidade da educação, principalmente aos programas que visam à 

democratização do acesso a todas as etapas de escolarização, aqui em especial, à educação 

superior. 

Acreditamos que o simples fato de cursar uma universidade ja representa um 

diferencial na vida de pessoas que não tiveram uma proximidade mais intima com o meio 

academico.  

Pesquisa realizada pelo Datafolha e publicada no dia 22/01/2012 revela que a 

educação  é importante para se combater a desigualdade social de forma mais incisiva, é ela o 

elemento importante para a mobilidade social.  

A pesquisa mostra que 77% da classe alta têm nível superior de escolaridade, enquanto 

que 99% da classe média baixa têm apenas o nível fundamental completo. 

Resta saber se as escolas financiadas pelo ProUni além de facilitar as mobilidade 

social influenciam também a inclusão  social dos egressos bolsistas, , a partir de indicadores 

como participação comunitária, acesso ao capital social, político, cultural e alargamento de 

rede social. 

A estrutura desta tese se faz da seguinte maneira: O  capítulo  primeiro intitulado “O 

ensino universitário brasileiro: da elite às massas”,por meio de uma pesquisa bibliográfica  faz  

uma breve incursão sobre a historia da educação superior  brasileira,sobre como se organiza 

nos diferentes períodos , resgatando os fatos mais importantes ao longo de sua trajetória.  

Damos ênfase aos governos do período militar (1964-1984), de Fernando Henrique 

Cardoso  (1994-2002) e de Luis Ignácio Lula da Silva (2003-2010), por considerarmos, até o 

momento, os mais significativos às nossas propostas. 

Tratamos também das políticas públicas relacionadas ao setor, bem como das ações 

afirmativas. 

O capitulo  segundo  denominado Políticas Públicas em Educação apresentamos o 

conceito em epígrafe bem como o de ações afirmativas. 

                                                 
3 Empoderamento é para Freire um processo que emerge das interações sociais em que nós, seres humanos, 
somos construídos e, a medida que, criticamente, probletizamos a realidade, vamos nos conscientizando, 
descobrindo brechas e ideologias; tal conscientização nos dá poder para transformar as relações sociais de 
dominação, poder este que leva á liberdade e `a libertação. (GUARESCHI in STRECK et al org. 2008. p.165) 
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No terceiro  capítulo trabalhamos os aspectos da Inclusão Social e da Educação 

Inclusiva.  

No  quarto  são apresentados a Metodologia utilizada, os dados da pesquisa 

devidamente organizados e analisados buscando-se atender ao objetivo proposto. 

As conclusões finais compõem o quinto  e último capítulo deste trabalho 
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CAPÍTULO  I 
 
 

1. O ENSINO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO: DA ELITE ÀS MASSAS 
 
 
 

Propõe-se aqui uma reflexão sobre as ações governamentais voltadas ao acesso e 

permanência das populações mais vulneráveis ao ensino superior. Para tanto, com o fim de 

contextualização dos fatos, apresentamos um breve resumo do percurso histórico dos mesmos, 

desde a colonização até os dias mais atuais, observando-se as políticas internacionais e 

nacionais relacionadas ao tema.  

Como já dissemos anteriormente, enfatizamos o governo de Fernando Henrique 

Cardoso e de Luis Ignácio Lula da Silva por considerarmos importantes ao recorte que 

pretendemos: Programa Universidade para Todos no que diz respeito ao alcance da inclusão  

social dos seus egressos.  São também ressaltados os governos militares dadas as suas 

repercussões nos períodos posteriores. 

Lembramos que, o acesso democrático à educação superior objetivado pelo ProUni 

que  nos remete ao fator de inclusão social , em um país com um histórico escravocrata e de 

manutenção do status quo de desigualdades como Brasil, não deixa de ser um nicho bastante 

nebuloso que necessita de desvelamentos dos sentidos contidos nas entrelinhas do discurso 

político.  

É este o desafio que este capítulo se propõe. 

 

 

1.1.  Acesso democrático à Educação superior: direito legitimado 

 

O jurista Nelson Joaquim (2008) afirma que o direito à educação como proteção da 

vida humana não tem fronteira, pois é anterior a qualquer norma, lei ou instituto positivo, até 

porque os ordenamentos jurídicos de qualquer sociedade não fazem outra coisa senão 

reconhecê-lo. 

O Estado deve empenhar-se no trabalho de tornar realidade o acesso democrático a 

uma educação de qualidade para todos os indivíduos. A educação é um direito de toda a 

coletividade.  

O direito à educação remete-nos à ideia de direitos humanos, direitos sociais, 

indivisibilidade e exigibilidade.  
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Esta conquista normalmente não se dá de maneira sem tensões, é produto de uma 

longa história de conquistas sociais cujo desenrolar ocorre em contextos marcados pelo 

alheamento da participação popular no processo democrático. Em síntese, o direito 

fundamental à educação “significa um recorte universalista próprio de uma cidadania 

ampliada e ansiosa por encontros e reencontros com uma democracia civil, social, política e 

cultural” (CURY, 2008, p. 294). 

Para que tal direito se exerça, faz-se necessário que os governantes lancem mãos de 

todos os recursos disponíveis para tal como, leis, decretos, medidas provisórias políticas 

públicas, Ações Afirmativas etc. 

Para o alcance de tais pressupostos, a implementação do acesso igualitário de todos a 

uma educação de qualidade, há muito faz parte da agenda internacional e nacional dos países 

do mundo.  

Dentre os documentos internacionais que tratam podemos citar: 

A Declaração Universal do Homem de 1948 em seu artigo XVI que diz “Todo homem 

tem direito à instrução (...)  A instrução técnica-profissional será acessível a todos, bem como 

a instrução superior (...)”  

Do mesmo assunto trata a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no 

Campo de Ensino de 1960.4 

 

... o termo "discriminação" abarca qualquer distinção, exclusão, limitação ou 
preferência que, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
publica ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição 
econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a 
igualdade de tratamento em matéria de ensino, e, principalmente: 
a) privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas do acesso aos diversos tipos 
ou graus de ensino; 
b) limitar a nível inferior à educação de qualquer pessoa ou grupo. 
 

 

E o artigo 13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 

1966 

 
Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à 
educação. (…)  A educação de nivel superior deverá igualmente tornar-se acessível a 
todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e, 
principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito. (…)Será preciso 
prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de 

                                                 
4 Adotada a 14 de dezembro de 1960, pela Conferência Geral da UNESCO, em sua 11ª sessão, reunida em Paris 
de 14 de novembro a 15 de dezembro de 1960. 
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ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar 
continuamente as condições materiais do corpo docente. 
 

Citamos  também o Documento de Jomtien, elaborado na Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, também 

conhecida como Conferência de Jomtien. A Declaração fornece definições e novas 

abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem, tendo em vista estabelecer 

compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos 

necessários a uma vida digna, visando uma sociedade mais humana e mais justa.  

De acordo com a Declaração de Jomtien, também chamada Declaração Mundial de Educação 

para Todos:  

 
Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de 
aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 
necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades compreendem 
tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (...) necessários para 
que os seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas 
potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do 
desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 
fundamentadas e continuar aprendendo. 
 

No Brasil, o Ministério da Educação divulgou o Plano Decenal de Educação Para 

Todos para o período de 1993 a 2003, elaborado em cumprimento às resoluções da 

Declaração. 

A partir de subsídios provenientes da Conferência Nacional de Educação (CNE), 

realizada em abril de 2010 foi enviado em 15 de dezembro de 2010  ao Congresso Nacional, 

um novo Plano Decenal de Educação5 que tem três pontos diferenciais em relação ao plano 

atual: um conjunto de estratégias para garantir o cumprimento de cada uma das metas; a 

introdução da cultura da qualidade à educação no Brasil e foco na valorização do profissional 

da educação.  

Até a presente data o Plano está em tramitação no Senado. 

Enfim, a UNESCO (2007) afirma que a educação é um direito social, além de ser um 

pré-requisito para se usufruir dos demais direitos civis, políticos e sociais, emergindo como 

componente básico dos Direitos do Homem. 

                                                 
5 Em relação a Educação Superior o Plano tem as seguintes metas:  
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da 
população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 
Meta 13: Elevar a qualidade da Educação superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas 
instituições de Educação superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo, do total, 
35% doutores. 
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Mas, apesar destas determinações, a sociedade não tem conseguido atingir os seus 

intentos de uma transformação social mais justa e igualitária na qual a educação é peça chave.  

Prova disto são os dados divulgados pelo Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 

elaborado pela ONU em 2000, que indica que mais de um bilhão de seres humanos vivem 

com menos de um dólar por dia; quase três bilhões de pessoas não têm acesso sequer a 

saneamento básico; há quase um bilhão de subnutridos, prestes a morrer de fome; existem 

mais de duzentos milhões de crianças vivendo nas ruas, sem o amparo da família, sem acesso 

à educação.  

No mesmo ano em que apresentou este relatório, a ONU lançou o Programa “Oito 

Metas para o Desenvolvimento do Milênio” para serem alcançadas até 2015, mas teve que 

recuar em suas metas devido aos pífios resultados obtidos até agora.  

 
Boa parte das "Metas do Milênio" - um ambicioso programa para o 
desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo estabelecido pelas Nações 
Unidas no início do novo século - corre o risco de não ser cumprida, de 
acordo com recentes relatórios do Banco Mundial (BM) 

 

No campo constitucional brasileiro, o direito à Educação não é recente, como podemos 

ver a seguir. 

A primeira constituição nacional, a de 1824, prevê a criação de colégios e 

universidades e estabelece a gratuidade do ensino primário a todos os cidadãos (RAPOSO, 

2005). 

A de 1891 institui que cabe a União legislar sobre o ensino superior e aos Estados 

competia decretar sobre ensino secundário e primário, mas davam a ambos o poder de criar 

instituições de ensino superior ou secundário.  Institui-se a laicização do ensino publico.  

A Constituição de 1934 organiza a educação nacional como um todo. Dá garantia de 

imunidade de impostos para estabelecimentos particulares, de liberdade de cátedra e de 

auxílio a alunos necessitados e determinação de provimento de cargos do magistério oficial 

mediante concurso. (DEMARCHI, 2005) 

A Lei Básica de 1937 vincula a educação a valores cívicos e econômicos sendo assim 

facultada à livre iniciativa, mas que enfraquece as conquistas da constituição de 34, 

priorizando a distinção de classes. Aos filhos da elite o ensino intelectual, às classes menos 

favorecidas, o treinamento da mão de obra.  (LEITE DA SILVA, p.3, s/d) 

 A Constituição de 1946 salienta que a educação é direito de todos, prevalece a idéia 

de educação pública, a despeito de franqueada à livre iniciativa. (RAPOSO, 2005) 
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Com a Constituição de 1967 ocorre o fortalecimento do ensino privado, inclusive 

mediante previsão de meios de substituição do ensino oficial gratuito por bolsas de estudo; 

necessidade de bom desempenho para garantia da gratuidade do ensino médio e superior aos 

que comprovarem insuficiência de recursos; limitação da liberdade acadêmica; além da 

diminuição do percentual de receitas vinculadas para a manutenção e desenvolvimento do 

ensino. Reforça a natureza pública da educação e destina uma seção exclusiva para tratar do 

direito fundamental à educação, apresentando os princípios norteadores de sua concretização 

no plano dos fatos, além de exprimir, sem esgotar, o conteúdo desse mesmo direito.  

Porém é a partir da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, artigo 176, que se começa a 

tratar da educação como um dever do Estado.  “A educação, inspirada no princípio da unidade 

nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do 

Estado (grifo nosso), e será dada no lar e na escola”.  

Mas é na carta magna brasileira de 1988 que o direito à educação se faz mais presente, 

e alguns artigos asseguram direitos significativos.  

Artigo 5 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza... nos 
termos seguintes: 
        I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição;  

 

No artigo 6 pela primeira vez a educação aparece como direito social “...são direitos 

sociais a educação, [...] na forma desta Constituição...” 

O artigo 205 é muito incisivo quando afirma que  

 
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. 

 
Em seu artigo 208 lê-se: 
 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de  
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 

sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria;  

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito:  
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;  
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos 

de idade:  
V - acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um; (grifo nosso)  
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VI - oferta de ensino noturno regular adequado às condições do 
educando;  

VII - atendimento ao educando no ensino fundamental através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde.  

Apesar de a Constituição garantir apenas o ensino fundamental gratuito e a 

universalização progressiva do ensino médio, a leitura mais apurada tanto do artigo 5 quanto 

do 206 pode trazer importantes interpretações quanto ao acesso democrático ao ensino 

superior.  

Em relação ao acesso ao ensino superior, deve-se, portanto garantir que haja 
igualdade no acesso, a que fazem referência tanto os artigos 5 quanto o 206, 
I da CF/88, para que seja adequadamente interpretada a disposição do inciso 
V do art. 208 supracitado. O comprometimento do ensino superior vincula-
se ao desenvolvimento humanístico, científico e tecnológico do país (art. 
214, V, da CF/88), entre outros objetivos.  

 
Mas apesar de todos estes ditames, o Brasil segundo o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (Pnud 2011)    figura entre os países mais desiguais do Mundo.” O 

relatório do Pnud constata o grau de desigualdade dos países por meio do coeficiente Gini6, 

que varia de zero a um - quanto maior o número, maior a desigualdade. A população 

brasileira recebeu uma das pontuações mais altas do mundo, ficou com 056.”7  

Temos em números absolutos, 16.27 milhões de brasileiros vivendo em situação de 

extrema pobreza, o que representa 8.5% da população. 8 

O relatório do Pnud  mostra que países sem formação escolar geram nos filhos uma 

baixa expectativa de renda. Nesse sentido, não há mobilidade social. A educação é um 

instrumento fundamental para harmonizar as oportunidades. 

Os dados revelam que apesar de todas as determinações legais ainda não estamos 

fazendo o suficiente.  

Cremos assim conforme a Constituição Federal “A um só tempo, a educação 

representa tanto mecanismo de desenvolvimento pessoal do indivíduo, como da própria 

sociedade em que ele se insere”.  

 

 

                                                 
6 O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, e 
publicada no documento "Variabilità e mutabilità" ("Variabilidade e mutabilidade" em italiano), em 1912. 
Enquanto o coeficiente de Gini é majoritariamente usado para mensurar a desigualdade de renda, pode ser 
também usado para mensurar a desigualdade de riqueza. 
7 ONU apresenta novo índice para avaliação da pobreza na América Latina 
8  IBGE (2011) A identificação de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza foi feita pelo Instituto de 
Geografia e Estatística (IBGE) a pedido do governo federal para orientar o programa “Brasil sem Miséria”, 
lançado pela presidente Dilma Rousseff. 
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1.2.  Da elite do sistema educacional superior do Império ao ProUni de Lula 

 

Para se entender alguns dos motivos pelos quais o Presidente Luis Ignácio Lula da 

Silva instituiu o ProUni, faz-se necessário fazer uma breve retomada dos principais contextos 

históricos  que o antecederam. 

Dada às condições de colonização exploratória pela qual Portugal submeteu o Brasil, a 

educação não ocupou lugar de destaque. Quando era pensada estava a serviço da catequização 

religiosa ou ao atendimento das demandas socioeconômicas do país, na época, agrário-

exportador de monocultura, primeiramente a de cana de açúcar, depois a do café. Aos índios, 

negros, colonos, mulheres e fazendeiros este direito não era prioritário, pois não 

representavam o futuro do país.  

Observamos nesse período, também, uma educação diferenciada, para as 
diferentes classes do período colonial. A educação na colônia encontrava-se 
sob o domínio da igreja que cumpria ordens da família imperial portuguesa, 
a educação como instrução, na verdade era destinada a poucos. “Embora os 
jesuítas se propusessem [...], a catequizar e instruir os indígenas, [...] eles se 
dedicaram mais a catequização, reservando a instrução [...] para os filhos dos 
colonizadores e [...] formação de novos sacerdotes. (WEREB, 1997, p. 22 ) 

Destacamos que os duzentos e dez anos de hegemonia educacional da Companhia de 

Jesus em nosso país deixaram marcas profundas em nosso povo, principalmente nos negros.  

Os Sermões do Rosário do Pe. Vieira (1948) ilustram muito bem a situação, pois 

propugnavam impor aos mesmos uma concepção de mundo fundada na aceitação da 

escravidão. 

 

Os sermões funcionavam como preleções pedagógicas que objetivavam 
engendrar uma consciência – imposta de fora para dentro – fundada na 
dependência, isto é, visavam introjetar na consciência do escravo a 
consciência do senhor e, portanto, da aceitação da condição do “ser em si” 
escravo como uma manifestação social “natural” da sociedade dos homens. 
Cumprindo tal estratégia, dificultavam aos negros a possibilidade de 
engendrarem uma consciência movida pelo devir histórico contrário à 
escravidão, ou seja, esses sermões objetivavam incutir-lhes uma consciência 
estranha à sua própria condição social no interior do mundo colonial 
brasileiro. (FERREIRA JR.; BITTAR, 2003) 
 
 

Mas, apesar deste trabalho que objetivava a servidão e ao controle da consciência, em 

termos educacionais, a convivência dos brancos com os negros/africanos causam mudanças 

importantes na formação cultural do nosso povo, principalmente no tocante a fala. 
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As mães negras e as mucamas, aliadas aos meninos, às moças das casas 
grandes e aos moleques, corrompiam o português arcaico ensinado pelos 
jesuítas aos filhos do senhor. A nova fala brasileira não se conservava 
fechada nas salas de aula das casas grandes, nem se entregava a de todo à 
maior espontaneidade da expressão da senzala. (RAUBER, 2009, p.38) 

 
Mas, enquanto aos negros era reservado o trabalho escravo e a ausência de direitos, 

aos jovens filhos dos colonos era destinado o caminho  da Europa. Um seria escravo, outro 

doutor. 

Abrindo parênteses, passados mais de duzentos anos desde a abolição, ainda hoje 

sentimos a desigualdade quando tratamos do fator étnico. O número de negros nas escolas 

federais, consideradas de elite, é inferior ao dos brancos. Frei David Raimundo presidente da 

EDUCAFRO  em uma palestra proferida na mesma instituição em novembro de 2011 afirmou 

que  especialmente os negros não concorrem às vagas das publicas por se acharem incapazes.  

Fator este de reflexão. 

Enviando os filhos da elite principalmente à Coimbra, Portugal garantia assim a 

preservação dos seus ideais.  (LEITE, SILVA, 2010) 

Em 1808, com a vinda da Família Real para o Brasil [...] surge em fevereiro o Colégio 

Médico-Cirúrgico da Bahia e em abril do mesmo ano a cadeira de Anatomia é criada no 

Hospital Militar do Rio de Janeiro. [...]. Começaram a surgir então, os primeiros sinais da 

criação de um Ensino Superior. (RAUBER, 2009) 

 A criação do Ensino Superior brasileiro só vem reforçar o caráter já elitista da 

educação brasileira, voltado para poucos que exerciam funções de destaque e prestigio na 

colônia. 

O interesse funcional da educação era a formação de jovens para o serviço 
na Corte, mas uma vez a educação apresentava-se a serviço das necessidades 
práticas da elite. O ensino continuava voltado apenas para essa classe social, 
que disputavam as profissões que ofereciam maior destaque e prestígio 
perante a sociedade. (LEITE da SILVA, 2, s/d) 
 

O ensino superior se fazia em faculdades isoladas e essa posição foi assumida por 

muitos governantes brasileiros, tanto que a primeira universidade só foi criada no Rio de 

Janeiro em 1920, com atraso considerável em relação aos outros países da América Latina.  

A título de curiosidade, a primeira universidade da Republica Dominicana foi 

implantada em 1538 e a do México em 1551. 

De lá para cá ocorreram avanços e retrocessos no que diz respeito à democratização do 

ensino superior.  
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Ainda hoje há uma multiplicação de faculdades voltadas para a formação profissional, mas, 

entretanto insuficientes às exigências do desenvolvimento industrial e econômico  pelo qual o 

país passa. 

 
Simultaneamente às várias transformações que ocorrem, tanto no campo 
econômico quanto no sociocultural, surge, de forma mais ou menos 
explícita, a tomada de consciência, por vários setores da sociedade, da 
situação precária em que se encontravam as universidades no Brasil. Essa 
luta começa a tomar consistência por ocasião da tramitação do projeto de Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sobretudo na segunda metade 
dos anos 1950, com a discussão em torno da questão escola pública versus 
escola privada. (FAVERO, 2006, p.17) 

 

Há uma mobilização do governo e da academia para a resolução do problema. Surge 

então a primeira Reforma Universitária, ocorrida então sob a égide do governo do presidente 

João Goulart (1961-1964).  Destacava-se por ser um conjunto de reformas de base e por ter 

dois objetivos principais:  popularizar o ensino universitário no Brasil, tornando-o acessível às 

classes populares, para que ele ficasse mais democrático, acabando com o seu elitismo e 

também criar no Brasil uma geração capaz de atender as exigências criadas pelo 

desenvolvimento e a industrialização. O golpe militar de 1964 ceifou esta reforma. 

Os anos sessenta foram marcados pela Revolução Cubana, Guerra Fria, instituição da 

Aliança para o Progresso9. A década de sessenta, conhecida como os anos de chumbo (1964-

1985), marcados pela ditadura militar traz consequências desastrosas para todos os setores da 

vida brasileira; o social, o econômico, o cultural, são os mais afetados. Para manter o 

chamado milagre brasileiro com intenso crescimento econômico, empréstimos externos foram 

feitos, houve aumento da inflação, que chegou a 20% ao mês, acentuação das desigualdades 

sociais, aumento da pobreza, associados à repressão política das liberdades individuais. 

Durante os 21 anos de ditadura a dívida aumentou 42 vezes, pulando de US$2,5 bilhões de 

dólares em 1964 para US$105 bilhões de dólares em 1985, um crescimento de 3900% em 21 

anos. 

 
Com investimentos internos e empréstimos do exterior, o país avançou e 
estruturou uma base de infraestrutura. Todos estes investimentos geraram 
milhões de empregos pelo país. Algumas obras, consideradas faraônicas, 
foram executadas, como a Rodovia Transamazônica e a Ponte Rio-Niteroi. 
Porém, todo esse crescimento teve um custo altíssimo e a conta deveria ser 

                                                 
9 Aliança para o Progresso, instrumento de intervenção política (1961-1964) tinha como compromisso buscar o 
desenvolvimento como medida de segurança nacional frente à ameaça comunista:  
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paga no futuro. Os empréstimos estrangeiros geraram uma divida externa 
elevada para os padrões econômicos do Brasil.10 

 

É neste cenário que surge a segunda Reforma Universitária Brasileira que foi  

preconizada pela lei 5540/68.11 

 
O Regime Militar teve a preocupação de realizar uma Reforma na educação 
brasileira para desmobilizar e desmantelar uma perigosa fonte oposicionista 
ao Governo: a Universidade. Em contrapartida, existia uma necessidade de 
expandir o Ensino Superior para aumentar e melhorar a infraestrutura 
demandada pela indústria nascente: essa carência esbarrava e era majorada 
pela falta de verbas destinadas às instituições públicas.  (CUNHA , GOES, 
2202, p.56) 
 

Vários foram os tentames para a formulação da reforma do ensino superior brasileiro 

destacando-se o Relatório Atcon (1966) e os Acordos MEC-USAID  (United States Agency 

for International Development -Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento 

Internacional -1964).  

O Relatório encomendado pelo Ministério da Educação ao professor norte-americano 

Rudolph Atcon congregava interesses privatistas as teorizações da “Teoria do Capital 

Humano”. Segundo o relator educação superior brasileira deveria “implantar um sistema 

administrativo tipo empresa privada e não de serviço público” (ATCON, 1966, p.82 in 

LARA, PELEGRINI, T. 2007, p.65). 

A racionalização da gestão do ensino superior público foi a marca imposta a Reforma 

dos Militares e isto impingiu a ele um caráter tecnicista e empresarial, assim todas as suas 

diretrizes foram marcadas pela busca da eficiência, eficácia e produtividade.  

Estando consonante aos preceitos da Aliança para o Progresso a reforma foi instituída 

a fim de alavancar o desenvolvimento para evitar a ameaça comunista, tendo dois objetivos: o 

primeiro, ampliar em termos quantitativos a parcela da população com grau superior de 

escolarização, prioritariamente nas áreas técnicas e tecnológicas, de forma a produzir capital 

humano para impulsionar o desenvolvimento econômico. Em segundo lugar, atender a 

demanda da classe média pelo ensino superior. O contingente daqueles que pleiteavam o 

acesso ao ensino superior (demanda potencial) se avolumava ano a ano, o número de vagas 

oferecidas era ínfimo em relação aos pleiteantes, o que gerou a “crise dos excedentes” 

                                                 
10 PACS - Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul e Programa Justiça Econômica: Dívida e Direitos 
Sociais: Endividamento: Um Brasil Saqueado. http://www.jubileubrasil.org.br/somos-credores/por-que-somos-
credores/. Acesso 17/10/2009. 
11  O primeiro projeto de reforma universitária aconteceu sob a égide do governo do Presidente João Goulart 
(1961-1964) 
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(demanda reprimida). A classe média aliada ao governo militar, começava mostrar indícios de 

descontentamento, o que a aproximou da oposição ao regime. (CARVALHO, 2000)  

A Lei das Diretrizes e Bases (LDB) 5692/71 criada durante este período foi na verdade 

uma tentativa de barrar à massa estudantil a entrada ao ensino superior, pois privilegiava o 

ensino profissionalizante no Brasil. (NOSELLA, 2004) 

A Reforma Universitária instituída pelo regime militar foi uma panacéia que não 

considerou os aspectos sociais, econômicos, educacionais, culturais e as tendências de 

crescimento do país e, principalmente, não conseguiu prever as tendências de crescimento 

explosivo do ensino superior nos anos que se seguiriam. 

A solução foi ampliar o número de vagas, mas como o Estado não possuía os recursos 

financeiros necessários recorreu-se então à iniciativa privada, incentivando-a com a renuncia 

fiscal de tributos.12 Havia ainda as instituições denominadas filantrópicas, com uma isenção 

maior de impostos que em contrapartida ofereciam 20% da receita bruta em bolsa de estudo.  

Surge assim à expansão do ensino universitário brasileiro, cujas consequências se 

refletem até nos dias atuais, temos um quadro onde as universidades pagas detêm 67,2% das 

matrículas dos acadêmicos, contra 32,8% das vagas ocupadas nas instituições públicas 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE- 2010). 

Assim aliviado de suas funções, a partir de 1989, o Estado em relação à educação 

superior, passa a ter um caráter predominantemente normatizador, fiscalizador e avaliador, ao 

invés de executor. Apregoava-se que as instituições de ensino superior deveriam possuir 

maior autonomia, e esta estaria sujeita às ações de governo: credenciamento, 

recredenciamento, avaliação, fiscalização etc. 

É neste contexto, com o acirramento dos problemas sociais, econômicos, culturais, que 

o Brasil adentra pelo processo de redemocratização. 

Sob o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) os problemas são 

agravados pela crise mundial de 1998. Apesar das promessas eleitoreiras, o presidente em 

exercício recorre ao Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Em contrapartida, visando garantias para o pagamento da dívida, o FMI exige a 

implantação de uma série de medidas que afetaram de sobremaneira toda a vida brasileira. Há, 

principalmente, um corte dos gastos públicos em políticas sociais. 

 

                                                 
12 Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional determinava que imunidade fiscal sobre a renda, patrimônio e 
serviços de estabelecimentos de ensino de qualquer natureza. 
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As consequências  são muitas: exclusão social e pobreza, precarização do 
trabalho, falta de salários, de aposentadorias dignas e subsídios aos 
desempregados; repressão e criminalização da pobreza e do protesto social; 
trabalho das mulheres não levado em conta pelo sistema econômico, que não 
reconhece seu valor econômico e comunitário; milhões de famintos e sem 
teto; camponeses e povos originários expulsos de suas terras; crianças que 
morrem por desnutrição ou doenças curáveis; deterioração dos planos de 
educação pública; falta de moradia, saneamento e água potável. (PAIXÃO, 
M. CARCANHOLO,s/d)   
 

Uma das exigências do FMI diz respeito ao sistema educacional brasileiro, o Brasil 

deveria se modernizar tecnologicamente para fazer frente às exigências do mundo globalizado 

e neoliberal e a educação é o elemento basilar deste avanço. Ressalta-se que nos anos 90, 

também o Banco Mundial passou a exercer influência efetiva na política educacional.  

Nesta conjuntura, FHC teve como cerne das suas propostas políticas um país mais 

afeito ao mundo globalizado fincado nos projetos neoliberalistas em voga, priorizando o 

desenvolvimento de competências para a empregabilidade e competitividade.  

O Presidente “visava uma nova organização social, induzido por um novo paradigma 

de Estado, cuja racionalidade encontrava-se vazada por valores mercantis...” (SGUISSARDI; 

SILVA JUNIOR,2001 apud SILVA JUNIOR, 2005, p.98). E a educação era o instrumento de 

aceleração deste desenvolvimento pretendido. 

Vale lembrar que estas intenções típicas de um estado neoliberal eram muito 

consonantes com aquelas propostas pelo governo militar. Os acordos MEC/USAID13 davam a 

educação incumbência do desenvolvimento desejado e, à universidade, neste estado de coisas, 

cabia estar a serviço do sistema produtivo, devendo funcionar com todos os paradigmas de 

organização eficiente de uma empresa privada, dirigida por contratos de gestão, avaliada por 

metas de produtividade, e estruturada por estratégias e programas de eficácia, visando alcance 

dos objetivos pré- determinados. 

Há o sucateamento do Ensino Público Superior14, devido aos cortes no setor 

implantados pelo governo. 

Das mudanças ocorridas, aquela que a mais afetou o setor privado ocorreu em 1997  

quando todos os estabelecimentos privados deixaram de ter  imunidade tributaria sobre a 

renda, serviços e patrimônios  e passaram a ser classificadas em privadas stricto sensu e sem 

                                                 
13 USAID United States Agency for International Development 
14 O Sucateamento se deu pelo cortes de verbas, pela  não abertura de concursos públicos para professores e 
funcionários técnico-administrativos,pela continuidade da expansão do ensino superior privado e das matrículas 
delas decorrentes,pela destinação de verba pública para as faculdades particulares,pela multiplicação das 
fundações privadas nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e por ausência de uma política efetiva de 
assistência estudantil. 
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fins lucrativos (confessionais, comunitárias, filantrópicas Estabelecimentos particulares de 

ensino usufruíram imunidade tributária sobre a renda, os serviços e o patrimônio. A partir de 

então, as instituições passaram a ser classificadas em privadas stricto sensu e sem fins 

lucrativos (confessionais, comunitárias e filantrópicas). As stricto sensu deixaram de se 

beneficiar  diretamente dos recursos públicos e indiretamente da renúncia fiscal, enquanto que 

as sem fins lucrativos continuaram se beneficiando das prerrogativas anteriores. 

A partir de então, deu-se o início a um processo de reformas em todos os níveis da 

educação. Buscava-se principalmente a diminuição do analfabetismo, a abertura de vagas 

escolares, ampliação do ingresso ao ensino superior visando àqueles que estavam fora do 

sistema educacional. 

 
Fernando Henrique Cardoso, por meio da educação objetivava uma ampla 
reforma em tal âmbito da atividade humana, digna de nota na história da 
educação brasileira. Em última instância, essas profundas mudanças 
educacionais estariam formando a população brasileira em processos 
cognitivos, nos necessários conteúdos postos pela mundialização do capital, 
tornando cada cidadão apto para o trabalho (competente e empregável) e 
preparando um novo cidadão crítico para o mundo globalizado. (SILVA JR, 
2005, p.123) 

  
Este era o projeto do presidente amplamente divulgado pela mídia.  

Inúmeras medidas jurídico-administrativas foram implantadas para a efetivação de tal 

feito. Destacamos entre algumas, a promulgação da Lei de Diretrizes das Bases da Educação 

Nacional (LDB), implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Diretrizes 

Curriculares para a Educação Profissional do Nível Técnico MEC/CNE, dos Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM), das diretrizes curriculares para cursos de 

graduação, da regulamentação dos cursos sequenciais, dos processos de avaliação da 

educação brasileira, do Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (Fundef), da descentralização da gestão educacional, da 

reorganização da educação superior. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) cuja aprovação se deu em 2001 estabeleceu que 

até o final de 2010, 30% dos jovens entre 18 e 24 anos deveriam estar cursando o ensino 

superior.  

Apesar de a partir de 1998 haver uma ascendência das matrículas no ensino privado, 

na época apenas 9% desta faixa etária frequentavam uma instituição superior de ensino no 

país.   

Segundo Guerra e Fernandes (2009, p.281) isto demonstra que: 
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O sistema educacional superior brasileiro é um sistema de elite, pois inclui 
apenas 10% da população da faixa etária dos 18 aos 24 anos, critério 
utilizado pela OCDE para mensurar acesso ao ensino superior. Tais números 
evidenciam o desfavorável quadro brasileiro em relação a índices 
educacionais de seus vizinhos: na Argentina, o porcentual de jovens de 18 a 
24 anos no ensino superior é de 39% e no Chile, de 27%. Para caracterizar 
um sistema de massa, o sistema deve absorver de 15 a 33% dessa população, 
e para ser considerado universal, deve absorver mais de 33%. 
 

Pelo desnivelamento entre o real e o pretendido, a meta mostrou-se desde o inicio, 

muito audaciosa e difícil de ser atingida.  

O PNE também destacava o imperativo de se estabelecer uma política de expansão 

que diminuiria as desigualdades de oferta existentes entre as diversas regiões do país. 

Cabe ressaltar que esta exigência do PNE estava fortemente vinculada a um aumento 

significativo dos gastos públicos com educação, passando atingir um mínimo de 7% do PIB 

ao ano. Mas esta meta foi vetada pelo então presidente, o que tornava inviável a expansão de 

vagas no ensino superior pelo setor público. A expansão passa então a depender do setor 

privado e da força do mercado. 

 
Essas reformas, de inspiração neoliberal, apontavam soluções para a crise, 
baseando-se na idéia de Estado-mínimo, ou seja, por acreditar que uma das 
principais razões para a crise do sistema capitalista era a intervenção do 
Estado na economia, e que o mercado poderia coordenar racionalmente os 
problemas sociais tanto de natureza econômica quanto política, os 
neoliberais defendiam, e ainda defendem, a não intervenção estatal em 
alguns setores da economia, como também no âmbito social e educacional 
(TEIXEIRA, 1996, p. 195). 
 

São priorizados os aspectos quantitativos em detrimento da qualidade do ensino 

oferecido, o que hoje coloca o Brasil nos últimos lugares do ranking mundial.15  

 

Há um processo de macdonaldização do ensino, sobretudo no âmbito das 
instituições privadas, com a proliferação de cursos que, no passado, não 
possuíam o menor status acadêmico, havendo uma banalização e um 
aligeramento da formação em nível superior para atender as demandas do 
mercado e dos clientes que procuram um titulo universitário (PAULA, 2008, 
p 478). 
 

                                                 
15 Brasil melhora média, mas fica entre piores em ranking de ensino da OCDE  
O país ficou com a 53ª colocação entre 65 países no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), 
elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2010/12/brasil-melhora-media-mas-fica-entre-piores-em-
ranking-de-ensino-da-ocde.html - acesso 20/12/2010 
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Resultados das influências do FMI (Fundo Monetário Internacional), Banco Mundial 

(BM), Organização Mundial do Comércio (OMC), entre outros e da política neoliberal às 

quais o Brasil está sob a égide a partir dos anos 90. 

Na verdade o que o governo FHC apregoava era a impossibilidade de permanecer a 

articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas instituições, decorrente de um 

modelo universitário “caro” adotado no país. Esta articulação, apesar de prevista na 

Constituição Federal, era inviável devido aos “elevados custos” que as universidades teriam 

ao articularem essas três dimensões.  

Surgem então as universidades de pesquisa ou de conhecimento – que associariam 

ensino-pesquisa-extensão (geralmente públicas) – e universidades de ensino; estas no caso, 

representadas pelas IES não-universitárias (privadas)  (SGUISSARDI, 2000). 

O compromisso com a pesquisa e extensão não faz parte das atribuições das IES 

privadas e aí reside a diferença entre elas e as do setor público. Estas últimas, no governo 

FHC continuariam a funcionar com parcos recursos, mas continuariam mantendo além do 

ensino, atividades de pesquisa e extensão, os três eixos da formação universitária.  As 

universidades de ensino, que seriam IES não universitárias e privadas, em sua grande maioria, 

dariam prioridade apenas à área do ensino, onde a pesquisa  e extensão não seriam 

privilegiadas  . 

Estabelece-se assim o que Gramsci (2010) definiu de  escolas do trabalho e escolas do 

saber desinteressado. As primeiras mais voltadas ao ensino profissional e às demandas do 

mercado, utilitaristas.  

As segundas voltadas ao ensino humanista, aprofundado, dotada de uma “cultura de 

ampla visão, séria, profunda, universal e coletiva, (NOSELLA,2010, )  de interesse a todos os 

homens. 

Nota-se então, que à medida que se criam escolas diferenciadas, para se atender 

públicos diferentes perpetuam-se as desigualdades de formação e apropriação do 

conhecimento. “... uma escola de cultura humanista para os ricos e outra escola pobre para os 

filhos dos trabalhadores”. (NOSELLA,2010) 

Ainda no governo de FHC, o setor privado que expandia desde os anos 70 já dava 

sinais de saturamento. Em decorrência havia um grande número de vagas ociosas na esfera 

privada do ensino superior (35% das vagas em 2002, 42% em 2003 e 49,5 em 2004), o que 

resultava em um descontentamento por parte dos empresários envolvidos que abriram novas 

vagas incentivados pelos acordos governamentais com as agencias internacionais, tais como o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)  (CARVALHO, 2006). 
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Após dois mandatos consecutivos o Presidente Fernando Henrique Cardoso não 

consegue o intento de eleger José Serra, ex-ministro da saúde do seu governo, escolhido para 

ser o seu sucessor político.  

Toma posse o Presidente Luis Ignácio Lula  da Silva (2003-2010). 

Em relação à área da educação a campanha de Lula foi marcada pelo programa “Uma 

Escola do Tamanho do Brasil”, que tinha como imperativos propostas de democratização do 

acesso e garantia de permanência nas escolas em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Para a consecução de tais objetivos eram propostas políticas públicas e Ações Afirmativas 

consideradas imprescindíveis pelos seus criadores. 

Atendendo a estes princípios, surge então em 2004, o Programa Universidade para 

Todos (ProUni) como ação estatal prioritária para o acesso das camadas mais pobres ao 

ensino superior. 

 

 

1.3.  O Programa Universidade para Todos 

 

O Programa Universidade para Todos foi criado com a edição da Medida Provisória nº 

213, posteriormente convertida em Lei no. 11.096/2005 

 
A justificativa do MEC (Ministério da Educação), autor do projeto de lei 
enviado ao Congresso, foi a de que a implantação deste Programa seria uma 
forma de criar novas vagas no ensino superior para alunos cotistas sem, 
contudo, nenhum investimento adicional por parte do governo federal, pois 
como afirma Almeida (2006), a renuncia fiscal seria de R$50 milhões, muito 
inferior ao montante para gerar o mesmo número de vagas em IES públicas, 
estimado R$350 milhões. (AMARAL 2011) 

 
O Programa concede bolsas de estudos integrais ou parciais (50% e 25%) a estudantes 

de baixa renda, em cursos de graduação e/ou sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. 

A bolsa integral destina-se ao estudante com renda familiar de até um e meio salário16 

mínimo que tenha cursado o ensino médio completo em escola de rede pública ou em 

instituições privadas na condição de bolsista integral; ao estudante portador de deficiências; 

aos pardos, negros, indígenas17 e ao professor da rede pública do ensino fundamental de 

                                                 
16 Salário mínimo em 2012: R$612,00 reais 
17 O ProUni reserva, em processo seletivo, bolsas às pessoas com deficiência e aos autodeclarados pretos, pardos 
ou índios. O percentual de bolsas destinadas aos cotistas é igual àquele de cidadãos pretos, pardos e índios, por 
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ensino básico quando em efetivo exercício, não tem formação em nível superior e concorre a 

vagas em cursos de licenciatura, normal superior ou pedagogia, independentemente da renda 

que possui.  

A meia bolsa é oferecida àqueles com as mesmas especificidades acima, mas que tenham 

renda familiar até três salários mínimos.  

 
Estes beneficiários, desde 2005, tem prioridade na concessão de 
financiamento por meio do Fies, de até 50% no montante não coberto pela 
bolsa do ProUni. Esse beneficio foi ampliado, a partir da Lei n. 11.552/2007, 
com a possibilidade de financiamento de 100% do montante não alcançado 
pela bolsa. Essas modificações ocorridas a partir desta Lei fizeram com que 
os programas ProUni e Fies apresentassem caráter de complementaridade, 
principalmente com o objetivo de favorecer a permanência do estudante no 
ensino superior. (Tribunal de Contas da União, 2009) 

 

O beneficiário não pode também estar matriculado em instituição pública de ensino 

superior, ou ser financiado pelo Fundo de Investimento Estudantil (FIES) em curso ou 

instituição de ensino diferente daquela para qual foi concedida a bolsa. (MEC,) 

Em contrapartida, as Instituições de Ensino Superior (IES) que aderirem ao Programa 

ficam isentas de alguns tributos federais, são eles: Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Confins), Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), PIS/PASEP (Programa de Integração Social), ou seja, foi 

instituída uma renúncia fiscal tributária que funciona como um mecanismo de financiamento 

público indireto para os estabelecimentos de ensino superior privados.  

 

Segundo a Lei 11.096/2005 no ProUni, a instituição de ensino é obrigada a 
ofertar bolsas em todos os seus cursos, de forma proporcional ao numero de 
vagas que a instituição oferece em cada curso, em cada semestre. Essa 
proporção pode ser de uma bolsa integral para cada 10,7 alunos pagantes, de 
uma bolsa integral para cada nove alunos pagantes ou uma bolsa integral 
para cada 22 alunos pagantes, dependendo do tipo de instituição e/ou do 
numero de bolsas parciais que ela pretende oferecer. (TCU, 2009) 
 

Assim sendo, a oferta de bolsas esta vinculada ao interesse da instituição na transação. 

O estudante beneficiado pelo ProUni é pré selecionado pelos resultados obtidos no  

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), deverá  ter atingido no mínimo 400 pontos na 

média das cinco notas do exame (ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e 

suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias, e a 

                                                                                                                                                         
Unidade da Federação, segundo o último censo do IBGE. O candidato cotista também deve se enquadrar nos 
demais critérios de seleção do programa. 



30 
 

 
 

redação) e ter nota superior a zero na redação e pelo perfil socioeconômico apurado  pelo 

exame supracitado. A seleção final do candidato cabe às IES.  

Também faz parte do Programa a Bolsa Permanência, criada pela Lei nº. 11.180/2005, 

que é um benefício de até R$360 reais concedido a estudantes com bolsa integral, 

matriculados em cursos presenciais com carga horária média igual ou superior a seis horas 

diárias de aula.  

O Programa tem boa repercussão entre a sociedade civil e sua aceitação é maior, dados 

os seus objetivos, entre os estudantes do ensino médio. Mas também tem anuência dos 

sindicatos como a Central Única dos Trabalhadores. (CARVALHO, 2006)  

Como já afirmamos, ele vem acompanhado de um discurso marcado pelo timbre de 

justiça social e inclusão das camadas menos favorecidas.  

Porém existiam outros motivos que pressionavam o presidente além dos de inclusão da 

camada menos favorecida ao ensino superior. (CARVALHO, LOPREATO, 2005) 

Como já citado anteriormente, dada a expansão do setor privado do ensino superior 

ocorrida a partir dos anos 70, o número de vagas oferecidas pelas instituições privadas de 

ensino superior torna-se maior do que aquele efetivamente ocupado.  

Os empresários do setor passaram a exigir do Presidente uma resolução para a 

situação. O discurso de acesso democrático ao ensino superior encobre a pressão das 

associações representativas dos interesses do segmento privado, justificada pelo alto grau de 

vagas ociosas (CARVALHO; LOPREATO, 2005).   

Em 2004, Lula envia ao Congresso o Projeto Lei 3582/2004 em caráter de urgência 

constitucional, o Programa proposto pelo projeto visava estimular o acesso ao ensino superior, 

concedendo bolsas integrais ou parciais em instituições privadas que em contrapartida teriam 

a isenção de algumas cargas tributárias. Entre o projeto de Lei 3.582/2004, a Medida 

Provisória 213/2004 e a Lei 11.096/2005 que promulgou o ProUni foram 292 emendas, 

grande parte destas atendendo aos interesses do empresariado (CARVALHO, 2006 ) 

A Medida Provisória (MP) que o criou o ProUni tinha dois argumentos: 

O primeiro, o de criar novas vagas no ensino superior para cotistas sem investimentos 

do Estado, a renúncia fiscal advinda do Programa seria muito inferior ao montante para gerar 

o mesmo numero de vagas nas escolas publicas. Gerando vagas para cotistas promovia-se 

assim o acesso das classes menos favorecidas ao Ensino Superior. 

O segundo argumento preocupava-se em “separar o joio do trigo” entre as 

filantrópicas, as quais para continuarem gozando do título de filantropia, teriam que atender 

aos novos requisitos. 
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Outro motivo, porém não mencionado na MP já citado acima era a alto índice de 

ociosidade das IES particulares, que em 2004 estava por volta de 49%, como já dissemos 

anteriormente. 

 Estes são apenas alguns fatores que fazem com que o ProUni seja alvo de análises que 

ora ressaltam seus aspectos positivos, ora os negativos. 

Dentre os positivos ressalta-se o caráter inclusivo do Programa. 

Em cerimônia realizada no dia 23/01/2012 onde se comemorava a marca de um 

milhão de bolsas concedidas pelo Programa, a presidente Dilma Roussef afirmou que o 

ProUni não apenas distribui renda, mas efetiva um desenvolvimento sustentável através da 

educação .18 

Por sua vez, o Tribunal de Contas da União (TCU) em relatório publicado em 2009 no 

qual faz uma auditoria do Programa concluiu que apesar das falhas, o ProUni, "é relevante e 

bem focalizado", pois, de fato, permite o acesso de estudantes pobres ao ensino superior.  

Dentre os negativos, cita-se como mais polêmico o aspecto privatizante do Programa. 

A privatização não está tanto na transferência de verbas públicas ao setor privado, o que esta 

em jogo é o afastamento da ação do Estado no que diz respeito à oferta de vagas em 

universidades públicas.  

 
São muitas as debilidades do ProUni, sobretudo num governo que alegava 
defender a escola publica, é que representa a desreponsabilização do governo 
federal com a expansão do ensino superior publico e o incentivo à iniciativa 
privada, que contou e conta ainda com muitos estímulos por parte do poder 
dito publico.(ENANPAD,2006) 
 

Quando o Estado transfere à instituição privada o papel do ensino superior, deixa 

vazio um lugar. “Há um embaralhamento das barreiras entre o público e o privado” 

(MANCEBO, 2008, p.12). 

Lembramos que para Habermas (1990), o Estado, enquanto poder público tem o 

atributo de promover o bem público, o bem comum a todos os cidadãos. Entenda-se aqui a 

educação pública de qualidade como bem público.  

Já para Chauí (1998 apud SERPA) a privatização do público não é só o abandono das 

políticas sociais por parte do Estado, mas também o recrudescimento da estrutura histórica da 

sociedade brasileira centrada no espaço privado fortalecendo a impossibilidade para que a 

esfera pública possa constituir-se. 

                                                 
18 Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br>. Acesso 23/01/2012. 
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O que podemos depreender do pensamento da autora é que numa sociedade centrada 

no espaço privado, o Estado ao abandonar o seu papel em relação ao Ensino Superior 

outorgando-o a iniciativa privada às vezes de qualidade inferior está cristalizando a 

distribuição desigual dos bens educacionais, principalmente, em nosso caso, àquilo que se 

refere à qualidade. 

 
(...) os excluídos da educação superior brasileira não querem apenas uma 
oportunidade de acesso a graduação: o que de fato querem é a igualdade de 
oportunidades para a obtenção de formação superior qualificada. E esta 
condição, como mostram os números e as experiências históricas, é 
oferecida pelo sistema público de educação superior. O que garante a 
inclusão duradoura não é a simples (e absolutamente necessária) expansão 
da oferta de vagas, mas a qualidade e pertinência da formação. O poder 
público não pode patrocinar a oferta de oportunidades desiguais ao acesso à 
educação superior. Aos pobres, negros, pardos, índios e a tantos outros 
setores excluídos da educação superior, deve-se oferecer oportunidade igual 
de formação qualificada, o que se faz através do fortalecimento da educação 
pública e da ampliação de oportunidade de acesso republicano – pela porta 
da frente. (ANDIFES, 2004) 
 

Do primeiro milhão de bolsas concedidas, 67% foram integrais, o que se pode 

depreender que muito provavelmente a inserção do jovem de baixa renda no Ensino Superior 

foi facilitada, porém este dado não foi suficiente para resolver o problema. 

Convém lembrar que apesar da expansão do aumento de vagas nas universidades 

públicas e privadas, ocorrida nos últimos anos, em 2009 apenas 14% da população ente 18 e 

24 anos  cursava uma graduação, com 75% deles em instituições privadas e 25% nas públicas.  

Em termos numéricos isto equivale a 5.080.056 matriculas no ensino superior, sendo 

3.086.091 em IES privadas e 1.273.965 em IES públicas. Percebe-se então que o número de 

bolsistas atendidos pelo ProUni ainda é pequeno em relação ao universo total dos alunos 

matriculados no ensino superior brasileiro (IBGE,2009) 

Outro ponto que merece ser discutido é que  na camada com baixo poder aquisitivo, 

comumente o jovem é encaminhado muito cedo ao mercado de trabalho com o objetivo de 

contribuir para o sustento da família. Prioriza-se o estar empregado, mesmo sem 

qualificações, pois se atende a uma necessidade mais premente: sobrevivência da família.   

De acordo com os dados do PNAD (2009) 46% abandonaram os estudos antes de 

completar o nível médio, outros 19% concluem o nível médio e param de estudar e apenas 

25% freqüentam o ensino médio ou superior.  
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“Menos da metade das pessoas com 19 anos terminaram o antigo colegial. A 

prioridade desse jovem é o mercado de trabalho”. (HADDAD, 2012 Caderno Cotidiano, 

22/01/2012) 

Em razão disto, esta parte da população encontra-se em atraso escolar e não pode ser 

beneficiada pelo ProUni.   

Em contrapartida os jovens da classe média e media alta permanecem mais tempo na 

escola, normalmente de qualidade.  

Outro ponto questionável refere-se àqueles que mesmo com o ProUni tem baixa 

possibilidade de acesso ao ensino superior. Estudos realizados pelo Observatório 

Universitário da Universidade Candido Mendes revelam que 25% dos potenciais alunos 

universitários são tão carentes que não tem condições de entrar no ensino superior, mesmo se 

ele for gratuito. 

Ainda de acordo com estes estudos , são dois milhões e cem mil estudantes que para 

serem inclusos no sistema de educação superior, necessitam mais do que bolsas integrais/ 

parciais/permanência, dependerão de bolsa trabalho, monitoria, extensão, pesquisa etc. 

Diante deste fato, Gazzola (2010) diz que “é preciso haver vários sistemas coexistindo. 

Tem de haver política pública de apoio ao acesso e à permanência. Tem de haver sistemas 

privados. O desafio é tão grande que a gente precisa de todos os atores em conjunto.”19 

A qualidade dos cursos ofertados pelo ProUni também é um fator que deve ser 

destacado. 

Em 2007 o Jornal Estado de São Paulo fez um cruzamento entre os cursos que 

ofereciam bolsas do ProUni e as suas notas obtidas no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes – ENADE, (um dos instrumentos que integram o Sistema Nacional de Educação 

Superior (SINAES))  o resultado revelou um dado preocupante, pois 462 dos 923 cursos com 

as notas mais baixas do exame estão oferecendo bolsas via ProUni para o próximo semestre 

letivo. 

Em 2010 foram divulgados os resultados do ultimo ENADE, Apenas 27 Universidades 

e Faculdades tiraram a nota máxima no processo. Aproximadamente um terço das 

universidades do país foi reprovado no ENADE, tendo sido 2.176 instituições avaliadas e 

destas 683 reprovadas, sendo a maioria, instituições particulares. Dos mais de quatro mil 

cursos avaliados, 594 tiraram notas abaixo da média, 1 ou 2 em uma escala que vai de 1 a 5.  

                                                 
19 Ana Lúcia Gazzola, ex-diretora do Instituto Internacional de Educação Superior da Unesco na América Latina 
e ex-presidente da Andifes, esteve presente durante a Conferência Mundial da Unesco. 
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O dado preocupante neste cenário de reprovações é que o governo não divulga o 

cruzamento dos dados entre notas obtidas no Exame e cursos das IES parceiras do ProUni 

O curso é considerado insuficiente para participar do ProUni se for reprovado em duas  

avaliações consecutivas do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação), sem 

prejuízo dos estudantes (parágrafo 7. Lei 11.096) Mas é interessante notar que se houver 

reprovação do curso, a instituição não sai perdendo, pois as bolsas destinadas ao mesmo são 

transferidas para outro da própria IES. 

Em contrapartida, quando se observa o ranking das melhores escolas superiores do 

país, as que estão nos primeiros lugares são as públicas, muitas vezes inacessíveis 

historicamente às classes menos favorecidas, como já afirmamos anteriormente. 

As privadas, com exceção da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul , não fazem parte deste grupo de 

excelência. 

As 15 Melhores Universidades do Brasil e sua colocação na América Latina (AL) e 

na lista das melhores do mundo (W): 

 
 

 Universidade de São Paulo – AL: 1 W: 53 

 Universidade Estadual de Campinas – AL: 3 W: 143 

 Universidade Federal de Santa Catarina – AL: 5 W: 222 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – AL: 6 W: 243 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro – AL: 7 W: 247 

 Universidade Federal de Minas Gerais – AL: 9 W: 329 

 Universidade Estadual Paulista – AL: 10 W: 340 

 Universidade de Brasília – AL: 11 W: 377 

 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – AL: 13 W: 456 

 Universidade Federal do Paraná – AL: 14 W: 457 

 Universidade Federal da Bahia – AL: 16 W: 555 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – AL: 17 W: 570 

 Universidade Federal de Pernambuco – AL: 19 W: 590 

 Universidade Federal Fluminense – AL: 22 W: 598 

 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – AL: 29 W: 692 
 

 
Quadro 1: As 15 Melhores Universidades do Brasil e sua colocação na América Latina (AL) e na lista das 
melhores do mundo (W) 
Fonte:  http://www.folhacat.com.br/melhores-universidades-brasil/#ixzz1d8oF2n13 
 

Outro ponto muito discutido é a falta de clareza quanto ao montante de isenção 

destinado ao Programa. A Receita Federal estima que a renúncia fiscal em 2011, por conta do 
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ProUni, foi de R$510,9 milhões20, no segmento das universidades com fins lucrativos, mas no 

que diz respeitos às instituições beneficentes e às sem fins não existe a divulgação de dados. 

O ProUni pretende resolver o grave problema do acesso à formação superior, 

ampliando a renúncia fiscal não muito transparente para a sociedade, que não sabe muito 

sobre o emprego de um  dinheiro que, caso fosse investido nas instituições públicas, poderia 

impulsionar programas de expansão e modernização (MANCEBO, 2008). 

Em 2008 foi constatado o problema da ociosidade. O último relatório realizado pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU)  em 2009 apontou que 29% das bolsas disponíveis entre 

2005 e 2009 - o que equivale a 260 mil vagas - não foram ocupadas e mesmo assim, as 

instituições de ensino privadas que participam do ProUni receberam desconto total dos 

impostos. Nos dois processos seletivos de 2010, a ociosidade ficou em 30% e 40%. O TCU 

concluiu que por motivos financeiros, não havia estímulo para as instituições preencherem 

todas as vagas. Os auditores também entenderam que a falta de fiscalização in loco, por parte 

do MEC, dá margem a que as universidades manipulem dados e reduzam a oferta de bolsas. 

Para corrigir esta distorção o Ministério da Educação e a Receita Federal estudaram 

alternativas para modificar a lei que criou o programa, e no dia 01/06/2011 o Senado através 

de Medida Provisória alterou a regras do programa determinando que a partir do próximo 

semestre, as instituições privadas de ensino superior que participam do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) receberão isenção fiscal referente apenas às bolsas 

preenchidas por alunos.  

Com esta aceitação nacional no primeiro semestre de 2012 o Programa atingiu 

aproximadamente 1.200.000 candidatos  que concorrem a vagas em  mil trezentas e vinte e 

uma instituições de educação superior de todo o País.  (MEC, 2012) . 

 
Uma possível causa para a grande quantidade de inscritos no programa tem a 
ver com a elevada disseminação de informações sobre o mesmo. Segundo 
informações do MEC (Of. 7631/2008, fls.107 e 108), a divulgação do 
programa abrange a Internet, por meio do acesso ao sítio institucional e de 
parceiros como Centro Integração Empresa Escola (CIEE) e Governo 
Eletrônico: Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac); peças publicitárias 
veiculadas na TV, rádio e jornais e o pronunciamento do Ministro da 
Educação efetuado em rede nacional, além de cartazes e folders do 
programa. A partir de pesquisa realizada com os beneficiários do programa, 
constatou-se que 45% tiveram conhecimento do ProUni por meio da 
televisão e 25% por intermédio da própria escola de ensino médio. (TCU, 
2009) 

 

                                                 
20 O valor é equivalente ao que seria necessário para manter cerca de 30 mil alunos em uma universidade 
pública. 
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Não podemos encerrar este capítulo sem ressaltar outra ação governamental voltada à 

inclusão de alunos ao ensino superior, o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 que institui a  

terceira Reforma Universitária Brasileira (REUNI). 

O REUNI tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação 

superior e também o de colocar o Brasil com condições de competitividade no cenário 

mundial. 

Através dele o governo federal adota uma série de medidas para retomar o crescimento 

do ensino superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a 

expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior.  As ações do 

programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de 

cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras 

metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país.21 Nos últimos anos 

foram entregues 126 campi universitários federais, 214 escolas técnicas e 552 polos de 

educação a distância, embora muitos deles com problemas tais como instalações insuficientes 

para o funcionamento, corpo docente  deficitário etc. 

 

                                                 
21 http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28 
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CAPÍTULO II 

 

2. POLITICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

2.1.  Políticas Públicas em Educação  Superior                          

 
Freud ao escrever em 1929 o Mal Estar da Civilização expressa todo o seu pessimismo 

e descrédito em relação à humanidade, horrorizado com os movimentos antissemitas que se 

alastravam pelo mundo, perguntava-se quais as causas deste mal estar. Afirmava ainda, que o 

homem é incapaz de manter uma relação fraterna com os seus semelhantes e com a natureza. 

Por outro lado este homem com tendências destrutivas não pode ser concebido fora do seu 

âmbito social, do seu convívio com o outro. 

De lá para cá, o mundo assistiu atônito aos horrores da Segunda Guerra Mundial, do 

holocausto, o lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, as legiões famintas da 

África, os atentados às Torres Gêmeas, a carnificina dos governos ditatorias e tantos outros 

que exibiram de forma dramática os instintos humanos. Controlar esses conflitos tem sido o 

maior desafio da civilização, e a política é um deles. 

Por isso Foucault  (2010) em sua obra  O Governo de Si e dos Outros afirma que 

política é o conjunto de práticas que orientam a condução da vida coletiva. 

Já segundo Simões Pires (2001, p.53), com uma definição mais detalhada, “política é 

um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se 

destinam a resolução pacífica de conflitos quanto aos bens públicos”.   

Ele insere na categoria política, o bem público, diferente de Foucault que pensa no 

conceito como uma amplidão de bem estar coletivo. 

Políticas Públicas são ações continuadas no tempo, cujo financiamento ocorre, 

principalmente, com recursos públicos e são voltadas para o atendimento das necessidades 

coletivas, resultantes de diferentes formas de articulação entre o Estado e Sociedade.  

Não se deve confundir Política Pública com Decisão Política, pois a primeira envolve 

mais que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para 

implementar as decisões tomadas 

 
Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que 
busca, ao mesmo tempo, "colocar o governo em ação" e/ou analisar essa 
ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no 
rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas 
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públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem 
seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 
produzirão resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006) 

 

Um dos elementos essenciais para definir e implantar políticas públicas é o 

financiamento que determina o alcance e a qualidade dos serviços oferecidos.  

Elas expressam a postura do poder público em face dos problemas e dos diferentes 

atores que compõem o cenário e sua intenção de dar respostas às demandas sociais, envolvem 

mais que uma decisão e requerem diversas ações estrategicamente selecionadas para 

programar as decisões tomadas.  

Quando se acumulam as demandas e o sistema não consegue encaminhar soluções 

aceitáveis, ocorre o que se denomina de “sobrecarga de demandas”, uma crise que ameaça a 

estabilidade do sistema.  Dependendo da sua gravidade e da sua duração, leva à crise de 

governabilidade e até mesmo à ruptura institucional. Normalmente as políticas públicas 

voltadas à educação tendem a solução dos conflitos gerados pela demanda reprimida. 

São vários os tipos de políticas públicas, Teixeira (2002, p. 87) assim os classifica: 

 
Quanto à natureza ou grau da intervenção: 
a) estrutural – buscam interferir em relações estruturais como renda, 
emprego propriedade etc.  
b) conjuntural ou emergencial – objetivam amainar uma situação temporária, 
imediata. 
 
Quanto à abrangência dos possíveis benefícios: 
a) universais – para todos os cidadãos 
b) segmentais – para um segmento da população, caracterizado por um fator 
determinado (idade, condição física, gênero etc.) 
c) fragmentadas – destinadas a grupos sociais dentro de cada segmento. 
 
Quanto aos impactos que podem causar aos beneficiários, ou ao seu papel 
nas relações sociais: a) distributivas – visam distribuir benefícios 
individuais; costumam ser instrumentalizadas pelo clientelismo; 
b) redistributivas – visam redistribuir recursos entre os grupos sociais: 
buscando certa eqüidade, retiram recursos de um grupo para beneficiar 
outros, o que provoca conflitos; 
c) regulatória – visam definir regras e procedimentos que regulem 
comportamento dos atores para atender interesses gerais da sociedade; não 
visariam benefícios imediatos para qualquer grupo.  
 

As Políticas Públicas de acesso ao ensino superior são marcadas pelo fator inclusivo 

compensatório e tem como objetivo corrigir as falhas de uma sociedade elitista, 

principalmente aquelas relacionadas à educação, como vimos no capítulo anterior. 
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Como o Brasil tem um histórico incipiente sobre o Estado como provedor de bem-

estar é sempre importante procurar desvelar as possíveis intenções que estão por trás das 

políticas públicas inclusivas. 

Aprile e Barone (2010, p.3) afirmam que as políticas que facilitam o acesso as 

universidades tem um caráter que vai além do inclusivo, pretendem qualificar os jovens para 

um trabalho mais qualificado. “À educação é atribuído o papel estratégico de percorrer o 

desenvolvimento de novas capacidades requeridas ao trabalhador.”  

Outro dado importante diz respeito ao fato que dos 48 milhões de jovens brasileiros 

entre 15 e 29 anos, 18% não trabalham, nem estudam. Estão fora do mercado de trabalho e da 

escola. (Agência Latino Americana e Caribenha de Comunicação, 2009) 

Se não houver programas que facilitem a inserção do jovem na escola e no mercado de 

trabalho, os índices de empregos informais e mão de obra desqualificada vão continuar 

aumentando.  

Para tentar dirimir os aspectos de falta de qualificação da mão de obra e inclusão de 

jovens de baixa renda, o Brasil já implantou quatro políticas públicas destinadas ao acesso ao 

ensino superior para jovens de baixa renda:, a saber, o FIES, o ProUni , o REUNI, o Programa 

de Credito Educativo (1992)22  

O Programa de Crédito Educativo (PCE) foi aprovado pela Presidência da República, 

em 23 de agosto de 1975. 

Foi implantado, no primeiro semestre de 1976, nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. No segundo semestre do mesmo ano, foi estendido a todas as Instituições de Ensino 

Superior do País, reconhecidas ou autorizadas, tendo beneficiado mais de 870.000 estudantes. 

Na primeira fase, funcionou com recursos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S.A. 

e bancos comerciais. Lei 8.436, de 25 de junho de 1992, institucionalizou o Programa 

O Fies foi criado em 1999 para substituir o antigo programa de crédito educativo. É 

um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação 

superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao 

financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva 

nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Nos critérios de seleção dos 

candidatos considera-se renda total familiar, o fato de ter ou não cursado o ensino médio em 

escolas publicas e a raça do candidato. Diferentemente do ProUni, aqui o Governo faz uma 

concessão de créditos ao estudante com juros de aproximadamente 9% ao ano. 

                                                 
22 Instituído em 1992 através da Lei 8436. 
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O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das 

ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

 

2.2.  Ações afirmativas 

 

As Ações Afirmativas originaram-se na Índia na década de 40, tinham como objetivo 

garantir a reserva de vagas no ensino superior, no Parlamento e no funcionalismo público, aos 

membros da casta dos considerada inferior ou “intocáveis”  

Nos anos 60 surgem nos Estados Unidos quando havia um momento de reivindicações 

internas expressadas pelos movimentos sociais que clamavam igualdade de oportunidades 

para brancos e negros. 

 
No período, começam a ser eliminadas as leis segregacionistas vigentes no 
país, e o movimento negro surge como uma das principais forças atuantes, 
com lideranças de projeção nacional, apoiado por liberais e progressistas 
brancos, unidos numa ampla defesa de direitos. É nesse contexto que se 
desenvolve a idéia de uma ação afirmativa, exigindo que o Estado, para além 
de garantir leis anti-segregacionistas, viesse também a assumir uma postura 
ativa para a melhoria das condições da população negra (MOEHLECKE, p.  
198, 2002) 
 

A partir de então se espalhou pela Europa Ocidental, Índia, Malásia, Canadá, Nigéria, 

África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros países. Conhecida como ação de discriminação 

positiva, foi inserida, em 1982, no Primeiro Programa de Ação para a Igualdade de 

Oportunidades da Comunidade Econômica Européia.  

Em diferentes situações Ações Afirmativas podem ser consideradas como ações de 

caráter voluntário ou obrigatório, ou de estratégia mista, de programas governamentais ou 

privados; leis ou decisões jurídicas ou de agências de fomento.   

 
Seu público-alvo variou de acordo com as situações existentes e abrangeu 
grupos como minorias étnicas, raciais, e mulheres. As principais áreas 
contempladas são o mercado de trabalho, com a contratação, qualificação e 
promoção de funcionários; o sistema educacional, especialmente o ensino 
superior; e representação política. (MOEHLECKE, p. 199, 2002) 
 

 
Neste sentido Cashmore (2000, p.31) define  Ação Afirmativa como 
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Uma política pública voltada para reverter as tendências históricas que 
conferiram às minorias e às mulheres uma posição de desvantagem, 
principalmente nas áreas de educação e emprego. Ela visa além da tentativa 
de garantir a igualdade de oportunidades individuais, tornar crime a 
discriminação, e tem como principais beneficiários, os membros dos grupos 
que enfrentam preconceitos. 
 

Já para  Jaccoude e Beghin,  
 

As Ações Afirmativas são políticas que têm por objetivo garantir a 
oportunidade de acesso dos grupos discriminados, ampliando sua 
participação em diferentes setores da vida econômica, política, institucional, 
cultural e social. Elas se caracterizam por serem temporárias e por serem 
focalizadas no grupo discriminado; ou seja, por dispensarem, num 
determinado prazo um tratamento diferenciado e favorável com vistas a 
reverter um quadro histórico de discriminação e exclusão. (2002 p.67). 
 

Para Joaquim B. Barbosa Gomes (2001) as Ações Afirmativas (ou discriminações 

positivas) podem ser definidas como políticas públicas ou privadas voltadas à concretização 

do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da 

discriminação racial, de gênero, de idade, de etnia e de compleição física. Referido conceito 

se harmoniza com quase toda a doutrina nacional que se ocupa do assunto, Piovesan, 1998; 

Rocha, 1985, entre outros. 

Estudiosos como Thomas Weiskopf (2008) afirmam que apesar de correrem o risco de 

promover uma violação do principio de isonomia diante da lei, elas imprimem um caráter 

dinâmico à sociedade.  

Em uma entrevista ao Globo (on line)  o autor disse que  as Ações Afirmativas tentam 

capacitar essas pessoas que por motivos históricos estiveram à margem da sociedade para 

posições de maior poder Amplia-se o capital social,fator importante para a  criação de novas 

oportunidades. Os economistas falam do capital humano, que vem da qualificação 

profissional e da educação. Mas destacam também o conceito de capital social. Desenvolve-se 

também, conforme a Ação Afirmativa, o capital humano relacionado ao emprego e a 

educação. O capital humano trata do que se conhece. O capital social, de quem se conhece.  

 

Os membros de grupos dominantes têm mais acesso às pessoas importantes, 
eles circulam mais facilmente nos círculos de poder, seja do governo, das 
empresas ou da academia. Mas as pessoas de grupos marginalizados não têm 
amigos, parentes ou qualquer contato a quem possam recorrer em busca de 
oportunidades. As Ações Afirmativas tentam disseminar o capital social e, 
também, em certa medida, disseminar o capital humano, entre os grupos que 
têm sido privados disso. E também capacitar membros desses grupos que, se 
tiverem acesso a boas escolas, poderão conquistar bons empregos e, assim, 
mudar o perfil da elite. Esse é objetivo principal: criar uma elite mais 
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diversificada e, assim, um sistema político mais justo, uma democracia mais 
vibrante, ter algum ganho de igualdade e, também, em certas situações, ter 
mais eficiência. (MARQUES, 2008) 

 

Neste contexto as Ações Afirmativas são de grande importância em um cenário que se 

pretende democrático em relação à mobilidade social, ao desenvolvimento pessoal, a 

formação profissional etc. Elas são prerrogativas do Estado que sob a luz da jurisprudência, 

define as suas diretrizes e trata da sua observância. Estão voltadas para a emancipação social 

dos grupos que por determinadas circunstâncias não tiveram acesso igualitário aos bens 

oferecidos pela sociedade.  

Por conseguinte, Ações Afirmativas  não devem ter apenas caráter paliativo, quando se 

pensa em educação, esta só alcançará sua dimensão humanizadora, democrática e universal 

quando promover uma transformação social verdadeiramente qualitativa.  

O Brasil  ocupa o sétimo lugar mundial em termos de Produto Interno Bruto (PIB). A 

desigualdade da distribuição de renda é reveladora – 2%  possuem 98% da renda nacional, 

enquanto 98% possuem 2% dessa renda . Este fato passa despercebido pela maioria da 

população que na maioria das vezes o aceita tal como é. 

 
(...) como forma dissimulada de apartheid social ou como socialmente 
inaceitável, mas é considerada natural e normal, ao mesmo tempo explica 
porque o povo ordeiro e pacifico dispende anualmente fortunas em 
segurança contra os excluídos da riqueza social (CHAUI, 1996, p.45). 
 

Dada a gênese histórica do Brasil marcada pela cultura senhorial que preza o 

assistencialismo e o privilégio, naturaliza as exclusões, falar de desigualdades e mobilidade 

social requer um olhar mais apurado nas políticas públicas lançadas a fim de superar a 

primeira e estabelecer a segunda. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. INCLUSÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Não se pode discutir inclusão social sem antes falarmos da desigualdade social na 

sociedade brasileira. Wanderlei (2008) trabalhando com  a questão social na América Latina 

afirma que a questão fundante centra-se nas extremas desigualdades em injustiças que reinam 

na estrutura social dos países latino-americanos, resultantes do modo de produção e 

reprodução social, dos modos de desenvolvimento que se formaram em cada sociedade 

nacional e na região em seu complexo. 

A desigualdade passa pela concentração de poder e de riquezas de classes e setores 

sociais dominantes e na pobreza generalizada de outras classes e setores sociais que 

constituem as maiorias populacionais, cujos impactos alcançam todas as dimensões da vida 

social do cotidiano às determinações estruturais. 

Neste contexto, pode se observar que o Brasil dadas às características de sua 

colonização adquiriu considerável dívida social ao longo da sua história. A origem da alta 

concentração da propriedade rural origina-se no sistema de capitanias hereditárias. A 

exploração dos indígenas e a escravidão dos negros são pontos que devem ser mencionados e 

que até hoje tem os seus desdobramentos. 

Em nossa sociedade a questão social veio tardiamente, até 1930 toda questão social era 

caso de polícia, como ocorria com as grandes manifestações dos trabalhadores da época.A 

implantação foi paulatina. Por exemplo, nem a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 

incorpora os direitos dos trabalhadores rurais, que só serão contemplados a partir de 1960 com 

o Estatuto do Trabalhador Rural. 

Houve um grande avanço social entendido como conquista de direitos com a 

constituição de 1988 , onde foram incorporados desde a criança – Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), 

 
Foram incorporados setores que estavam esquecidos, como idosos, pessoas 
com deficiência, pobres, entre outros. Ao mesmo tempo, a Constituição de 
1988 lançou um olhar muito especial para famílias, para a questão dos 
índios, dos negros, dos remanescentes  de quilombos, das crianças e dos 
adolescentes. (ANANIAS,  p.20) 
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Só atingimos a universalização do voto a partir daí, até então índios e analfabetos não 

podiam votar.  

Foi neste período então que começaram a surgir mais amiúde os termos 

inclusão/exclusão, que ora se referem a minorias étnicas, ora aos segregados pela cor, ora aos 

desempregados de longa duração, outra vez aos sem moradia, aos sem escola etc. E no inicio 

do século XXI as políticas públicas tomam caráter mais de garantia de direitos, algumas de 

caráter universal como o Sistema Único de Saúde (SUS) e outras focalizadas em setores 

determinados, como é o caso do ProUni (2004) que tem um corte de renda familiar até três 

salários mínimos.  

A inclusão e a exclusão social são dois termos interdependentes, não há inclusão se 

não houver exclusão. “Alguém é excluído de uma dada situação de inclusão” (SPOSATI, 

2008, p.4).  “Na maior parte dos casos “o excluído” é um desfiliado cuja trajetória é feita de  

rupturas em relação a estados de equilíbrio anteriores   mais ou menos estáveis ou instáveis” 

(CASTEL, 2007, p.28). 

 
A exclusão é imóvel. Ela designa um estado, ou melhor, estados de privação. 
Mas a constatação das carências não permite apoderar os processos que 
geram essas situações. Falar de desafiliação, em contrário, não é confirmar 
uma ruptura, mas retraçar um percurso.. A noção pertence ao mesmo campo 
semântico que dissociação, que desqualificação ou que invalidação social, 
desafiliado, dissociado, invalidado, desqualificado em relação a que? É 
precisamente todo o problema (CASTEL, 1995, p.15). 
 

Um sujeito que era integrado dada uma situação adversa pode passar para um estado 

de vulnerabilidade que oscila para aquilo que é chamado de exclusão. 

Em nosso caso, antes do ProUni havia um contingente de alunos que estava excluído 

do  Ensino Superior que desde o seu alvorecer era destinado a inclusão da elite. 

 “Os excluídos povoam a zona mais periférica, caracterizada pela perda do trabalho e 

pelo isolamento social” (CASTEL, 2007, p.27). 

O mesmo autor afirma que a luta contra a exclusão deve corresponder a um tipo 

clássico de focalização da ação social: a delimitação das zonas de intervenção que podem dar 

lugar às atividades de reparação, caracterizando populações-alvo a partir de um déficit 

preciso. 

Parte-se do princípio de que a desigualdade social que caracteriza a realidade brasileira 

tem a exclusão social como base. É por este motivo que as políticas públicas atuais se 

caracterizam pela efetivação da inclusão social. 
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Segundo Almeida Brasil (2006) existem alguns fatores que originam a exclusão, 

dentre eles podemos citar, a pobreza determinada renda familiar per capita inferior ao valor 

de uma cesta básica de alimentos e impossibilidade de acesso a produtos e serviços essenciais 

à sobrevivência humana. 

A violência que se materializa sob as mais diversas formas amplamente divulgadas 

diariamente pela mídia que vão desde a delinquência, hedonismo exagerado, corrupção em 

todos os setores. 

A falta de escolaridade porque implica em falta de aperfeiçoamento técnico que 

garante melhores condições trabalhistas que significa realização de projetos que promovem a 

autoestima e a realização. 

Altos índices de concentração de jovens que implicam em uma mais significativa 

vulnerabilidade social de necessidades básicas específicas, como saúde, escolaridade, 

prevenção da violência, em luta contra trabalho infantil, prostituição, drogas e violência. 

A inclusão social é resultado de políticas públicas que visam resgatar e incorporar uma 

população que esteve à margem dos bens produzidos pela sociedade e desta forma oferecer 

condições de acesso à organização social como cidadãos com plenos direitos e deveres. 

Amartya Sem, prêmio Nobel de Economia (1998) definiu exclusão não como uma falta de 

bens e serviços, mas como o bloqueio de possibilidades e opções para a emancipação e auto-

realização profissional e pessoal de cada ser humano. 

Emancipação aqui entendida como um processo histórico coletivo ou individual que 

de acordo com Rodrigues (1978) é a superação de constrangimentos e limitações à realização 

da pessoa. A autonomia é a chave desta empreitada. A razão seria afiadora da emancipação na 

medida em que é o instrumento capaz de afastar os constrangimentos em proveito de todos, 

acenando com um ordenamento social de todos e de cada um. 

Sposati (2008) afirma que o referencial da utopia da inclusão social é uma construção 

qualitativa que supõe sete campos, nem todos mensuráveis: 

Autonomia, compreendida como a capacidade e a possibilidade  do cidadão de suprir 

as suas necessidades básicas, culturais, políticas e sociais sob as perspectivas de respeito às 

posições individuais e coletiva, vivenciando a experiência de liberdade de maneira digna com 

a possibilidade de representar seus interesses sem ser obstaculizado por ações de violação de 

direitos humanos. 

Freire indica que autonomia é libertar o ser humano das amarras do determinismo, 

reconhecendo-o como um ser de possibilidades.  
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 Não se pode pensar em autonomia sem democracia e sujeito histórico que se constrói 

em liberdade seguido por valores escolhidos livremente, fundamentado no respeito mútuo 

com o outro, com o qual se solidariza. 

Ser autônomo pressupõe poder ter autodeterminação, direito de liberdade, privacidade, 

escolha individual, livre vontade, comportamento gerado pelo próprio indivíduo e ser 

propriamente uma pessoa. 

São condições essenciais à autonomia: liberdade (independência do controle de 

influências) e  ação (capacidade de ação intencional).  

Qualidade de vida, envolve as questões de qualidade e democratização dos acessos às 

condições de preservação do homem, da natureza e do meio ambiente. Implica numa melhor 

redistribuição e usufruto dos bens de uma comunidade. Aqui ela é encarada numa perspectiva  

multidimensional: biológica, psicológica, económica e cultural. 

Desenvolvimento humano,O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) é a medida 

de desenvolvimento humano de um pais e é composto por três parâmetros : vida longa e 

saudável, educação, nível de vida. É entendido como sendo a possibilidade de todos os 

cidadãos desenvolverem suas potencialidades com o menor grau de obstaculos. “ É a 

possibilidade da sociedade poder usufruir coletivamente do mais alto grau de capacidade 

humana. (SPOSATI, 2008, p.5) 

Equidade, Reconhecido como acesso igualitário aos direitos e bens sem 

estigmatização das diferenças. É entendida como a possibilidade de manifestação das 

diferenças  sem que haja subordinação ou preconceito no que diz respeito às diferenças de 

gênero , políticas, étnicas, religiosa, culturais etc. 

Cidadania, “condição de cidadão com uso dos direitos e o direito de ter deveres de 

cidadão” (FREIRE, 1981, p.45). Esta relação de direitos e deveres permite a vida em 

sociedade, possibilitando ao indivíduo  participar direta ou indiretamente do governo. 

Pressupõe um reconhecimento de acesso a um conjunto de condições básicas para que a 

identidade de um morador de um lugar se construa pela dignidade e solidariedade não só pela 

propriedade (SPOSATI, 2008). 

Democracia, sistema de poder no qual as decisões que interessam a todos […] são 

tomadas por todos os membros que integram uma coletividade” (BOBBIO, 1998, p.24). É 

componente da inclusão na medida que supõe cidadania . 

Felicidade, Seguramente, o caminho maior da inclusão é a felicidade.  o bem-estar 

humano é composto por duas dimensões básicas: a dimensão objetiva e a subjetiva. A 

dimensão objetiva é aquela passível de ser publicamente apurada, observada e medida por 
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fora, e que se reflete nas condições de vida registradas por indicadores numéricos de nutrição, 

saúde, moradia, criminalidade etc. A dimensão subjetiva consiste na experiência interna de 

cada indivíduo, isto é, tudo aquilo que passa em sua mente de forma espontânea, que ele sente 

e pensa sobre a vida que tem levado. A felicidade é algo que está num campo de intersecção 

entre estas duas dimensões do bem-estar.  

Empoderamento, capacidade de realizar mudanças ou ações que levam a evolução e 

a fortificação de si próprio (da pessoa ou do grupo). Significa  fornecer subsídios para que os 

cidadãos possam ultrapassar os limites da consciência ingênua, tornando-se críticos e 

conscientes de sua posição enquanto indivíduo histórico. 

Mobilidade social , entende-se toda a passagem de um indivíduo ou de um grupo de 

uma posição para outra, dentro de uma constelação de grupos e de estratos culturais.  A 

mobilidade social pode ser positiva ou negativa, dependendo se o indivíduo ascende ou desce 

na sua posição social. 

 

 

3.1.  Educação Inclusiva 

 

A educação inclusiva é um dos movimentos sociais que lutam pela inclusão de pessoas 

que são segregadas ou marginalizadas na sociedade; esse movimento se fortaleceu a partir da 

década de 90, sobretudo a partir da declaração de Salamanca  (JANUZZI23, 2004) 

A escola por seu caráter político é o lócus ideal para que a inclusão aconteça, mas não 

qualquer escola, qualquer educador, pois ambos  devem estar fundamentados em uma 

abordagem crítica emancipadora, alicerçada no respeito, na solidariedade e no diálogo. 

“E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz 

crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. 

Por isso, só o diálogo comunica” (FREIRE, 2002, p.115) 

Neste sentido, o diálogo na escola que inclui não é apenas uma técnica pedagógica, 

mas sim o elemento imprescindível na mediatização do aluno com o conhecimento, 

estabelecido horizontalmente, onde o professor apesar de ser o par mais desenvolvido da 

relação, assume uma atitude de humildade que se disponibiliza ao aluno. 

 
Penso que deveríamos entender o diálogo não como uma técnica apenas que 
podemos usar (...) também não podemos, não devemos entender o diálogo  
como uma tática que usamos para fazer dos alunos nossos amigos (...) Ao 

                                                 
23 JANUZZI G>M> 92004) Educação do deficiente no Brasil. SP autores Associados 
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contrário, o diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria 
natureza histórica dos seres humanos (FREIRE; SHOR, 2000, p. 122) . 

 

Mas é bom lembrar que não basta dialogar apenas sobre os conteúdos acadêmicos e 

solicitar dos alunos apenas a concordância, é preciso ouvir e se disponibilizar para o conflito. 

É preciso que se de voz de autoria ao aluno, para que assim ele se perceba como sujeito da 

aprendizagem, não mero objeto. 

 
Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o 
término do ato cognoscente, educador, de um lado, educandos, de outro, a 
educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da 
contradição educador x educando. Sem esta, não é possível a relação 
dialógica indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em 
torno do objeto cognoscível (FREIRE 1983, p.78) 
 

Educar não é mera transferência de conhecimentos, mas sim conscientização e 

testemunho de vida. É construir e libertar o ser humano das cadeias do determinismo 

neoliberal, reconhecendo que a história é um campo aberto de possibilidades, de inclusão. A 

educação implica assim na formação de sujeitos históricos de uma sociedade que vá muito 

além do capital. 

Adorno (1995) se pergunta como se constitui uma educação que realize as 

transformações políticas, econômicas, culturais e sociais necessárias? Como construir uma 

educação cuja principal referência seja o ser humano? Ele acredita que a educação  é elemento 

crucial para fazer oposição a barbárie  que ameaça o mundo. Do mesmo modo que ela evita a 

barbárie, ela emancipa para a inclusão. 

Desta forma e somente desta forma, a escola poderá se transformar em um importante 

espaço para o exercício do processo de inclusão individual e coletiva dos sujeitos, 

fundamentada numa compreensão problematizadora do ato de conhecer e a intencionalidade 

de mudar o mundo. 

Sendo assim, ela seria um processo de esclarecimento voltado para a libertação do 

sujeito cativo por ideologias que limitam a autonomia.  

 
A única concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas 
poucas pessoas interessadas nessa direção orientem toda a sua energia para 
que a educação seja uma educação para a contradição e para a resistência. 
(ADORNO, 1995, p. 182-183) 

 

A educação tem sentido unicamente como uma educação dirigida a uma auto-reflexão 

crítica.  
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Como vimos no capítulo anterior, a desigualdade ao acesso aos bens educacionais, 

principalmente da educação superior, que atinge aqueles das classes mais desfavorecidas é 

resultado de uma situação excludente existente desde os primórdios da nossa história. 

O padrão excludente continua nos dias de hoje e como a escolha dos modelos 

escolares passa por questões ideológicas. A escola reproduz a desigualdade social. À classe 

desfavorecida, as escolas de trabalho, voltadas às demandas do mundo capitalista; aos mais 

favorecidos, as escolas humanistas, destinadas a desenvolver em cada individuo o poder de 

pensar e de saber se orientar na vida. (GRAMSCI, 1982). 

Para subverter esta ordem faz-se necessário uma educação que tenha caráter libertador, 

há de se pensar em um ensino que desperte a reflexão e o senso crítico. 

Mas o desejado está muitas vezes distante do encontrado. O jovem das camadas 

populares, sem alternativas, estimulados pelo fácil acesso e convencidos pelas ofertas de 

bolsas de estudos, muitas vezes recorrem aos cursos superiores em instituições privadas que 

estão longe de outorgar - lhes aquilo que esperam.  A qualidade da instituição nem sempre é 

considerada no momento de se escolher um curso. Frequentemente se frustram com a 

dissonância existente entre o discurso proferido e a prática vivenciada. 

O MEC em uma tentativa de mitigar a situação, por meio do ENADE avalia 

periodicamente os cursos das IES e aqueles que não obtêm conceitos suficientes sofrem uma 

série de sanções que vão desde um período para melhoria de suas atividades até encerramento 

dos mesmos, bem como desvinculamento de Programas como o FIES e o ProUni.  

 

Entre as 699 Instituições de Ensino Superior (IES) que obtiveram resultado 
insatisfatório no Índice Geral de Cursos (IGC) de 2009, 93% são privadas. 
Os dados foram divulgados no dia 13 de janeiro, pelo Ministério da 
Educação (MEC). O indicador mede a qualidade da faculdade, centro 
universitário  ou universidade a partir da qualidade de seus cursos de 
graduação e pós graduação, em uma escala de um a cinco. Os resultados 1 e 
2 são considerados insatisfatórios, 3 razoável, 4 e 5 bons. Entre 12 
instituições com IGC 1 (...) duas são públicas (...) No grupo de instituições 
com IGC 2, 644 são particulares e 43 públicas – sendo uma delas federal (...) 
Mas de duas mil instituições de ensino superior foram avaliadas em 2009 
pelo MEC. A maior parte (52,7%) das instituições obteve conceito 3, 
considerado razoável. Apenas 25 das universidades podem ser consideradas 
de excelência, com IGC 5 - -1,39% do total (...) As 12 faculdades com nota  
1 representam 0,67% do total avaliado e as com nota 2, 38,32%. (CORREIO 
DO ESTADO, cit. por JORNAL DO SINPRO, março - 2011). 

 

Muito se tem falado em qualidade de ensino nos últimos tempos e muitas avaliações 

externas têm concorrido para verificar tal fato. Gatti (2003) afirma que se as avaliações 
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externas por si melhorassem a qualidade da educação, seriamos o país com melhor 

desempenho dos alunos no mundo. 

Quando se pensa em qualidade de educação deve-se ter em vista antes de tudo que dado ao 

seu caráter, o termo é bastante polissêmico, e ela não pode estar restrita apenas a resultados, o 

que geralmente acontece, assim quando se pensa em qualidade parecem que os aspectos 

quantitativos são os mais preponderantes, e não é assim que deveria ser.  

 
A qualidade da educação passa por questões como a existência de uma 
filosofia educacional e, pela consciência do papel social da educação – não 
só seu papel instrumental, de utilidade, por exemplo, para o trabalho, mas 
seu papel para a civilização humana, para a constituição de valores de vida e 
convivência, seu papel no desenvolvimento de sensibilidade do outro, ao 
meio ambiente, às expressões humanas de cultura. Portanto, passa por 
elementos formativos que transcendem, embora não dispensem de modo 
algum, a aquisição de conhecimentos apenas. (GATTI, 2007, p.55) 
 

Neste sentido a qualidade não pode em hipótese alguma estar restrita apenas ao 

número de vagas e escolas, se bem que importantes. Há de se pensar em uma educação que 

abarque: 

Um currículo que represente um diálogo com a comunidade escolar e que responda as 

questões: Para quê? Para quem?  A favor de quem? Que seja construído através de uma gestão 

democrática e participativa, possibilitando que o mesmo seja “uma história escrita pelos 

professores, em diálogo com a comunidade escolar”. (SAUL, 2008, P.121) 

Uma autonomia que lhe outorgue um processo de decisão e humanização construído 

historicamente, democraticamente, comprometidamente por todos nele envolvidos. O trabalho 

de construção de autonomia é o trabalho do professor com os alunos e não do professor 

consigo mesmo (FREIRE, 1996, p.71). 

Uma cultura de emancipação e que para isto tenha uma intencionalidade política 

assumida e declarada de transformar as condições e situações de vida de toda a comunidade 

participante. A educação neste sentido deve se constituir em um espaço necessário para a 

construção de processos de libertação dos oprimidos. 

Um espaço de diálogo como processo dialético-problematizador, onde o método 

utilizado busque os diferentes conteúdos programáticos que emergem da própria práxis, da 

comunicação crítica. 

 
Daí que seja igualmente dialógica. Daí que conscientizadora também 
proporcione, ao mesmo tempo, a apreensão dos temas geradores e a tomada 
de consciência dos indivíduos em torno dos mesmos (FREIRE, 1993, p. 87). 
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Um espaço de pesquisa/investigação como ponto central do processo dialógico-

problematizador, estimulador da curiosidade e da construção de conhecimentos significativos. 

"É preciso, indispensável mesmo, que o professor se ache repousado no saber de que a pedra 

fundamental é a curiosidade do ser humano" (FREIRE, 1998, p. 96). Quanto maior for o papel 

ativo que os sujeitos assumam em relação ao ato cognescente, maior será o aprofundamento 

da conscientização da sua realidade (FREIRE, 1970). 

Um espaço de vários saberes “Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca 

inquieta, impaciente, permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os 

outros” (FREIRE,1987,p.58) Onde haja respeito do saber de experiência feito, ponto de 

partida da pratica educativa problematizadora da realidade. Respeito aos saberes prévios dos 

alunos, oriundos de suas práticas, não os percebendo como tábulas rasas prontas para serem 

preenchidas por uma educação bancária destituída de sentidos. Articular os saberes do senso 

comum com aqueles aprendidos na escola, dando a estes um caráter mais dinâmico e próximo 

da realidade do aluno. 

Um espaço de cidadania – Freire (1981, p.45) define “cidadania como condição de 

cidadão, com uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão”, construído graças a um 

processo de conscientização por meio da codificação, por meio da escrita e da palavra da 

cultura existente entre as pessoas envolvidas.  

Um espaço de empoderamento mesmo que redundante com alguns dos termos 

citados acima, vale citá-lo como indicador de transformações nas relações sociais, culturais, 

econômicas e de poder. 

Uma comunidade aprendente uma escola que aprende com toda a sua comunidade e 

não se reserva apenas ao ato autoritário de ensinar. 

Mas para que uma escola tenha caráter inclusivo e de qualidade reiteramos a 

necessidade de um currículo diversificado e que na sua constituição não haja apenas a 

presença do professor, mas também do aluno, pois não há “docência sem discencia” 

(FREIRE).  

Pacheco (2007) afirma que na Escola da Ponte os currículos são diversificados para 

todos, não só para os alunos que pertençam a minorias. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
4. METODOLOGIA 
 
 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 
empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já 
visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente 
de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de uma 
apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais (DUARTE, 
2002) 

 
Para responder às questões propostas neste estudo, por seu caráter dialógico, optamos 

pela pesquisa qualitativa o que facilita a construção e interpretação da realidade estudada.  

A pesquisa qualitativa percorreu um caminho bastante sinuoso nas ciências humanas e 

sociais e a sua evolução deveu-se aos diferentes domínios principalmente da antropologia e  

da sociologia. Com caráter interdisciplinar, ela ultrapassa a uma só disciplina (ANADÓN, 

2005)  

Bogden e Biklen (1982) estabelecem quatro etapas no desenvolvimento da pesquisa 

qualitativa. A primeira etapa que se inicia no fim do século XIX até 1930, quando aparecem 

os trabalhos qualitativos em educação e a utilização de diferentes técnicas de coletas de dados 

(observação participante, entrevistas, estudo de documentos pessoais). A sociologia se impõe 

como arcabouço teórico das pesquisas. 

A segunda etapa, situada entre 1930 e 1950, é marcada pelo abandono da abordagem 

qualitativa pelas ciências sociais e humanas. Os anos 60 são marcados pelas mudanças 

sociais, terreno fértil para as pesquisas qualitativas. (ANADON, 2005) 

No quarto marco, a década de 70 e 80, com o surgimento de novos paradigmas, há 

uma geração de muitas iniciativas, métodos e técnicas de pesquisas em todas as áreas do 

conhecimento. 

As induções apolíticas e as certezas positivas são postas em questão pelos 
pós-positivistas (Popper, 1975, 1984) e autores com larga experiência em 
pesquisas qualitativas (Campbell e Stanley, 1963: Campbell, 1974; 
Cromback, 1974) socorrem-se ou reconhecem as virtudes da pesquisa 
qualitativa ou são postas em questão as certezas únicas de pesquisa em 
ciências humanas (ROSALDO, 1989 apud CHIZZOTTI, 2006) 
 

Com base em Rey (2002) e Chizotti (2006), justificamos finalmente o uso da pesquisa 

qualitativa neste trabalho, pois para Rey a epistemologia qualitativa é apoiada em três 
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princípios importantes do ponto de vista metodológico, fundamentos estes que balizam em 

grande parte este trabalho. São eles:  

 

1. O conhecimento é uma produção construtivo-interpretativa – é preciso 
dar sentido, interpretar as expressões do sujeito estudado; 

2. O caráter interativo do processo de produção do conhecimento – a 
interação com o sujeito pesquisado, é essencial no processo de estudo dos 
fenômenos humanos; 

3. A significação da singularidade como nível de produção do conhecimento 
– a singularidade sempre foi desprezada no conhecimento de base 
positivista, mas na pesquisa da subjetividade adquire importante 
significação qualitativa, que impede de identifica-la com conceito de 
individualidade. (REY, 2002) 

 

Já Chizzotti (2006,121) afirma que o discurso para ser interpretado e compreendido 

deve estar situado em um “contexto histórico, relacionado com o processo cultural, 

socioeconômico e político, nos quais o discurso acontece crivado pelas relações ideológicas e 

de poder.” Há de se apreender o objeto de estudo como uma instância dotada do dinamismo 

histórico-social. 

Busca-se assim, o sentido do fenômeno segundo o olhar que as pessoas têm a respeito 

dele. 

 
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objetos de pesquisa, para extrair deste convívio os 
significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 
zelosamente escrito, com perspicácia e competência cientificas, os 
significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. (CHIZZOTTI, 
2006)  
 

Desta maneira a pesquisa qualitativa envolve o uso de vários materiais empíricos, tais 

como, estudo de caso, entrevistas, textos observacionais, históricos, historia de vida, sempre 

objetivando compreender melhor o assunto estudado. 

Nesta pesquisa para a obtenção dos dados foi utilizada a entrevista reflexiva que é uma 

alternativa para o estudo de conteúdos  subjetivos e complexos demais para serem 

investigados por instrumentos formatados de maneira padronizada. 

Para Marconi e Lakatos (2004) inclui como “conteúdos a serem investigados fatos, 

opiniões sobre fatos, sentimentos, planos de ação, condutas atuais ou do passado, motivos 

conscientes para opiniões e sentimentos”.  



54 
 

 
 

Os dados obtidos pela entrevista podem ser divididos em os de natureza objetiva (fatos 

concretos) e os de natureza subjetiva (atitudes, valores, opiniões que  só podem ser obtidos 

com a contribuição dos atores sociais envolvidos). 

A entrevista por propiciar um encontro face a face, não se faz em terreno neutro, 

existem representações, intencionalidades, preconceitos tanto da parte do entrevistado quanto 

do entrevistador. “O jogo de emoções e sentimentos permanece durante todo o processo” 

(SZYMANSKI, 2010, p.10).  

As ocasiões nas quais  ocorrem estes contatos entre pesquisador e sujeitos da pesquisa 

podem e devem se tornar um rico material e assim parte sujeita à análise.   

Devem ser registrados como os contatos se estabelecem a reciprocidade do 

entrevistado em relação ao entrevistador, seu grau de disponibilidade, o arranjo do local 

concedido, a postura, gestos, sinais corporais e/ou mudanças de tom de voz etc., tudo fornece 

elementos significativos para a leitura/interpretação posterior daquele depoimento, bem como 

para a compreensão do universo investigado.  

Por ter caráter semiestruturado permite um contato mais íntimo entre entrevistado-

entrevistador, o que propicia que o entrevistador estabeleça muitas vezes a exploração em 

profundidade das  crenças, saberes, representações do entrevistado. 

A entrevista inicia-se com uma pergunta geradora que 

 
deve ser o ponto de partida para o inicio da fala do participante, focalizando 
o ponto que se quer estudar e, ao mesmo tempo, ampliar o suficiente para 
que ele escolha por onde quer começar. Com isso, já teremos um 
direcionamento das reflexões do entrevistado, ao que será oferecido, 
inicialmente, um tempo para a sua expressão livre a respeito do tema que se 
quer investigar. A questão tem por objetivo trazer á tona a primeira 
elaboração, ou um primeiro arranjo narrativo que o participante pode 
oferecer sobre o tema que é introduzido. (SZYMANSKI, 2010, p.10). 
 

Ressalta-se, porém que antes da proposição da questão geradora há a apresentação da 

pesquisadora, a explicitação dos objetivos da pesquisa, a garantia de anonimato, a abertura de 

um espaço para perguntas e esclarecimento de dúvidas, bem como a elucidação do termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

No que tange à interpretação dos dados colhidos nos relatos orais há um fator gerador 

de discussões entre os pesquisadores no que diz respeito à subjetividade e isto tem sido objeto 

de preocupação no que se refere a sua “garantia de confiabilidade”. Teme-se que o material 

seja contaminado em grande parte pela visão do pesquisador, descaracterizando-o conforme 

os seus propósitos, para tanto  em 1997, a revista Sociology publicou estudo empírico no qual 
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pesquisadores ingleses sugerem um procedimento a que denominam inter-rater reliability 

como um desses critérios. O que eles propõem é, basicamente, que os relatos gravados e 

transcritos, assim como os procedimentos utilizados para colhê-los, sejam acessíveis a 

diferentes pesquisadores que não participam da pesquisa em questão, para que cada um possa 

fazer suas próprias interpretações do conteúdo dos relatos colhidos e, dessa forma, auxiliar na 

validação dos resultados apresentados. (MARCONI e LAKATOS, 2004) 

Szymanski  et al (2010) ao se referir como devem ser os procedimentos de realização 

das entrevistas e análise de dados ressalta que o pesquisador é o principal instrumento de 

trabalho , não apenas para a análise dos dados , mas  também da produção dos mesmos 

durante a entrevista. Portanto, deve estar atento para qualquer tipo de registro que poderão lhe 

servir como um banco de dados. 

Com relação à transcrição da fala do entrevistado, as autoras ressaltam que também ela 

é um momento de análise.  “Ao transcrever, revive-se a cena da entrevista, e aspectos da 

interação são relembrados” (id, p.74). 

Após leituras e releituras do texto completo das entrevistas, “com anotações às 

margens... que permitem sínteses provisórias, de pequenos insights e a visualização de falas 

dos participantes, referindo-se aos mesmos assuntos” (id. p.75) surgem as categorias, que são 

agrupadas segundo a compreensão do pesquisador. Tem-se então a explicitação dos 

significados que são reunidos em categorias, que  são reagrupadas nos temas referidos. 

 

 

4.1.  Análise e interpretação dos dados 

 

Para análise e interpretação dos dados obtidos neste trabalho foi utilizada a técnica de 

estudar a entrevista como um todo extraindo dela as ideias pertinentes ao referencial teórico 

exposto sobre inclusão social. 

 

 

4.2.  Procedimentos metodológicos   

 

Neste trabalho, a amostra foi composta por nove sujeitos, com os seguintes critérios 

para a seleção dos mesmos: ter ingressado na faculdade e ter concluído o curso como 

participante do ProUni; ser egresso do curso, com no mínimo três anos de formado, 

moradores da Região Metropolitana de São Paulo.  
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Não foram considerados: faixa etária, etnia, gênero, instituição de ensino, curso 

(tecnológico, bacharelado, licenciatura), demandas referentes ao curso, localização da 

moradia e da instituição, características familiares, situação ocupacional. A adesão à pesquisa 

foi voluntaria. 

Antes da aplicação das entrevistas recorremos a um pré-teste com cinco sujeitos, que 

mostrou que o instrumento de coleta de dados era apto para ser aplicado. 

Recorremos à entrevista estruturada. 

Antes da aplicação da entrevista foi feito um contato prévio com cada um explicando 

os objetivos da pesquisa, garantindo-se o sigilo dos dados e estabelecendo o local da mesma 

de acordo com a disponibilidade do sujeito. Tempo utilizado pelo sujeito para responder ao 

instrumento de estudo que variou de 30 a 45’. 

A entrevista foi desencadeada  pela pergunta geradora: “Houve alguma mudança em 

sua vida depois que terminou o curso universitário?”, pretendendo-se com ela situar o 

sujeito em relação ao assunto a ser tratado. Ela é bastante ampla a fim de permitir aos 

entrevistados uma liberdade em relação à tratativa do tema. 

Os sujeitos responderam outras sete perguntas, todas elas relacionadas aos aspectos 

teóricos levantados e que dão suporte às respostas inicialmente propostas. Todas as questões 

foram respondidas. 

A) Perfil dos entrevistados: 

Dos entrevistados  cinco são mulheres e quatro são homens com idades variando de 26 

a 44 anos, cinco são pretos e quatro brancos, dois casados e sete solteiros, na época da 

entrevista, seis estavam empregados e três desempregados. Fizeram os seguintes cursos de 

graduação: três, fonoaudiologia, os outros fizeram direito, ciências biológicas, psicologia, 

administração de empresas, filosofia e tecnologia em mecatrônica. Todos moram em bairros 

da periferia de São Paulo. 

São originários de famílias cujos pais têm o Ensino Fundamental Incompleto. 

 

B) Análise dos dados 

Buscam-se nesta análise dos dados os elementos que respondam à questão principal 

desta pesquisa que é saber se o ProUni inclui socialmente os seus egressos, seguindo os  

indicadores de mobilidade social, emprego formal, autonomia, empoderamento, felicidade e 

cidadania.  
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A questão desencadeadora da análise dos dados foi a primeira onde se perguntou sobre 

as mudanças ocorridas na vida após o término do ensino universitário. Vários  sujeitos 

pontuam aspectos de mobilidade social, aqui entendida mesmo como uma transição de uma 

esfera de um estrato social para outro.  

Em relação a mobilidade social S2 afirma  

 
Teve mesmo uma mobilidade social... Depois que terminei o curso superior 
eu comecei a trabalhar, já engatei direto em trabalhos... Enquanto eu estava 
na Universidade eu morava em um bairro periférico, Paraisópolis que é uma 
comunidade carente e hoje não moro mais lá, moro em um apartamento, 
então teve mudanças. 
 

Vale lembrar que há dois tipos de mobilidade social, a intrageracional e a 

intergeracional. A intrageracional é quando se analisa o individuo no inicio e no fim de dada 

situação e a intergeracional quando se levam em conta aspectos da vida do sujeito em relação 

aos seus pais. No caso acima, podemos afirmar com certeza que houve  uma mobilidade 

intrageracional. 

Os sujeitos também relatam sobre o apoio familiar dado para que se cursasse um curso 

superior, pois estes  trazem em si a representação de dias melhores que os estudos podem 

proporcionar.  

Podemos afirmar que temos aqui uma mobilidade intergeracional. 

S1 ao responder sobre quais motivos que o levaram a cursar o Ensino superior diz 

 
...teve a influência dos meus pais que sempre apoiaram que tanto eu quanto 
minha irmã estudássemos e é bem comum dizer que é para ser alguém na 
vida (sic) . Eles sempre falavam isto para a gente, 
 

Já S2 afirma 
 
...é uma coisa que vem desde pequeno a questão do estudo, meus pais são 
migrantes nordestinos,...minha mãe e o meu pai tinham só o primário quando 
chegaram aqui...Eles sempre deram muito peso a questão do estudo. 
 

A conquista de um emprego formal também é citada pela maior parte dos 

entrevistados que associaram a ela o crescimento pessoal. O fato de ter cursado o Ensino 

Superior pelo ProUni abriu portas para o mercado de trabalho e de aprimoramento 

profissional, apesar de três sujeitos estarem desempregadas  

Em relação à  inclusão social vale ressaltar que em termos de desenvolvimento 

psicológico o trabalho promove a autoestima, a auto-realização e o avanço na escala social, ao 

contrário da desesperança e da falta de expectativas vivenciadas por  pessoas que necessitam 

das ações do governo. 
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A sensação de ser bem sucedida fica evidente na fala de S6  

 
...eu pude prestar concurso público e já tenho um emprego estável e também 
já pude dar aula na graduação e pude continuar meus estudos  também no 
mestrado. 
 

Podemos afirmar que a educação formal traz um  impacto positivo na renda dos 

trabalhadores, assim como aumenta as possibilidades de obtenção de emprego. 

Quando perguntados se o emprego mudou depois que concluiu o curso. 

S6 responde 

 
Tenho dois empregos como professora, antes tinha apenas um. Trabalho 
também na pós-graduação, antes dava aula apenas para o Ensino Médio. 
 

S7 diz    

Antes eu trabalhava no ramo do subemprego e na informalidade. 
 

S8 

Meu primeiro emprego foi com telemarketing, foi no primeiro ano de 
faculdade, o primeiro emprego que consegui foi como telemarketing, daí no 
segundo ano eu já comecei a trabalhar em escola como professor substituto. 

 
S9 

Eu mudei para um emprego melhor. 

A causa do desemprego normalmente está associada ao despreparo dos trabalhadores 

para assumir os novos postos de trabalho. Estar desempregado por desqualificação significa 

estar excluído da sociedade e do mercado de trabalho. 

Neste aspecto Políticas Públicas que contribuem para sanar o problema de mão de 

obra desqualificada no Brasil são muito bem vindas. Este é o caso do ProUni 

Países em desenvolvimento que investem em educação tem um  retorno  positivo tanto 

em termos de produtividade quanto de qualidade de vida. (SOARES; GONZAGA, 1997). 

De acordo com Ferreira (2000) a educação também é um importante instrumento para 

se diminuir a desigualdade no Brasil. O autor enumerando as principais causas de 

desigualdade, tais como etnia, gênero, influentes no processo de formação de renda do 

trabalho, ressalta a importância da escolaridade na renda acumulada pelo trabalhador. 

Segundo Ferreira (2000, p. 24) “a evidência empírica sugere fortemente que a 

educação continua sendo a variável de maior poder explicativo para a desigualdade 
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brasileira”.  Se a educação contribuiu para a desigualdade esta também contribuiu para uma 

educação geradora de desigualdade, é um circulo vicioso que se estabelece. 

S7  se refere a desigualdades de oportunidades educacionais quando diz 

 
...mesmo depois de ter concluído o ensino médio, me via sem nenhuma 
perspectiva de prosseguir nos estudos em nível superior, seja pelas 
dificuldades relacionadas á qualidade do ensino básico brasileiro, seja pela 
via de acesso nada democrática ao ensino superior. ...era assim como eu me 
sentia.Como um estudante mal treinado que realizava uma dieta sem 
proteínas, se comparado a estudantes de colégios particulares que não 
precisavam trabalhar e tinham todo um aparato tecnológico e cultural a sua 
disposição.  
 

Outro aspecto relevante encontrado nas respostas dos entrevistados diz respeito às 

mudanças que aconteceram em relação à forma de pensar dos mesmos depois que passaram 

a cursar o curso universitário  

A grande maioria cita mudanças nos aspectos relativos à forma de pensar e de ver o 

mundo de maneira mais crítica. 

S7 afirma 

 
Sim, hoje passo a ver o mundo com outros olhos. Leio livros, jornais, 
revistas sob outra ótica. Penso, pondero antes de fazer julgamentos e de 
tomar decisões. 
 

S5 diz  
 
Mudei, com certeza o país mudou muito também, preciso sempre estar 
atento para não perder as oportunidades da vida. 

 
S6 

 
Acho que é muita a coisa (sic) que realmente quando você estuda, você 
aprende, você começa a enxergar as coisas que antes você não enxergava, 
tem contato com pessoas diferentes, por exemplo, na Universidade eu não 
sabia que se comportavam ou se vestiam de alguma maneira, e também acho 
que na questão crítica, de ter mais consciência de política, porque você 
convive com várias pessoas e você começa a pensar por si próprio.... 
 

Neste tema, a palavra chave é autonomia e neste sentido “se quisermos ser livres, 

ninguém deve nos dizer o que devemos pensar" (Castoriadis. O próprio ethos universitário 

favorecido pelo ProUni proporciona ao estudante o convívio com uma massa crítica peculiar 

ao sistema acadêmico o que favorece novas formas de pensar e agir, de reflexão e curiosidade. 

Há um alargamento da rede social o que contribui em muito para a inclusão social e trará 

muitos benefícios à sua vida tanto pessoal quanto profissional. 

Quando questionados sobre se o curso propiciou oportunidades para tomar decisões. 
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S2 respondeu 

 
Sim, claro, tenho mais segurança e capacidade para abrir um leque maior de 
alternativas. 

S4 

Sim, as coisas ficaram mais evidentes, dá para perceber a intenção das 
coisas. 
 

S6 
 

Sim, a continuidade dos estudos deu uma guinada em minha carreira, de 
repente vi que queria ser realmente professora, largar o emprego de 
administradora que eu tinha no qual eu  trabalhava de segunda a segunda, 
por conta de poder estudar sem pagar. 

 
S9 

 
Sim, principalmente em relação a buscar melhorias na vida tanto pessoal 
quanto profissional. 
 
 

As respostas acima indicam que o curso superior trouxe aos sujeitos uma condição de empoderamento 

que lhes dá a possibilidade de fazer mudanças que levam a melhoria  e a fortificação de si 

próprios  

Empoderamento é um conceito central na obra de Paulo Freire, e está relacionado à 

ativação da potencialidade criativa, como também de “desenvolver e potencializar a 

capacidade das pessoas” (GUARESCHI in STRECK et al, 2008, p.165) 

Indo um pouco mais além, podemos notar que empoderamento esta relacionado a  

conscientização como podemos notar nas respostas de S4. 

Em relação à equidade temos a resposta de S3 que diz 

 
A minha vida mudou desde o momento que ingressei no curso, deu uma 
nova perspectiva na minha vida, eu tive acesso, por exemplo, ao estágio no 
Ministério Público São Paulo, então isto foi um privilégio. Aqui dentro 
conheci pessoas e todas estas coisas significam portas abertas. até janeiro de 
2012. 

 
S3 relata na entrevista que por ser negra sofreu determinados preconceitos por parte 

dos seus colegas de curso (Direito/Mackenzie), mas que graças ao desempenho obtido no 

curso pode superá-lo e fazer estágio em uma Instituição de renome como o Ministério 

Público. 

S1 sente-se feliz (felicidade) por ter se identificado com o curso e após ter concluído o 

mestrado agora está fazendo o doutorado. 
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Eu conclui o mestrado no ano passado, estou fazendo o doutorado agora Eu 
não esperava isso quando entrei na faculdade ir para essa área acadêmica, me 
surpreendi sendo fonoaudióloga, atendendo pessoas descobri que eu gosto 
muito de fazer isto que me traz muita alegria e felicidade. Essa profissão foi 
a escolha correta. 
 
 

A questão da cidadania podemos observá-la na relação dos Sujeitos com suas 

comunidades.  

Por se tratar de lugares da periferia, normalmente carentes, a maioria dos sujeitos 

quando perguntados sobre as necessidades da sua comunidade, respondeu que faltam os 

cuidados básicos como assistência médica  adequada, educação de qualidade, transporte 

coletivo, saneamento básico, moradia etc. 

Percebem que este estado de coisas só pode ser mudado se houver vontade 

governamental, além de S1 t que tentou fazer algum movimento no Bairro de Taboão da Serra 

onde mora nenhum outro participou de alguma ação para ver resolvidos os problemas da 

comunidade. 

S1 tentou, mas devido à falta de apoio não conseguiu o que a deixou bastante 

frustrada, fazendo-a desistir da causa. 

S1 diz 

Tentei, não consegui, então parei. 

Outros colocam a responsabilidade em ações externas de Políticas Públicas ou de 

ações governamentais. 

S7 afirma 

 
Para mudar é necessário a criação e implementação de Políticas Públicas que 
atendam as necessidades da população, que funcionem a contento e 
observem os fins para as quais foram criadas. 

 

S9 fala 

Sim, basta o poder público melhorar o repasse de verbas e formular projetos 
para essas áreas. 
 

S5 diz 
 

Creio que seja possível mudar, vai depender muito da vontade política do 
governo. Tem que se acabar com a corrupção, creio que assim as coisas 
podem começar a mudar. 
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Neste sentido o que observamos é que a noção de cidadania no que diz respeito a 

movimentos populares ainda é muito restrita aos entrevistados, dando uma idéia de 

heteronimia em relação ao Poder Público. 

S6 faz um relato mais imbricado à atitude cidadã quando diz 

 
Ah! ...o que eu posso fazer é a parte da educação, é mostrar para os alunos 
que eles podem mudar um pouco isso, que eles podem através da educação 
conseguir mudar um pouco essa perspectiva de vida. O mais difícil é fazê-los 
acreditar que  podem mudar, porque eles não tem perspectiva, muitos deles 
nem acham possível chegar a universidade. Para eles é uma coisa muito 
distante, então eu sempre que entro em sala de aula falo que fui aluna do 
ProUni e que eu também estudei em escola pública e que é possível sim eles 
terem uma profissão, não só uma profissão, mas também um conhecimento 
de mundo. 

 
Percebe-se na fala da professora uma preocupação solidária com seus alunos 

compatível com a atitude cidadã. 

O ProUni é visto com bons olhos pela maioria dos entrevistados que viram nele a 

condição sine qua non  para se cursar a universidade. 

S8 diz 

 
Se não fosse pelo ProUni eu não teria acesso a uma boa faculdade de forma 
tão rápida. 
 

 S4 afirma que fazer um Curso Superior 
 

...era um desejo antigo, aí surgiu o ProUni e não perdi a oportunidade. 
 

 S7 fala 
 
Foi somente através do ProUni, com uma bolsa de estudo de 100% que pude 
ter esperanças de acessar o ensino superior e poder provar para mim mesmo 
que eu era capaz, mesmo com toda dificuldade legada de um ensino 
deficiente. Para quem sempre teve poucas possibilidades de estudo e, de 
alguma forma, era apenas mais um produto do fracasso escolar, a autoestima 
era tudo o que eu tinha e pesou na hora de ingressar em uma universidade. 
 



63 
 

 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Concretizar a igualdade em um país com um histórico de extrema desigualdade é um 

fato que não se pode mais discutir, as ações afirmativas concorrem para a efetivação deste 

princípio.    

Este é o caso do Programa Universidade Para todos – ProUni – cujo objetivo principal 

é possibilitar o acesso da população de baixa renda ao ensino superior privado. O programa 

tem boa aceitação nacional tanto que a inscrição de candidatos ao mesmo tem aumentado 

consideravelmente ano a ano. Desde a sua criação atendeu até a presente data mais de um 

milhão estudantes. No último dia 3 de maio de 2012 o Supremo Tribunal Federal deu seu aval 

para o ProUni como Ação Afirmativa que não ofende o princípio de isonomia, ao contrário 

busca de maneira tímida torná-lo efetivo. 

Ao analisar o conjunto dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa fica reconhecida a 

importância da universidade em relação às mudanças que ocorreram em suas vidas, tais como, 

mobilidade social, escolha correta da profissão, emprego formal, ganho de uma visão critica 

da sociedade, que lhes permitem tomar decisões e fazer julgamentos, que nada mais são que a 

autonomia e o  empoderamento. 

O que surpreendente, é que isto é conquistado independentemente da qualidade do 

Ensino Superior do Brasil. 

No contexto das entrevistas, pelos indicadores levantados na análise, podemos 

constatar que os sujeitos foram incluídos socialmente. Dadas as respostas podemos vislumbrar 

que o ProUni pode significar um processo embrionário de emancipação social, na medida que 

significa uma superação de obstáculos impostos pelo cotidiano na sociedade brasileira. 

O ProUni faz parte de um conjunto de políticas implantadas pelo governo Federal para 

diminuir os obstáculos que impedem o acesso à universidade de parte  considerável da 

juventude .Das políticas podemos citar além do ProUni ,o Fies, o Reuni, o Sistema de Seleção 

Unificada (SISU)  e a Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

Todo este conjunto de ações promove o acesso ao ensino superior e pode ser 

justificado pelo fato de que o Brasil nos últimos anos vem passando por um processo de 

grandes mudanças sociais e econômicas reconhecidas mundialmente, chegando a ser a sexta 

economia do mundo (2012), fato este que exige um nível de qualificação profissional da 

juventude que ai esta. 

O Brasil precisa de cérebros e o ProUni é um elemento que pode contribuir para isto. 
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 CURSO IES DURAÇÃO ANO DE 
CONCLUSÃO 

S1 Fonoaudiologia PUC 4 2008 
S2 Fonoaudiologia PUC 4 2008 
S3 Direito Macquenzie 5 2008 
S4 Cienc. Biologicas Torricceli 3 2009 
S5 Tec. Mecatronica Uninove 3 2009 
S6 Fonoaudiologia PUC 4 2008 
S7 Psicologia Universidade Ibirapuera 5 2008 
S8 Filosofia PUC 3 2008 
S9 Administração INESC: Instituto de ensino 

superior Cenecista - MG 
4 2008 

S10     
 
SEXO 
 

 MASCULINO FEMININO 
S1  x 
S2 x  
S3  x 
S4  x 
S5 x  
S6  x 
S7 x  
S8 x  
S9  x 
S10   
S11   

 
 Idade 
S1 26 
S2 28 
S3 44 
S4 28 
S5 26 
S6 29 
S7 30 
S8 25 
S9 25 
S10  

 
RAÇA 
 

 PRETA BRANCA PARDA INDIGENA 
S1 x    
S2  x   
S3 x    
S4  x   
S5  x   
S6  x   
S7 x    
S8 x    
S9 x    
S10     
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ESTADO CIVIL 
 

 Casado Divorciado Solteiro Outros 
S1   x  
S2   x  
S3 x    
S4   x  
S5   x  
S6   x  
S7 x    
S8     
S9     
S10   x  

 

FILHOS 
 

 Sim Não 
S1  x 
S2  x 
S3 X 14; 17  
S4  x 
S5  x 
S6  x 
S7 1ª 4m  
S8   
S9   
S10  x 

 

LOCAL DE MORADIA BAIRRO 
 

S1 Taboão da Serra 
S2 Vila Matilde 
S3 Vila Ré 
S4 Freguesia do Ó 
S5 Freguesia d Ó 
S6 Vila Espanhola 
S7 Itaquera 
S8 Talarico 
S9 Vila Joanisa 
S10  
S11  

 

SITUAÇÃO HABITACIONAL       
 

 Casa Própria Casa alugada 
S1 x  
S2 x  
S3 x  
S4 x  
S5 x  
S6 x  
S7 x  
S8 x  
S9  x 
S10  x 
S11   
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 Empregado Desempregado Função Exerce a função 
para qual se 

formou 
S1 x x   
S2 x  fonoaudiologo sim 
S3  x   
S4  x   
S5 x  Tecnico em 

Mecanica 
Não 

S6 x  Professora Sim 
S7   Tecnico em medida 

socioeducativa 
sim 

S8   Professor sim 
S9 x  Auxiliar de 

Administração 
 

S10     
S11     

 
ESCOLARIDADE MEMBROS DA FAMÍLIA 
 

 Pai Mãe Irmãos Cônjuge Filhos 
S1 superior fundamental superior   
S2 Médio Completo superior Curs. ens 

superior 
  

S3 Superior fundamental    
S4 4ª ens fund 3 Ensino 

fundamental 
   

S5 4ª ens fund 3ª Ensino 
fundamental 

 Curso Pedagogia  

S6 Médio Ensino 
fundamental 

Superior 
Fundamental 
incompleto 

  

S7 Médio fundamental    
S8 Superior Superior Superior 

cursando 
  

S9  Fundamental 
4ª serie 

   

S10      
S11      
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1. Houve alguma mudança em sua vida depois que terminou o curso universitário? 
 
S1 - Sim, várias. Difícil assim agora eu elencar as principais mudanças, mas (incompreensível) foi bem importante porque me fez ver que é uma área que eu me 

identifiquei bastante tanto que eu continuei aqui na PUC, eu conclui o mestrado o ano passado, estou fazendo doutorado agora, então essa foi uma grande 
mudança que eu não esperava isso quando eu entrei na faculdade ir para essa área acadêmica, me surpreendi sendo fonoaudióloga atendendo pessoas 
descobri que eu gosto muito de fazer isso que me trás muita alegria. Essa profissão foi a escolha correta. Que mais, por enquanto de maneira geral é isso. 

S2 Teve uma mobilidade social, digamos assim, depois que eu terminei o curso superior eu comecei a trabalhar, já engatei direto em trabalhos e além das 
questões ai de conhecimento que a Universidade trás e que é um ganho para a própria vida do ponto de vista intelectual, teve também uma questão de 
mobilidade social, enquanto eu estava ainda na Universidade eu morava em um bairro periférico, Paraisópolis que é uma comunidade carente, e hoje não 
moro mais lá, moro em um apartamento então teve essas  mudanças. 

S3 A minha vida mudou desde o momento que eu ingressei no curso, deu uma nova perspectiva na minha vida, eu tive acesso, por exemplo, fui estagiária até 
janeiro de 2012 no Ministério Público de São Paulo então isso foi um privilégio. Aqui dentro conheci pessoas e isso tudo significam portas abertas.. 

S4 As coisas mudaram muito para melhor, passei a ter mais senso critico e ser a mais seletiva em relação as minhas escolhas. 

S5 Tenho mais facilidade para lidar com as pessoas, me sinto mais a vontade e seguro em relação ao meu trabalho 
S6 Sim, porque eu pude prestar o concurso público e já tenho um emprego estável e também já pude dar aula na graduação e pude continuar os estudos também 

no mestrado. 
S7 Sim, hoje passo a ver o mundo com outros olhos. Leio livros, jornais e revistas sob outra ótica. Penso, pondero, antes de tomar decisões e fazer julgamentos.  
S8 Eu acho que houve uma mudança maior ainda quando eu comecei o curso a perspectiva assim de vida, de futuro antes bom se não fosse pelo Pro Uni eu não 

teria acesso a faculdade tão rápido e nem uma boa faculdade e o crescimento profissional e pessoal eu não teria acesso a isso de uma forma rápida ou de 
qualidade de ensino se não fosse pelo Pro Uni. 

S9 Sim houve várias mudanças inclusive na forma de pensar. E de entender algumas coisas 
S10  
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2. Quais os motivos que o levaram a cursar o ensino superior? 

 
S1 Vários, teve a influencia dos meus pais que sempre apoiaram isso que tanto eu quanto a minha irmã estudávamos e é bem comum dizer que é para ser 

alguém na vida né porque desde pequena eles sempre falavam isso para a gente  que seria muito importante.E foi, então eles foram as principais 
influencias.O fato de eu ter escolhido o curso de fonoaudiologia foi por acaso porque a minha primeira opção não foi fonoaudiologia no Pro Uni foi 
Ciências Sociais mas eu fui selecionada para fonoaudiologia e  foi uma ótima surpresa para mim.

S2 Ahã, acho que é uma coisa que vem desde pequeno a questão do estudo, meus pais são migrantes nordestinos, vieram para São Paulo ainda jovens, com 
dezessete, dezoito anos, chegaram aqui sem estudo. Minha mãe tinha primário, meu pai também tinham só o primário quando chegaram aqui, o atual Ciclo I 
não é? Fundamental Ciclo I, casaram, tiveram a gente e sempre procuraram oferecer para a gente o que eles não tiveram.Acho que é uma coisa meio clássica 
assim, acho que é uma coisa meio clássica das características assim da migração no Brasil. Então eles sempre deram muito peso para a questão do estudo. 
Eles procuraram no inicio colocar a gente em escolas públicas que tivessem algum diferencial em termos de ensino, ou que as condições daquela escola 
fossem um pouco melhor do que as outras e na sequencia eles foram procurando bolsas nas instituições particulares.Então eu fiz o ensino fundamental a 
primeira série na escola pública e da segunda série em diante com bolsa total em um colégio particular em São Paulo.

S3 Para aumentar mais as minhas chances de emprego poder ter uma carreira.
Eu queria muito cursar uma Universidade, mas não tinha condições financeiras de bancar uma universidade particular, eu cheguei a prestar Fuvest mas não 
passei fui para a segunda fase mas não fui aprovada.Então eu fiquei eu estava sem perspectiva, eu queria muito fazer o curso mas não podia bancar. Ai na 
época, se não me engano, foi o segundo ano do Pro Uni eu me encaixava ai eu resolvi prestar e deu tudo certo.

S4 Era um desejo antigo aí surgiu o ProUni e não perdi a oportunidade
S5 Fiz para melhorar o nível de vida, ganhar mais, ter melhor colocação no mercado.
S6 Bom, primeiro porque eu sempre quis ser professora e sempre gostei muito de estudar e também para ter um padrão melhor né de vida.
S7 De modo geral, mesmo depois de ter concluído o ensino médio, me via sem nenhuma perspectiva de prosseguir meus estudos em nível superior; seja pelas 

dificuldades encontradas relacionadas à qualidade do ensino básico brasileiro; seja pela via de acesso nada democrática ao ensino superior.  
Certa vez vi, num canal de televisão, alguns comentários sobre os atletas das olimpíadas. Um dos comentaristas comparava os atletas veteranos aos neófitos 
e, num tom humorístico, brincava com os alimentos que eles supostamente ingeriam e dizia: “Não dá para comparar o desempenho de um atleta que treina 
todos os dias e se alimenta de cereais, frutas, etc. daquele que, mal tem tempo para treinar e come pão com ovo no café da manhã”.    
Numa analogia aos estudos, era assim que eu me sentia. Como um estudante mal treinado que realizava uma dieta sem proteínas, se comparado a estudantes 
de colégios particulares que não precisavam trabalhar e tinham todo um aparato tecnológico e cultural a sua disposição, com tempo e condição suficiente 
para se prepararem para os melhores vestibulares públicos.  
Tudo isso era demais para eu poder digerir e já estava quase me conformando à idéia de não tentar ser o que meus ascendentes não foram, nem tampouco 
tentar romper com uma tradição familiar de analfabetos, semianalfabetos e analfabetos funcionais.  
 Foi somente através do ProUni, com uma bolsa de estudo de 100%, que pude ter esperança de acessar o ensino superior e poder provar para mim mesmo 
que eu era capaz, mesmo com toda dificuldade legada de um ensino deficiente. Para quem sempre teve poucas possibilidades de estudo e, de alguma forma, 
era apenas mais um produto do fracasso escolar, a autoestima era tudo que eu tinha e pesou na hora de ingressar numa universidade.

S8 Crescimento pessoal e profissional foi isso.
S9 Era meu sonho desde o ensino fundamental e porque no mundo em que vivemos hoje é fundamental ter um diferencial.
S10 
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3. Quais as necessidades de sua comunidade, grupo social etc.?   

 
S1 Então eu moro em Taboão da Serra município da Grande São Paulo e eu percebo que no bairro onde eu moro falta muita  básico , com relação a saúde 

mesmo tem uma UBS mas só que o funcionamento é um pouco precário para uma área tão grande que aquele bairro acaba abrangendo, então fica bem 
precário para quem precisa de um médico ou de cuidados básicos ou quem precisa periodicamente , sei lá, num caso de diabete precisa sempre estar ali 
numa unidade de saúde, então falta muito isso.É um lugar que eu percebi que agora nos últimos tempos está sendo abandonado pelo em relação a transporte 
também, que tem o caro para  pessoa de Taboão da Serra e também tem precário que são ônibus que estão bem complicado de se andar mesmo. Faltando 
segurança, muita segurança porque apesar de ser um bairro até que antigo ele está se transformando com o tráfico, com roubo então, por exemplo, na rua 
onde eu moro nos últimos dois anos isso vem se intensificando agora, tem acontecido muito baile funk, então eles fecham as ruas e uma delas é onde eu 
moro e rola de tudo nesses bailes. Então se acaba chamando a policia e eles não fazem nada, falam para você se identificar porque se trata de uma 
perturbação não lembro agora o que eles falam, eu fiz até a queixa mais ai você se identificar, aparecer imagina, não dá nem para fazer a queixa direito, e ai 
quando aparece a policia eles ficam meio longe, não podem agir muito, por exemplo, quando apareceu da última vez ai o funk dispersou ai um monte de 
motos foi escondida na hora, ai estava acontecendo um monte de coisa e a policia não podia fazer nada porque não sei.Mas falta isso, falta segurança, saúde, 
transporte, acho que o básico ali da minha região é bem precário. 

S2 São várias 
 Acaba circulando em vários lugares. Bom acho que se pensar na comunidade que eu venho de origem que é Paraisópolis que é onde eu vivi boa parte da 
minha vida e onde eu fiz uma pesquisa de iniciação cientifica ainda na faculdade, é um bairro que tem muita ação social, então num primeiro olhar você 
acha que as necessidades estão ali contempladas. Mas falta ahã falta um olhar dos trabalhos que tem lá tanto da iniciativa privada quanto dos equipamentos 
sociais para a autonomia daquela população, que acabou virando uma população ao olhar dos outros carente, mas uma população que foi muito que cresceu 
tendo muito trabalho, muita coisa para ela. Então tem trabalho lá na comunidade lá dentro, a Porto Seguro de Saúde tem uma escola lá dentro, tem 
equipamentos de saúde privados, do governo, então uma comunidade que tem uma rede social que a cidade de São Paulo não tem então se você 
- Ela é beneficiada. 
- Ela é extremamente beneficiada, mas 
- Não usufrui disso 
- É, mas isso não reflete numa autonomia dessa população. 
- (incompreensível) você acha que eles se acomodaram um pouco? 
- Sim, acho que sim. A pesquisa de iniciação que eu fiz lá foi para falar da questão de letramento, foi ver o perfil o que que circula,ahã circula em 
(incompreensível) da população e por exemplo, uma das coisas que a gente percebeu é que até por conta da origem das pessoas que estão lá, da questão de 
estudo é uma tradição oral de qualquer coisa que circula entre a comunidade, mas as instituições quando fazem algum trabalho ou quando fazem alguma 
divulgação elas fazem a partir do registro escrito e isso não é o que circula a comunidade, então também tem muita coisa que acontece e que a comunidade 
não sabe porque não circula da forma como ela 
-É comum para eles 
- Não é comum para eles, então acho que falta um pouco um olhar de qual é essa população, de perceber também que essa população não tem autonomia, 
porque está tudo ali, qualquer coisa que precisa está ali 
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B- Está tudo disponível. 
G- E ai quando não tem alguma coisa também e ai o que  eu faço, vou para onde ao sei, vou perguntar em tal lugar ou não pergunto fica uma coisa meio 
complicada, então isso é da minha comunidade de origem falta autonomia, falta trabalho que garanta autonomia para aquela população  

S3 Então eu vou ter que contar um pouco da minha infância da minha história, porque meu pai começou uma Igreja em uma escola de educação infantil então 
antes de vir para o direito eu trabalhei nessa escola muitos anos, com a comunidade (incompreensível) é a educação então fiquei muito (desligada) com a 
educação pré escolar, com as escolas, nós tínhamos um projeto de regularizar a escola, nós tínhamos muitos bolsistas, era uma escola particular não tinha 
convênio, mas nós tínhamos muitas crianças que os pais acabavam de (incompreensível) e pediam e nós concedíamos essa bolsa, então tinha muitos 
bolsistas então uma área que eu sempre quis trabalhar foi com educação. Então ali não existe muitos projetos com crianças, existe um projeto de circo escola 
que fica próximo do metro Patriarca, mas o local onde fica a minha igreja ali não há nenhum projeto com criança, então há muitas crianças, muitas moradias 
populares e não há projetos. Então eu acho para mim que naquela comunidade o que eu faria seriam projetos com crianças. 

S4 Saúde, saneamento básico, transporte e tantas outras que tem por todo o lugar. 
S5 Acho que a principal é a falta de uma educação de qualidade 
S6 Principalmente onde eu trabalho é necessidade mesmo de moradia e de assistência médica.Por que eu trabalho, alguns alunos meus moram assim em 

barraco então essa necessidade mesmo de moradia, de renda na verdade  de trabalho e de assistência a saúde. 
S7 O que eu observo é que, tanto na minha comunidade, quanto em outras instaladas na periferia de São Paulo, há a extrema necessidade da criação de recursos 

sociais para a população de baixa renda. Praticamente não existem C.C.A´s, C.J´s, Centros de Convivência, C.E.U´s, etc. quando existem, estão em bairros 
distantes e não contemplam a demanda, inviabilizando o acesso de muitos. 
A juventude vive na ociosidade por falta de incentivo ao lazer, esporte e cultura. Digo isso porque trabalho na área social e conheço o entorno do bairro 
onde moro e dos bairros vizinhos e, quando precisamos encaminhar um jovem para um curso profissionalizante, por exemplo, temos que desloca-lo de seu 
bairro para outro. Sem nenhuma ocupação, os adolescentes e jovens acabam se envolvendo em práticas infracionais e muitas vezes se veem inseridos em 
sistemas socioeducativos por determinação judicial.       

S8 Eu moro em periferia tem pessoas ricas assim na região que eu moro, tem pessoas que tem uma vida estável e tem pessoas que estão melhorando de vida e 
tem ainda bastante gente pobre que mora em favela. As necessidades, as necessidades essas pessoas mais pobres que ainda moram em favela eu não tenho 
muito contato, mas devem ser as necessidades básicas deve ter acesso a educação, ao ensino público, a saúde pública, mas não acesso a coisas de qualidade. 

S9 Melhoria na educação e saúde 
S10  
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4. Da para mudar isto? Como?   

 
S1 Dá. 

Acho que fazendo algum tipo de movimento. Sabe dá vontade de fazer algo ali na região, mas você precisa de um grupo de apoio, eu já tentei assim por 
meio de rede social escrever alguma coisa, mas só que as pessoas, assim, acabam não se movimentando, não (incompreensível) de um comentário na 
comunidade de Taboão da Serra que uma pessoa falava Taboão da Serra é tudo de bom e tal e ai desse comentário surgiu um monte de coisa eu fui falando o 
que eu achava, o que eu achava que estava faltando e ai foi tão repercutiu tanto isso na comunidade que um vereador acabou escrevendo ofensas para mim e 
para as pessoas que eu estava tentando movimentar para escrever, para falar, para manifestar o que achavam de Taboão, então escreveu coisas assim bobas 
sabe mais que ofenderam, pessoas conhecidas em Taboão, outras pessoas que tentavam defender falando que Taboão tinha qualidade de saúde e tal não sei o 
que. Percebi que isso seria muito difícil que, por exemplo, sozinha sem um movimento, sem uma ação social não daria certo e assim as pessoas já se 
acomodaram com o que está acontecendo em Taboão, e eu também acho que me acomodei, tanto que eu quero sair de lá, não quero demorar muito para sair 
de lá, então eu acho que eu também me acomodei e que desisti. 
Só uma mudança política, outra atitude, assim o problema de Taboão que quem está virando líder dali nos últimos tempos são pessoas que não tem uma 
conduta muito correta, então esse está sendo um grande problema, já acontecia isso, mas isso está se intensificando, então eu não sei se isso daria certo uma 
pessoa só faria alguma diferença. 

S2  
S3 Eu acho, por exemplo, existem muitas escolinhas, o governo fala muito mal as pessoas falam muito mal das escolas de educação infantil não tem estrutura, 

não tem pessoal adequado mas, ao mesmo tempo o governo não consegue dar conta de tantas crianças. Então o governo poderia estabelecer algumas 
parcerias com essas escolas, dando suporte, fiscalização, treinamento e essas escolas entrariam com o espaço delas, o corpo diretor os professores, então 
acho ... Então eu acredito muito nessas parcerias do público com o privado. O governo estando à frente no controle, na organização, seria uma forma das 
escolas e com pouco, o governo gasta muito para poder manter, movimentar a máquina do estado é caro, você poderia com o (incompreensível) que o 
governo gasta com uma criança, suprir as necessidades de uma criança.

S4 Da, votando bem.
S5 Creio que seja possível, mas isto vai depender muito da vontade política do governo. Tem que se acabar com a corrupção, creio que assim as coisas podem 

começar a mudar.
S6 Ah! Mais difícil assim pessoalmente o que eu posso fazer é a parte da educação, de mostrar para os alunos que eles podem mudar um pouco isso, que eles 

podem através da educação conseguir mudar um pouco essa perspectiva de vida.Porque o que é mais difícil é fazê-los acreditar que eles podem mudar, 
porque eles não tem perspectiva, muitos deles nem acham possível chegar a universidade.Para eles é uma coisa muito distante, então acho, eu sempre que 
entro na sala eu falo que eu fui aluna do Pro Uni e que eu também estudei em escola pública e que é possível sim eles terem uma profissão, não só pela 
profissão mas ter um conhecimento do mundo (incompreensível).

S7 Para mudar, é necessário à criação e implementação efetiva de Políticas Públicas que atendam as necessidades da população, que funcionem ao contento e 
observem os fins para as quais foram criadas. 

S8 Eu acho que dá com o tempo. 
Através da conscientização, da conscientização do empenho pessoal de cada um e da conscientização do acesso a programas como o Pro Uni e outros que 
possam facilitar o acesso a universidade por exemplo.

S9 Sim , basta o poder público melhorar o repasse de verbas e formular projetos pra essas áreas
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S10  
5. Qual a sua colaboração atual para que isto ocorra? 

 
S1 Tentei não consegui e então parei 
S2 Tendo uma atuação consciente tanto como pessoa quanto profissional. 
S3 Com certeza. É um projeto que eu tenho que eu não sei se é viável, por exemplo, eu sempre fui muito alunos que saem de escola pública por exemplo USP, 

ou mesmo alunos que vem de projetos como Pro Uni, nós poderíamos perfeitamente aos sábados ou periodicamente, sem atrapalhar ninguém nós 
poderíamos participar de projetos do governo por exemplo.Eu pego uma tarde por mês e dou assessoria, como trabalho que o Vitor fez que eu ia participar e 
acabei não indo, você pode na minha área direito você poderia perfeitamente dar assessoria a pessoas, encaminhamentos as vezes elas não sabem para onde 
ir se vão para a defensoria se vão para o Ministério Público e isso é um serviço que na minha área eu poderia fazer e em outras áreas também. Eu acho que 
nós podíamos devolver para o Estado, para a sociedade um pouco do que a sociedade investiu em cada um. 
 

S4 Votando bem 
S5 Trabalho, pago os meus impostos, tento ser um cidadão do bem. 
S6 Com as minhas aulas 
S7 O trabalho é de formiguinha, as transformações não se dão da noite para o dia. É necessário muita luta e reivindicação. A colaboração se da na medida em 

que tenho a oportunidade de participar, por exemplo, de reuniões, eventos, conferências e debates junto a Secretaria Municipal de Assistência Social para 
ajudar a pensar, criar estratégias e definir os novos rumos da sociedade em relação à criação e implementação de Políticas Públicas. Seja através da votação 
de projetos existentes de propositura coletiva, ou proposta de moção para que um novo projeto seja avaliado e votado em assembleia, como foi o caso das 
pré-conferencias do SUAS realizadas nas 31 subprefeituras dos municípios de São Paulo, relacionadas aos serviços da rede socioassistencial.   
 

S8 Com a minha profissão eu posso. 
B- Como? 
EH- Trabalhando na conscientização dos alunos como professor dando exemplo do meu caso que melhorei profissionalmente, pessoalmente e vou melhorar 
financeiramente também com o tempo. 
 

S9 As coisas são bem complexas e não dependem de uma única pessoa. 
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6. O curso propiciou oportunidades para vc tomar decisões? Em que? 

 
S1 O curso não mexeu muito com isso deu a formação técnica e pronto. Acho que a formação que eu tive foi proporcionando isso gradualmente, eu fui 

percebendo que tinha algumas situações que eu sentia que eu não podia ou não sabia, eu percebi que eu podia fazer algo, que eu podia ter mais autonomia 
então acho que foi uma mudança não só isoladamente com relação ao curso que eu fiz mas acho que foi uma mudança na minha postura ao longo do tempo. 

S2 Sim, claro, tenho mais segurança e capacidade de abrir um leque maior de alternativas. 
S3  
S4 Sim, as coisas ficaram mais evidentes, dá para perceber mais a intenção das coisas 
S5 Sim 
S6 Sim , mesmo na continuidade dos estudos deu uma guinada na carreira de repente ver que realmente eu queria ser professora e largar o emprego que eu tinha 

de trabalhar de segunda a segunda por conta de poder estudar sem pagar, então sim. 
S7 O curso me ajudou em muitas coisas, mas não atribuo a ele todo o mérito. Às vezes mais vale estar fora da faculdade, ler bons livros e ter o contato com o 

mundo, com o drama do ser humano do que ir a aula e apenas ouvir o que o professor fala e depois sair dali e achar que nada daquilo que foi discutido tem a 
ver com você.  
As pessoas mais inteligentes que já conheci não passaram da 5ª série na escola e tem grande conhecimento prático das coisas, da sociedade e do mundo. 
Diferente de muitos acadêmicos que muitas vezes se atêm apenas a teorias, debatendo-as e se esquecem da realidade nua e crua que está fora dos bancos da 
Universidade, ou seja, tentam ser catedráticos naquilo que não tem experiência.  
Seria o mesmo que tentar discutir atualmente o tema das cracolândias e da internação compulsória sem ao menos saber de quem estamos falando, sem nunca 
ter pisado os pés numa cracolândia, ou nunca ter entrado numa favela.     

S8 Sim, o curso de filosofia ele é voltado praticamente é quase todo para reflexão, para reflexão de problemas e eu acho que na forma de pensar mesmo, na 
forma de analisar a situação. 

S9 Sim principalmente em relação a buscar melhorias na vida tanto pessoal quanto profissional. 
S10  
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7.  O que mudou no seu modo de pensar sobre a vida, seu país e o mundo antes e depois da universidade 

S1 Mudar com certeza mudou, mas assim é difícil dizer porque você fala de um momento anterior e de um atual que eu estou vivendo agora que estou tendo na 
prática então eu não sei nem comparar esses tempos agora assim, não saberia dizer se foi exclusivamente pelo fato de eu ter entrado num curso, ter entrado 
numa faculdade, acho que mudou porque eu amadureci, porque eu fui vendo que eu precisava de outros sei lá que eu comecei a me interessar por outras 
coisas mas não acho que foi exclusivamente pelo fato de eu ter entrado na faculdade, acho que contribuiu muito para a minha formação, para o meu 
conhecimento as eu não sei o que isso tem a ver com o fato de eu ter amadurecido outras coisas. 

S2  
S3 Ahã na verdade não pelo contrário, é uma questão difícil porque além de ser bolsista, ser negra obviamente que tem um poder econômico limitado, quando 

você frequenta uma Universidade como o Mackenzie o público que não é exatamente o seu, você se depara com situações difíceis. O dia a dia não é fácil, o 
dia a dia de um bolsista não é um dia fácil, você se depara com várias situações. O livro que é caro demais, o governo não banca material escolar, biblioteca 
levei muita multa na biblioteca porque eu não podia devolver os livros e eu também não podia comprar os livros e as pessoas você faz poucas amizades, 
então o relacionamento não é fácil. Você não frequenta o mesmo clube, você não frequenta a mesma roda social. Quando eu, aqui no Mackenzie eu sentia é 
um espaço interessante porque você tem muitos filhos de funcionários, bolsistas então você acaba fazendo uma roda de amigos, mas a sociedade a vida lá 
fora não é fácil. As pessoas você tem que saber o que falar, o que fazer porque as pessoas cobram  use isso, fale aquilo. No meu estágio no Ministério 
Público havia várias pessoas que entravam na mesma portaria eu era barrada, pediam a minha carteirinha, existe sim o preconceito velado ou não. Mas o 
meu curso de Direito eu  sai daqui querendo trabalhar na Defensoria Pública, eu tenho muita vontade de, eu acho que de ajudar mesmo, continuar esse 
trabalho, ajudar o meu próximo, as pessoas que não tem condições. Ser uma boa Defensora Pública e ajudar as pessoas que não tenham acesso a um 
advogado, pagar isso é muito caro, a justiça é muito cara no Brasil. Então eu tenho vontade de atuar nessa área com pessoas carentes.((Risadas)) 
(incompreensível) existe um funcionário do Mackenzie que cuida dessa parte dos bolsistas, e muitos bolsistas falavam para ele se eu não cumprimentá-lo 
fora daqui não fique chateado comigo que eu não posso as pessoas não podem saber que eu sou bolsista, existe um preconceito então é terrível, então as 
pessoas falavam com ele fora lá do ambiente, iam levar a documentação (incompreensível)para que as pessoas não vissem.((Barulhos)) existe dois fatores 
algumas pessoas se enquadram num padrão Pro Uni que é até um salário mínimo e meio de renda per capita, ter frequentado escolas particulares como 
bolsista ou escola pública mas elas não se enquadram mas elas não se enquadram no padrão que a Universidade quer. Por exemplo cursos como Arquitetura, 
Odonto, são cursos que exigem um instrumental muito caro são os papéis (importados) o instrumental de Odonto são caros, os materiais são caros, então 
quem vai bancar essa parte.Como é que o aluno, o aluno tem a bolsa no máximo você vai ter mais uma bolsa, um salário se você for de período integral mas 
quem vai comprar o seu livro que são caros, a manutenção do curso é cara. 

S4 Amadureci, com certeza mudei. Não acredito muito mais em políticos, mas não sei como posso mudar isto, ai não adianta muito saber. 
S5 Mudei, com certeza e o pais mudou muito também, preciso sempre estar atento para não perder as oportunidades da vida. 
S6 Acho que é muito a coisa de que realmente quando você estuda você aprende você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava, tem contato 

com pessoas diferentes, por exemplo na Universidade que eu não sabia que se comportavam ou se vestiam  de alguma maneira, e também acho que na 
questão da critica né, de ter mais consciência também de política porque você convive com várias pessoas e você começa a pensar por si próprio eu acho na 
Universidade. Você começa a dar importância para algumas coisas que antes você falava a não quero me envolver com isso. Eu acho que é isso. 
De você conseguir relacionar coisas que de repente você achava que ah está fazendo o bem, de repente fala não, mas há um interesse por trás dessa 
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promessa, um interesse por trás de um beneficio ou não? Ou qual a prioridade de um governo por exemplo. Eu acho que a gente começa a perceber isso. 
S7 Já suspeitava antes, mas depois que entrei na universidade descobri que independentemente das dificuldades todos podem aprender. Que o preconceito é 

altamente destrutivo, mas a autoestima aliada ao desejo que querer fazer diferente pode transpor barreiras.  
Passei a olhar com outros olhos para o ser humano e a enxergar aqueles que para muitos são invisíveis, como sujeitos de transformação. 
Vejo meu país e o mundo de outra forma, penso, por exemplo, que as ações afirmativas e os programas sociais hoje, embora se revistam de uma roupagem 
de benefício, nada mais são do que uma devolução irrisória de tudo aquilo que foi expropriado, negado e proibido.  
Que tudo aquilo que o Governo Federal faz, para tentar atenuar as desigualdades e diminuir as diferenças, é o mínimo depois de tanta segregação, 
marginalização, escravidão e preconceito que, até hoje, deixam uma marca indelével nesse país e no mundo. 
Hoje é possível separar o joio do trigo e identificar, por exemplo, quando um político toma decisões devido ao lobby de empresas, de interesses individuais 
ou propagandas em nome da democracia. 
É mais fácil detectar o reacionário. O que é de direita ou de esquerda, independente da sigla do partido. O revolucionário do ultraconservador e quando 
vivemos uma ditadura em plena democracia    

S8 O Brasil está melhorando a sua situação. O último governo ele melhorou a qualidade de vida de grande parte da população, com programas, acesso a 
financiamento de casas, de faculdade, universidade. A política o meu curso não mudou meu modo de ver a perspectiva.Em relação a minha vida ele mudou 
bastante, meu horizonte de possibilidades de entrar na faculdade quando você ainda é jovem, quando você acabou de terminar a escola, sei lá acha que pode 
fazer grande coisa e a Universidade ela muda um pouco o seu horizonte, seu campo de possibilidades você fica mais (estável). 

S9 Devemos sempre fazer planos e termos objetivos e traçar algumas metas pra conseguir tais objetivos. Mesmo que parece difícil nunca devemos estagnar. 
Aprendi a compreender melhor os problemas e pensar em soluções ideais para esses problemas mesmo que eu não tenha poder para isso. 

S10  
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8. O seu emprego mudou depois que concluiu o curso?  

 
S1 Ainda não consegui colocação efetiva depois da conclusão do curso; 
S2 Passei a trabalhar na secretaria estadual da educação  
S3 Estou desempregada 
S4 Estou desempregada 
S5 Não mudou, mas espero que mude em breve 
S6 Tenho dois empregos como professora, antes tinha apenas um. Trabalho também numa pós graduação, antes dava aula só para o ens. Médio.  
S7 Sim, antes trabalhava no ramo do subemprego e na informalidade.  
S8 Meu primeiro emprego foi com telemarketing, foi no primeiro ano de faculdade o primeiro emprego que eu consegui foi como telemarketing, daí no 

segundo ano eu já comecei a trabalhar em escola como professor substituto. 
S9 Sim, eu mudei de emprego para um melhor. 
S10  
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