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RESUMO 

 

 

Nos governos do presidente Lula (2002-2010), ocorreu uma significativa expansão do Ensino 

Superior no Brasil, seja através da ampliação do acesso nas universidades públicas federais, 

seja através de programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e 

especificamente o Programa Universidade para Todos (ProUni). A pesquisa “Políticas 

Públicas e Educação: uma avaliação do Programa Universidade para Todos (ProUni) em 

Natal-RN”, teve com objetivo geral avaliar a efetividade do ProUni enquanto uma política 

pública na área da Educação Superior na cidade de Natal-RN. Nos objetivos específicos, foi 

investigado e discutido o processo que envolve a implementação, a criação, as características 

e o desenho institucional do programa, bem como seus limites e avanços, a efetividade social 

do ProUni na capital do Rio Grande do Norte. O ProUni surgiu em 2005, no Brasil, como um 

programa do governo federal que permite, através de uma parceria público-privada, a 

ampliação do acesso ao ensino superior. O processo metodológico constitui-se da análise 

bibliográfica e documental sobre a implementação do ProUni no país, no Rio Grande do 

Norte e na cidade de Natal-RN, como também foi feita uma discussão teórico-metodológica 

sobre o campo de Avaliação de Políticas Públicas e sobre a Educação Superior no país, o 

ensino público e o ensino privado. No entanto, para a fundamentação da tese, foram 

realizadas, também, entrevistas individuais com gestores de instituições privadas de ensino 

superior e grupos focais com estudantes bolsistas do programa em Natal-RN. Os resultados 

apresentados pela pesquisa apontaram que apesar de existirem algumas questões que devem 

ser melhoradas no ProUni, como as condições para a permanência dos bolsistas nos cursos, o 

programa é uma importante ferramenta de acesso a uma graduação para uma parcela da 

sociedade que não conseguiu uma vaga nas instituições públicas de ensino universitário, 

modificando, assim, a perspectiva de futuro dos beneficiários dessa política pública, 

apontando novas possibilidades profissionais, novas oportunidades de transformar suas vidas 

e a história de vida de suas famílias através da expansão de suas capacidades a partir do 

ingresso, como bolsista do ProUni, em um curso de graduação em uma instituição privada de 

Educação superior em Natal-RN. 

 

Palavras-chaves: Políticas Públicas, Avaliação de Políticas Públicas, ProUni, Educação 

Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

In the governments of President Lula (2002-2010), there has been a significant expansion of 

Higher Education in Brazil, either through the growing of access in Federal Public 

Universities, or through programs as the Fund for Student Financing (FIES) and specifically 

the University Program For All (ProUni). The research "Public Policies and Education: an 

Valuation of the University for All Program (ProUni) in Natal-RN", has as finality evaluate 

the effectiveness of ProUni while a public policy in the area of Higher Education in the city of 

Natal – RN. In the specific objectives, the process that involves the implementation, creation, 

characteristics and institutional design of the program, as well as its limits and advances, the 

social effectiveness of ProUni in the capital of Rio Grande do Norte was investigated and 

discussed. ProUni was created in 2005 in Brazil as a federal government program that allows, 

through a public-private partnership, the expansion of access to higher education. The 

methodological process consists of a bibliographical and documentary analysis of the 

implementation of ProUni in the country, in Rio Grande do Norte and in the city of Natal – 

RN, as well as a theoretical-methodological discussion on the field of Valuation of Public 

Policies and On Higher Education in the country, public education and private education. 

However, for the foundation of the thesis, individual interviews were also conducted with 

managers of private higher education institutions and focus groups with students of the 

program in Natal – RN. The results presented by the research to pointed that although there 

are some issues that need to be improved in ProUni, such as the conditions for scholarship 

holders to stay in the courses, the program is an important tool for accessing a degree for a 

portion of society that did not Public Universities, thus modifying the future perspective of 

the beneficiaries of this public policy, pointing new professional possibilities, new 

opportunities to transform their lives and the life's history of their families by expanding their 

capacities as a ProUni Fellow, in a graduate course at a private higher education institution in 

Natal – RN. 

 

Keywords: Public Policies, Public Policy Evaluation, ProUni, Higher Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, ocorreu um processo de expansão do Ensino Superior público e 

privado no Brasil. Na modalidade pública, essa expansão ocorreu através do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 

promovendo como objetivo central do programa o acesso e a permanência na Educação 

Superior Público Federal. 

Na modalidade do Ensino Superior privado, essa expansão foi potencializada pelo 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que é um programa do Ministério da Educação 

destinado a financiar cursos de graduação em universidade privadas e o Programa 

Universidade para Todos (ProUni). 

Nesse sentido, este trabalho avaliará o Programa Universidade para Todos (ProUni), 

que foi criado pela medida provisória nº 213 de 10 de setembro de 2004, e transformada em 

Lei em 13 de janeiro de 2005 (Lei nº 11.096/2005), tendo como objetivo a concessão de 

bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de curso de graduação e de cursos 

sequenciais de formação específica, em instituições privadas de Educação Superior. Sobre 

programa, segundo Ala-Harja e Helgason (2000, p. 8), 

 

[...] entende-se, geralmente, um conjunto de atividades organizadas para 

realização dentro de cronograma e orçamento específicos do que se dispõe 

para a implementação de políticas, ou seja, para a criação de condições que 

permitam o alcance de metas políticas desejáveis. O termo pode comportar 

atividades relativamente menos abrangentes ou programas de amplo escopo. 

Contudo, deve-se salientar que o conceito de programa pode variar de um 

país para outro, chegando mesmo a não ser usado em muitos deles. 

 

No entanto, o estudo no campo da avaliação de políticas públicas que está sendo 

proposto tem como questão norteadora: Qual a efetividade social do ProUni em Natal-RN? 

E para responder a essa pergunta, o objetivo geral será avaliar o programa Universidade 

para Todos (ProUni) em Natal-RN enquanto uma política pública que objetiva ampliar o 

acesso ao Ensino Superior no Brasil.  

Os objetivos específicos do trabalho foram investigar e discutir sobre a criação, 

características e o desenho institucional do programa, bem como avaliar os limites e 

avanços do ProUni e a sua efetividade social na capital do Rio Grande do Norte.  
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O ProUni tem sido analisado em vários trabalhos e os resultados sobre o objetivo, 

funcionamento e efetividade do programa têm apresentado algumas perspectivas, 

interpretações, críticas ou sugestões de acordo com o que tem sido colocado em prática, como 

também o que necessita ser corrigido.  

Entre os estudos que se propuseram a investigar o ProUni, podemos destacar o 

trabalho de Claudio Luis Crescente Frankenberg e Helena Sporleder Côrtes, intitulado O 

Impacto do ProUni sobre a Universidade – Levantamento e Diagnóstico Preliminar do 

Rendimento de alunos da primeira turma a ingressar sob essa modalidade de seleção, nos 

cursos de engenharia da PUCRS, realizado em 2006, no qual os autores apontam a 

necessidade do governo federal, ao propor uma política pública de democratização do acesso 

ao ensino superior, acompanhar as Instituições de Ensino Superior, os caminhos que são 

definidos e trilhados através da sua política educacional e as instituições privadas. Por outro 

lado, precisam assumir sua condição de avalizadoras dessa política, desenvolvendo uma 

avaliação institucional mais ampla, que contemple vários aspectos da vida acadêmica e da 

trajetória do aluno nas instituições após ingressarem através do ProUni. 

Sobre o ProUni, sua criação e funcionamento, bem como a Lei que rege o programa, é 

importante destacar o trabalho de Aparecida Andrés, em 2008, intitulado O Programa 

Universidade Para Todos (ProUni), que fez uma investigação sobre as bases legais, 

condicionalidades, funcionamento e a dinâmica do programa, refletindo que apesar das 

críticas pelo favorecimento ao empresariado, da parceria e benefícios gerados para o setor 

privado, o ProUni conseguiu fazer um trabalho relevante de inclusão social, ofertando a uma 

parcela da sociedade a possibilidade de cursar uma graduação, tendo chances de conseguir um 

emprego melhor e ter mais qualidade de vida. 

No estudo feito por Maria Rita Aprile e Rosa Elisa Mirra Barone, Políticas públicas 

para acesso ao ensino superior e inclusão no mundo do trabalho – o Programa Universidade 

para todos (ProUni) em questão, 2008, são pesquisadas as diferentes políticas públicas de 

acesso ao ensino superior desde o final dos anos 1990 no país. Levantam, porém, uma 

discussão sobre a relação público-privada na educação, como também evidenciam algumas 

contradições no que diz respeito ao discurso oficial do ProUni como uma política inclusiva, 

pelo fato da transferência de recursos de isenção fiscal beneficiar uma parcela da população 

menos favorecida, questionando, também, a qualidade de ensino que é oferecida pelas 

instituições privadas que aderiram ao programa. 

O trabalho de Lenin Cavalcanti Brito Guerra e Antônio Sérgio Araújo Fernandes, 

intitulado O processo de criação do Programa Universidade para Todos (ProUni): interesses 
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e escolhas no congresso nacional, 2009, fez uma profunda análise sobre o processo de criação 

do programa, dos debates em torno do projeto de lei, dos trâmites políticos, emendas e 

modificações na disputa política em torno do projeto inicial. Os autores concluem que 

 

Diante das pressões e lobbies de representantes das IES privadas, muitos 

deles parlamentares, o projeto inicial do PROUNI foi desfigurado. Na 

melhor das hipóteses, transformou-se em programa assistencialista, que 

prioriza o acesso – e não a permanência – do estudante ao ensino superior. 

Mais grave que um programa assistencialista para os alunos bolsistas, foi 

assistencialista com as instituições de ensino privadas (GUERRA; 

FERNANDES, 2009, p. 301). 

 

 

Indo também nessa perspectiva de críticas ao assistencialismo do programa, como 

também ao processo de privatização do ensino superior, o trabalho de Marcos José Valle, em 

2009, ProUni: Política Pública de acesso ao ensino superior ou privatização?, retrata que o 

ProUni é um programa que visa o acesso de estudantes que não teriam condições de ingressar 

em instituições de ensino superior pública ou de pagar mensalidades nas instituições privadas 

na educação superior, entretanto, se constitui como uma política de sentido restrito à 

democracia e, conforme crítica do autor, contribui com uma política de privatização do ensino 

superior.  

O trabalho de Edineide Jezine Mesquita Araújo e Elourdiê Macena Corrêa intitulado 

ProUni: Políticas de inclusão ou exclusão no contexto das aprendizagens ao longo da vida, 

feito em 2011, concluiu que o governo, ao apresentar o ProUni como uma política de inclusão 

social, buscou atender às exigências dos organismos internacionais de financiamento, 

priorizando, dessa forma, o acesso e não a permanência e o sucesso do estudante no decorrer 

de sua formação acadêmica. Nesse sentido, é feita uma crítica ao programa e às políticas 

públicas para o ensino superior, que ao invés de priorizar as demandas internas do país, 

favorece interesses externos. 

No entanto, o trabalho de Luiz Alex Silva Saraiva e Adriana de Souza Nunes, de 2011, 

A efetividade de programas sociais de acesso à educação superior: o caso do ProUni, 

apontou que mesmo o programa atingindo a expectativa de inclusão no ensino superior, 

permitindo perspectivas e ascensão profissional de muitas pessoas que tiveram acesso ao 

programa, ainda precisa de alguns ajustes dos formuladores do programa. Pois, mesmo 

atingindo um grande número de brasileiros, essa iniciativa ainda é muito superficial, 

imediatista, tirando o foco em relação à necessidade que o país tem de investimentos em 

educação pública e de qualidade. 
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O estudo de Vera Lúcia Felicetti, Janaína Cé Rossoni e Kelly Amorim Gomes, 

ProUni: análise de teses do banco de dados CAPES (2007-2011), em 2012, investigou vários 

autores e suas teses sobre o programa, concluindo que o ProUni é um importante meio de 

acesso ao ensino superior, porém enfrenta um problema em relação à dificuldade de 

permanência dos estudantes nas universidades. A pesquisa concluiu algumas questões, entre 

elas apontou que 

 

Dessa forma, a análise realizada com base em nossos estudos permite-nos 

apontar a necessidade de estudos que envolvam um âmbito maior de 

bolsistas PROUNI, ainda estudantes ou os já egressos, dada a importância de 

constatar a eficiência do Programa em escala regional, estadual e nacional 

(FELICETTI; ROSSONI; GOMES, 2012, p. 10). 

 

As autoras refletem sobre a necessidade, ainda, de uma pesquisa sobre o programa que 

aborde com mais profundidade a eficiência do programa em escala regional, estadual e 

nacional, com um envolvimento maior do trabalho com os bolsistas egressos ou ainda 

estudantes. 

Na tese de doutorado de Lenin Cavalcanti Brito Guerra, intitulada O processo de 

formulação do Programa Universidade para Todos: atores, coalizões e interesses, concluída 

em 2015, o autor avançou seus estudos sobre o programa feitos inicialmente em sua 

dissertação e em outros trabalhos que serviram também de referência para esta tese. Em seu 

estudo, foram abordadas as coalizões feitas em torno da criação do ProUni e os interesses 

envolvidos no processo. 

Levando em consideração os estudos anteriormente feitos sobre o programa, pode-se 

constatar que a maior parte deles enfatiza o investimento público no setor privado, criticando 

essa parceria público-privada que, segundo os autores, se consolida a partir de interesses que, 

mesmo que venham a beneficiar uma parcela de estudantes que conseguem uma bolsa de 

estudos pelo programa e têm a partir daí a possibilidade de ingressar em um curso de 

graduação, beneficia muito mais o setor privado de ensino superior. 

Os trabalhos refletem que o ProUni é uma política pública de acesso ao ensino 

superior, que permitiu o acesso a esse âmbito de ensino a muitos estudantes, mas que precisa 

rever algumas questões como a permanência dos bolsistas nos cursos, as condições de 

permanecer no curso e poder se formar diante de suas limitações econômicas. 

Alguns estudos mostraram os trâmites políticos para se aprovar o projeto inicial do 

programa, os entraves, as emendas, as disputas de interesses entre os representantes do setor 

público e privado, as mudanças em pontos significativos, os debates longos e a luta que se deu 
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durante toda a discussão que modificou partes importantes do projeto, beneficiando os 

interesses do setor privado de ensino superior. 

 A respectiva tese de doutorado foi além dessas questões já estudadas, avaliando a 

efetividade do ProUni enquanto uma política pública de acesso ao ensino Superior a partir de 

seus resultados, dos impactos que foram observados desde a implementação do programa na 

cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, abrangendo desde o período de sua criação, que foi 

o ano de 2005, até o ano de 2016.  

Nesse sentido, tendo como objeto os resultados do ProUni e se ele conseguiu atingir 

seu objetivo central, que é a ampliação do acesso ao ensino superior, foi feita uma reflexão 

acerca da criação, formulação, implementação dessa política pública, da parceria com o setor 

privado de ensino superior, como também, com uma proposta de ampliar essa discussão, foi 

feita uma avaliação da efetividade do programa a partir da percepção subjetiva da efetividade 

social, através do que realmente tem mudado na vida dos estudantes, conforme suas 

impressões, ao cursarem uma faculdade, quais as expectativas e perspectivas futuras de uma 

melhoria real de suas vidas através de seu ingresso em uma universidade através do ProUni. 

A pesquisa teve como orientação teórica autores que trabalham com a conceituação 

sobre políticas públicas e avaliação de políticas públicas. Foi feita também uma reflexão 

acerca da história da Educação Superior no país, a relação entre a educação superior pública e 

privada, a trajetória educacional da cidade de Natal e as políticas públicas voltadas para a 

educação. 

A avaliação é fundamental no processo de trabalho com políticas públicas. É através 

de uma investigação bem conduzida, com métodos adequados e com bases teóricas que 

orientem toda atividade avaliativa que se pode ter acesso aos resultados de um programa 

social, se o investimento público feito foi bem aplicado. De acordo com Mokate (2002, p. 90): 

 

En otras palabras, la evaluación se ha reconocido como importante, mas no 

se ha convertido en un proceso indispensable que forme parte del proceso de 

gestión. En efecto, los líderes en el discurso y la promoción de la evaluación 

han sido mayoritariamente ministerios centrales de planeamiento o de 

finanzas, interesados en lograr transparencia con respecto a los efectos e 

impactos del gasto público sin haber generado convicciones verdaderas y 

efectivas con respecto a la evaluación en los ministerios y agencias gestores 

de las políticas y programas sociales1. 

                                                             
1 Em outras palavras, a avaliação foi reconhecida como importante, mas não se tornou um processo 

indispensável que faz parte do processo de gestão. Na verdade, os líderes na fala e na promoção da avaliação têm 

sido principalmente ministérios centrais de planejamento ou finanças, interessados em assegurar a transparência 

em relação aos efeitos e impactos das despesas públicas, sem ter gerado convicções reais e eficazes no que dis 
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Segundo Mokate (2002), a avaliação é considerada importante, mas não se tornou 

indispensável nas gestões públicas. Entretanto, o trabalho de avaliar um programa social 

permite aos gestores comprovar a transparência de suas ações, prestando contas à sociedade 

do que está sendo realizado com recursos públicos, se existe seriedade, responsabilidade, na 

implementação de políticas públicas. 

Existem vários conceitos sobre o significado de avaliação de programas. Segundo 

Cotta (1998, p. 105), “A principal característica da avaliação de programas é, certamente, seu 

caráter aplicado. Aliás, é este o norte que os avaliadores não podem perder de vista, sob pena 

de produzir trabalhos desprovidos de utilidade prática”. 

Diante dessa perspectiva, o trabalho avaliou se o Programa Universidade para Todos 

(ProUni) conseguiu atingir seu propósito, se mostrando um programa com efetividade na 

sociedade. Sobre o significado de “avaliação de programa”, “De modo mais simples, o termo 

compreende a avaliação dos resultados de um programa em relação aos objetivos propostos” 

(ALA-HARJA; HELGASON, 2000, p. 8). Os resultados atingidos pelo programa são o 

principal propósito, de acordo com os autores, do processo de avaliação.  

A problemática da ampliação do acesso ao ensino Superior tem sido um problema 

político cada vez mais presente nos últimos anos, tendo exigido dos governos alternativas 

para responder a essa situação enfrentada por parte da sociedade, colocando essa demanda 

social na agenda governamental. De acordo com Rua (1998, p. 6), 

 

Uma situação pode existir durante muito tempo, incomodando grupos de 

pessoas e gerando insatisfações sem, entretanto, chegar a mobilizar as 

autoridades governamentais. Neste caso, trata-se de um “estado de coisas” – 

algo que incomoda, prejudica, gera insatisfação para muitos indivíduos, mas 

não chega a se constituir na agenda governamental, ou seja, não se encontra 

entre as prioridades dos tomadores de decisão. Quando este estado de coisas 

passa a preocupar as autoridades e se toma uma prioridade na agenda 

governamental, então tornou-se um “problema político”.  

 

A dificuldade de acesso ao ensino superior se tornou um problema político. Segundo 

Rua (1998), ao mobilizar a ação política, um estado de coisas é transformado em problema 

político. E para que um estado de coisas se transforme em um problema político, ele deve 

possuir pelo menos uma das seguintes características: mobilizar a ação política, que seria a 

ação coletiva de grandes grupos, ou seja, a ação coletiva de pequenos grupos dotados de fortes 

recursos de poder, ou mesmo que seja a ação de atores individuais estrategicamente situados; 

                                                                                                                                                                                              
respeito à gestores de avaliação nos ministérios e agências de políticas e programas sociais (MOKATE, 2002, p. 

90, tradução nossa). 
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ou se constituir em uma situação de crise, calamidade ou catástrofe, de maneira que o ônus de 

não resolver o problema seja maior que o ônus de resolvê-lo; a terceira característica é que se 

constitua em uma situação de oportunidade, ou seja, haja vantagens a serem obtidas com o 

tratamento daquele determinado problema. Entretanto, segundo Rua (1998), ao deixar de ser 

um estado de coisas e se constituir em um problema político, passa a ser incluído na agenda 

governamental.  

No entanto, é por meio de indicadores sociais que são apontados problemas políticos 

que passam a fazer parte da agenda de alguns governos, pensando a partir daí em políticas 

públicas para o cumprimento de questões relevantes no meio social. Draibe (2001) mostra que 

cada tipo de resultados será sempre melhor avaliado se for utilizado os indicadores adequados 

e os instrumentos corretos. Segundo a autora (2001, p. 22), 

 

Desempenho ou resultados de um dado programa são aferidos por meio de 

indicadores que medem os graus, as quantidades e os níveis de qualidade 

com que as metas programáticas foram cumpridas. Ou seja, podem ser 

estimados ou medidos por indicadores que confrontam objetivos e metas, de 

um lado, e por realizações alcançadas pela atividade-fim, de outro.  
 

Diante da análise da autora, é possível entender que os indicadores sociais são 

indispensáveis para a realização de uma avaliação de uma política pública. Por intermédio 

deles que se avalia se as metas de uma política pública estão sendo implementadas ou se 

foram corretamente alcançadas. É uma etapa importante do avaliador, que deve ser feita com 

precisão e eficiência.  

Entretanto, com os indicadores sociais, a pesquisa sobre o projeto do governo federal, 

como o ProUni, pode ser aprofundada e ter legitimidade para se constituir na esfera 

acadêmica. Conforme Jannuzzi (2006, p. 15), 

 

Para a pesquisa acadêmica, o Indicador Social é, pois, o elo de ligação entre 

os modelos explicativos da Teoria Social e a evidência empírica dos 

fenômenos sociais observados. Em uma perspectiva programática, o 

Indicador Social é um instrumento operacional para monitoramento da 

realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas 

públicas.  

 

Conforme o autor (2006), os indicadores sociais são elementos constitutivos da 

realidade, sendo fundamentais na consolidação de políticas públicas. Eles podem ser 

classificados como objetivos ou subjetivos, ou quantitativos e qualitativos. Os indicadores 

objetivos ou quantitativos se referem a ocorrências concretas da realidade social, construídos 
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a partir de estatísticas públicas e os subjetivos ou qualitativos correspondem a medidas 

construídas a partir da avaliação dos indivíduos ou especialistas com relação a diferentes 

aspectos da realidade, levantadas em pesquisas de opinião pública ou grupos de discussão. 

Nesse sentido, para se avaliar uma política pública, é preciso compreender os 

indicadores sociais que apontam para a necessidade da formulação dessa política. De acordo 

com Jannuzzi (2006), outro sistema interessante na Formulação de Políticas é aquele que 

diferencia os indicadores segundo os três aspectos relevantes da avaliação de programas 

sociais, que são os indicadores para avaliação da eficiência dos meios e recursos empregados, 

indicadores para avaliação da eficácia no cumprimento das metas e indicadores para a 

avaliação da efetividade social do programa em termos de justiça social, de contribuição para 

o aumento da sociabilidade e engajamento político, ou seja, dos efeitos do programa em 

termos mais abrangentes de bem-estar para a sociedade. Segundo Jannuzzi (2006, p. 12), 

 

Diversos fatores contribuíram para essa difusão crescente do uso de 

Indicadores Sociais na sociedade brasileira: de um lado, fatores de natureza 

político-institucional como o avanço da democratização política nas últimas 

décadas, maior acesso a fontes de informação pela sociedade, o surgimento 

de organizações sociais mais compromissadas, a pressão popular por maior 

transparência e por maior efetividade social do gasto público; de outro lado, 

fatores de natureza econômico-social como a persistência dos problemas 

sociais históricos, da pobreza e desigualdade, o aumento do risco ao 

desemprego e à exclusão social. 

 

Assim, são muitos os fatores que permitem um crescimento do uso de indicadores 

sociais, que vão desde a pressão que setores populares sofrem com relação à transparência dos 

investimentos realizados pelas gestões públicas até a manutenção de problemas econômicos e 

sociais, como a falta de oportunidades para uma parcela da sociedade, o aumento da situação 

de vulnerabilidade de parte da população e a pobreza. 

Nesse sentido, através da identificação dos indicadores, foram avaliados os impactos, 

as mudanças ocorridas a partir da existência do programa na vida de uma parcela da sociedade 

e a sua efetividade enquanto uma política pública do governo federal. Segundo Sanu e 

Montenegro (2013, p. 54), 

 

[...] relativamente à efetividade, é destacada a dificuldade de vinculação da 

política pública à mudança ocorrida. Por isso, o grande desafio relacionado a 

este indicador reside na obtenção de dados válidos que informem o alcance 

dos resultados e seu impacto social. Daí ser desejável a opinião da população 

atendida pelo programa, por fornecer indícios da efetividade social. Além 

disso, advertem ser questionável a utilização de indicadores sintéticos na 
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avaliação da efetividade social, posto que, por combinarem várias medidas, 

não é possível vincular uma transformação específica como efeito direto de 

um determinado programa.  

 

Sanu e Montenegro (2013) mostram que a efetividade social tem como desafio mostrar 

o alcance e impactos sociais dos resultados obtidos com a política pública. De acordo com 

Stephanou (2005), no estudo sobre avaliação de políticas públicas, existem dois focos de 

análise que subsidiam o processo avaliativo, que é o foco no funcionamento e o foco nos 

resultados.  

O foco no funcionamento tem como propósito analisar, de forma específica, os 

mecanismos de funcionamento do programa. No entanto, fazem parte dessa análise as etapas, 

os processos e as linhas causais do funcionamento do programa, verificando como os 

possíveis resultados se manifestaram. Já o foco nos resultados está submetido aos efeitos 

gerados pelo programa que foi implementado. Conforme avalia Stephanou (2005, p. 137-

138), 

 

Na perspectiva da análise do resultado, os analistas procuram trabalhar os 

resultados esperados ou não. No caso de dados esperados, as investigações 

são feitas com base naqueles resultados já previstos durante a 

implementação, e alcançados junto aos beneficiários. Já no caso da análise 

de dados não – esperados, o foco do estudo se volta para os fatos que 

surgiram no decorrer da implementação e que não estavam previstos 

anteriormente. 

 

Nesse sentido, na avaliação de resultados, se analisa os tipos de resultados que foram 

gerados, e de acordo com a autora, como eles afetam os beneficiários do programa. De que 

forma a implementação de um programa avaliado a partir dos resultados alcançados 

conseguiu cumprir seus objetivos propostos. 

Na tese foi avaliado se essa política pública atingiu seu objetivo e conseguiu ampliar o 

acesso a um curso superior no Brasil, promovendo mudanças sociais na realidade do país a 

partir da oportunidade de muitos estudantes ingressarem em uma faculdade pelo programa. 

Como avalia Cotta (1998, p. 113), 

 

Em se tratando de avaliação de resultados, portanto, as questões que se 

colocam são as seguintes: a) o programa ou projeto surtiu algum efeito sobre 

a população-alvo? b) em caso afirmativo, como classificar tais efeitos? 

(diretos, indiretos etc.). O passo seguinte do processo avaliativo é estimar o 

impacto do programa ou projeto, entendido como a resultante dos efeitos por 

ele produzidos.  
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Diante dessa análise de Cotta (1998), é possível entender que a avaliação de impacto 

ou efetividade de um programa aponta para a possível constatação em relação aos resultados 

mais amplos de uma política, se determinado programa tem os efeitos esperados na sociedade, 

se atingiu o objetivo proposto em sua formulação, se foi implementado de forma correta e se 

atendeu às expectativas de sua proposta para alguns setores da sociedade. 

Discutindo também segundo essa compreensão teórica de Cotta (1998), Stephanou 

(2005) argumenta que, ainda no foco da avaliação de resultados, existe outro recurso 

importante que é a avaliação de impacto. Segundo a autora (2005), a avaliação de impacto é 

entendida como a relação entre a implementação de um programa e seus resultados de forma 

mais ampla e complexa, pois analisa os efeitos do programa sobre seu público-alvo, as 

alterações nas condições sociais a partir do programa implementado. 

Conforme a perspectiva teórica de Draibe (2001), na avaliação de impacto, as 

principais questões produzidas pelo avaliador são se o programa produziu efetivamente o 

resultado stricto sensu que pretendia alcançar e se afetou, a partir de que medida e sentido, a 

característica da realidade que queria transformar. 

Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que a avaliação de impacto faz referência ao 

alcance do propósito da política pública e de sua missão na sociedade. No entanto, de acordo 

com Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 116), 

 

Uma mesma política pode causar impactos objetivos, gerando mudanças 

quantitativas nas condições da população-alvo, pode ainda gerar impactos 

subjetivos alterando o “estado de espírito” da população, e, finalmente, pode 

causar um impacto substantivo mudando qualitativamente as condições de 

vida da população.  

 

 

De acordo com esse pensamento, a efetividade social de um programa torna-se mais 

fácil de ser identificada a partir da pesquisa com o público-alvo da política. São parte 

constitutiva da avaliação da efetividade os resultados apreendidos, o impacto social 

alcançado, investigando os efeitos da política de forma ampla, utilizando também a opinião 

dos beneficiários, avaliando os impactos surgidos com a política na sociedade.  

Draibe (2001) compreende que os indicadores das avaliações de impacto são bem mais 

difíceis de serem operados, pois tratam de medir as “mudanças” pretendidas, os resultados 

mais duradouros do programa avaliado, seus efeitos líquidos sobre a população-alvo.  

Antico e Jannuzzi (2008) detalham os tipos de propriedades e fontes de indicadores 

para cada uma das quatro etapas, que são: diagnóstico, formulação, instituição e avaliação de 
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políticas públicas. No campo que cabe à avaliação, a identificação de seus impactos ou da sua 

efetividade é uma etapa essencial para vincular a ação do programa com as mudanças sociais 

percebidas. 

Diante dessa perspectiva, foi feita uma avaliação do programa a partir de estudos, 

documentos, percepção de atores sociais, como gestores e o público-alvo da política, que são 

os estudantes bolsistas do programa. No processo avaliativo, a percepção social da efetividade 

de determinadas políticas é de grande relevância para um trabalho de pesquisa nesse campo 

do conhecimento. Em relação à percepção social no âmbito da educação, conforme o trabalho 

realizado por Zen, Castro e Corbucci (2011, p. 120): 

 

A percepção da população sobre a educação é mediada por inúmeros fatores, 

entre eles, sua própria experiência e histórico educacional, as expectativas 

criadas em relação à educação dos filhos e ao acompanhamento da vida 

escolar de crianças e jovens, sua visão sobre como deveria ser o ensino nas 

escolas, a formação de uma opinião geral a partir daquilo que é divulgado 

nos meios de comunicação, entre outros. Assim, a opinião da população 

sobre as políticas de educação agrega questões relacionadas à experiência 

pessoal, às expectativas de atendimento e às informações recebidas por 

diferentes meios. 

 

A percepção da educação, segundo os autores, é fruto da experiência individual, como 

também do histórico educacional, construindo as referências sobre melhorias ou necessidades 

de mudanças em várias áreas da educação conforme informações de diferentes meios, como 

também da própria experiência de vida. 

A opinião da população sobre políticas desenvolvidas pelas gestões governamentais a 

partir da percepção social sobre as condições dos serviços públicos oferecidos, da qualidade 

dos espaços públicos, das escolas, das universidades, dos postos de saúde, é de grande 

relevância para que os gestores possam melhorar suas ações, como também utilizar de forma 

mais eficaz o dinheiro público. Segundo Zen, Castro e Corbucci (2011, p. 105), 

 

A construção de indicadores de percepção da população sobre as políticas e 

os serviços públicos é uma forma útil aos gestores governamentais, no 

sentido de buscar o aprimoramento das ações do Estado, especialmente na 

fase de monitoramento de políticas em implementação, a fim de 

proporcionar maior eficácia e eficiência aos investimentos públicos. 

 

Diante dessa perspectiva, os indicadores de percepção social permitem que os gestores 

públicos possam aprimorar as políticas sociais, as ações que o Estado pode fazer na 
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perspectiva de responder a demandas públicas, controlando e otimizando os gastos, investindo 

e reforçando o que está sendo bem avaliado pela população. 

Nesse sentido, é importante o processo de avaliação das políticas públicas 

governamentais para que se possa entender mais sobre os programas e projetos que estão 

sendo implementados, como também possibilitar ao conjunto da sociedade conhecer o 

funcionamento, o sucesso ou o fracasso de uma política pública como o caso do ProUni. 

Conforme Subirats (1992, p. 143), 

 

Actualmente se admite sin problemas que los métodos de evaluación de los 

programas de actuación gubernamentales sirven tanto para un mejor 

conocimiento de los mismos por parte de la opinión pública como por parte 

de los protagonistas mismos de esos programas en la Administración 

Pública, que quieren beneficiarse de la información que genera la actividad 

evaluadora2. 

 

De acordo com o autor, a avaliação dos programas governamentais contribui para um 

maior conhecimento a respeito da política pública avaliada. É através da atividade de 

avaliação de políticas públicas que a sociedade pode tomar conhecimento do que está sendo 

priorizado pelas gestões governamentais em relação ao investimento dos recursos públicos e 

criação de programas que sejam realmente significativos para ampliação do acesso a serviços 

fundamentais como saúde e educação. 

No entanto, o interesse pelo tema surgiu a partir da participação no grupo de estudos 

sobre políticas públicas na base de pesquisa Poder Local, Desenvolvimento e Políticas 

Públicas, coordenada pelo professor João Bosco Araújo da Costa, como também através do 

trabalho docente em uma instituição privada de ensino superior em Natal-RN, realizando 

assim o contato com vários alunos que ingressaram nas instituições privadas através do 

ProUni. 

A pesquisa se propõe a fazer uma avaliação de uma política recente na sociedade 

brasileira, a partir de fontes que retratem a formulação, a criação e a efetivação do programa, 

além de buscar alguns procedimentos metodológicos que contribuam para a realização do 

estudo acadêmico. De acordo com Costa e Castanhar (2003, p. 976), 

 

 

                                                             
2 Atualmente se admite sem problemas que os métodos de avaliação de programas de ações governamentais 

servem tanto para um melhor conhecimento dos mesmos pelo público como pelos próprios protagonistas desses 

programas na administração pública, que pretendem se beneficiar da informação gerada pela atividade de 

avaliação (SUBIRATS, 1992, p. 143, tradução nossa). 
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O processo de avaliação será facilitado e mais útil se baseado em um 

planejamento consistente, capaz de estabelecer: relações causais entre 

atividades e produtos; produtos e resultados que permitam atingir as metas 

visadas; resultados que causem efeitos mais ou menos precisos e respondam 

pelo alcance de um objetivo específico; e efeitos que produzam o impacto 

pretendido pelo propósito ou missão do programa, de tal sorte que se busque 

fazer com que as atividades de fato contribuam para o alcance desse mesmo 

propósito. 

 

Nesse sentido, para o estudo sobre o ProUni, foi necessária a definição dos 

pressupostos teóricos que envolvem o campo temático das políticas públicas, das questões 

teóricas e metodológicas sobre avaliação de políticas públicas, sendo realizado um breve 

histórico sobre a educação brasileira, bem como as políticas públicas criadas no âmbito do 

Ensino Superior no país. 

No entanto, foram reunidos documentos referentes à implantação do programa. 

Trabalhamos com fontes variadas que vão desde notícias na mídia, matérias publicadas, como 

também as notas oficiais sobre a formulação e implementação do programa. Esses 

documentos foram fundamentais para entender a consolidação do ProUni, sua relação com as 

instituições privadas, assim como o seu alcance social.  

A pesquisa foi feita através de livros, jornais, revistas, sites institucionais, artigos, 

estudos acadêmicos sobre o ProUni, formulações políticas, acervo governamental e demais 

fontes que dão viabilidade, concretização ao referente trabalho sobre uma política pública 

ainda recente na sociedade brasileira. Segundo Pinto (1986, p. 90), 

 

Nesse caso, uma proposta avaliativa deveria estar também preocupada em 

qualificar a trajetória institucional de um programa, procurando analisar 

como ele é definido, os fenômenos sociais que o alimentam ao longo de suas 

diferentes etapas, como ele se relaciona com outras condições e processos 

sociais e a configuração total das forças sociais que têm validado ou 

invalidado os esforços do programa no passado, ou mesmo no presente.  

 

Conforme o pensamento da autora, a avaliação de um programa consiste em qualificar 

a sua trajetória institucional, refletindo sobre todas as regras e trâmites que contribuíram para 

a sua construção e efetivação social. Para se investigar o ProUni, sua constituição e impacto 

social, além da pesquisa documental e teórica, o estudo foi aprofundado através da realização 

de entrevistas com grupos focais, realizadas com os discentes de instituições privadas que 

fazem ou fizeram parte do ProUni em Natal, no Rio Grande do Norte.  

O objetivo das entrevistas foi entender como se deu o acesso dos estudantes ao 

programa, quais as maiores dificuldades encontradas para concluir a faculdade, como também 
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quais as mudanças surgidas a partir da participação no programa, a expectativa ao concluir o 

ensino superior pelo ProUni. “Nos estudos de impactos, a utilização de recursos 

metodológicos e pesquisa de campo é importante para a compreensão do ocorrido com os 

beneficiários do programa” (STEPHANOU, 2005, p. 138). 

Entretanto, foram realizadas, também, entrevistas individuais com gestores que estão à 

frente das instituições de ensino parceiras do programa. Nas entrevistas foi abordada a 

ampliação do acesso ao estabelecimento de ensino a partir da adesão ao programa, assim 

como os resultados sociais e econômicos do ProUni para a instituição. 

No campo das Ciências Sociais e Humanas, ao se propor fazer uma pesquisa social, 

devemos definir que método de pesquisa será utilizado no trabalho. No entanto, um dos 

métodos utilizados nas pesquisas dentro da academia é a pesquisa quantitativa, ou seja, que é 

construída baseada em estatísticas, gráficos e tabelas para poder explicar os fenômenos 

sociais. 

A pesquisa quantitativa possui um rigor metodológico, uma prévia definição de 

hipóteses e variáveis, onde tudo pode ser quantificável. Nesse sentido, dependendo do 

problema da pesquisa, esse método pode, através de dados concretos e objetivos, contribuir de 

forma relevante para um eficiente resultado do trabalho.  

No entanto, encontra-se, também, outro método de pesquisa existente nos trabalhos 

acadêmicos, em diferentes campos do saber, que é o método qualitativo. Esse método não 

pode ser quantificado, ele aborda as subjetividades e particularidades dos sujeitos sociais, 

sendo um estudo não estatístico, proporcionando um olhar diferenciado do objeto de estudo, 

apresentando de forma profunda e subjetiva a problemática de pesquisa, partindo de dados 

não mensuráveis como os gestos, as sensações, os sentimentos, as percepções, entre outros. 

“O método qualitativo difere, em princípio, do quantitativo à medida que não emprega um 

instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema” (RICHARDSON, 

1989, p. 38). 

O método qualitativo tem sido aplicado em vários campos do conhecimento. Nos anos 

1960, a pesquisa qualitativa foi incorporada em outras áreas que vão além das Ciências 

Sociais e da Antropologia. Na administração de empresa, no estudo das organizações, em 

educação, trabalho social, estudo do comportamento político, entre outras. Conforme Godoy 

(1995, p. 62), 
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Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o 

estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa 

abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo estudada. No trabalho intensivo de 

campo, os dados são coletados utilizando-se equipamentos como videoteipes 

e gravadores ou, simplesmente, fazendo-se anotações num bloco de papel. 

Para esses pesquisadores um fenômeno pode ser mais bem observado e 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte. Aqui o 

pesquisador deve aprender a usar sua própria pessoa como o instrumento 

mais confiável de observação, seleção, análise e interpretação dos dados 

coletados.  

 

 

Godoy (1995) aponta que a pesquisa qualitativa tem várias características, ou seja, 

uma delas é a valorização do contato direto do pesquisador com o ambiente investigado. 

Assim, o pesquisador torna-se um importante instrumento de observação dos fenômenos, que 

podem ser melhor compreendidos, segundo ele, no contexto em que ocorrem e do qual fazem 

parte. 

O método qualitativo além de analítico é descritivo, pois, segundo Godoy (1995), a 

palavra escrita ocupa um lugar de destaque nesse tipo de abordagem, demonstrando e 

desempenhando um papel fundamental tanto no processo de obtenção dos dados quanto na 

disseminação dos resultados. 

Na pesquisa descritiva, Godoy (1995) afirma que para o pesquisador todos os dados da 

realidade são importantes e devem ser examinados pelo pesquisador, pois o interesse do 

pesquisador é exatamente verificar como determinado fenômeno se manifesta nas atividades, 

nos procedimentos cotidianos. 

Na parte que o autor enfatiza que o significado que as pessoas dão às coisas, bem 

como também à sua vida, é a preocupação essencial do investigador, mostra que na pesquisa 

qualitativa os pesquisadores tentam compreender os fenômenos investigados a partir do olhar 

dos participantes.  

Godoy (1995) aponta que os pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de 

seus dados e avalia que os pesquisadores partem de questões e focos de interesses amplos, que 

é no decorrer da investigação que vão se tornando mais diretos. Ou seja, de acordo com o 

autor, todo pesquisador que utiliza o método qualitativo constrói o quadro teórico aos poucos, 

à medida que vai fazendo a coleta de dados, como também os examinando. 

O trabalho proposto, de avaliação no campo das Ciências Sociais, utilizou como 

metodologia a pesquisa qualitativa, entendendo que “a relevância específica da pesquisa 
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qualitativa para o estudo das relações sociais deve-se ao fato da pluralização das esferas da 

vida” (FLICK, 2002, p. 17).  

Nesse sentido, as subjetividades passam a ocupar um espaço relevante para se 

entender a realidade. O objeto de pesquisa envolve diretamente sujeitos sociais, suas 

experiências de vida individuais e coletivas, as suas diferentes maneiras de compreender e 

interpretar o contexto social em que estão inseridos. 

A antropologia tem uma valiosa contribuição para o campo da avaliação, questionando 

o positivismo sociológico e apresentando o subjetivo enquanto parte importante da 

abordagem sociológica, da metodologia qualitativa para apreensão dos elementos da realidade 

social. Sobre o assunto, segundo Minayo (1991, p. 236), 

 

Ao propor uma abordagem qualitativa para avaliação, a antropologia 

introduz de forma positiva a importância do "subjetivo" em qualquer 

abordagem do social, oferecendo instrumentos para sua apreensão. Desta 

forma, enquanto opera ao nível dos Significados a antropologia (nas suas 

mais diversas correntes) passa a questionar, pela contribuição que dá, os 

fundamentos do positivismo sociológico.  

 

Nesse sentido, ao fazer uma pesquisa social, é importante perceber as subjetividades, 

comportamentos, entender que a pluralização das esferas de vida se fazem presentes 

constantemente e têm que ser levadas em consideração ao estudar uma parte da sociedade. 

Diante dessa perspectiva teórica, a antropologia tem muito a somar com o trabalho 

sociológico quando o método de pesquisa proposto na pesquisa é fundamentado a partir da 

abordagem qualitativa da realidade, dando ênfase ao sujeito como seu objeto de análise, como 

parte essencial do trabalho do pesquisador. Ainda conforme Minayo (1991, p. 236), a 

antropologia,  

 

Sem negar a possibilidade de quantificar determinados dados da realidade, 

aponta para o problema fundamental das ciências sociais, que é o caráter 

específico de seu objetivo, que é sujeito e que se recusa peremptoriamente a 

se revelar apenas em número ou a se igualar com sua própria aparência.  

 

 

O sujeito, de acordo com Minayo (1991), é o objeto das Ciências Sociais, dando um 

caráter específico e diferenciado a esse campo de análise científica. Entretanto, ao escolher o 

método qualitativo para a realização do trabalho de pesquisa, compreendemos que, como 

afirma Flick (2002, p. 20) “a pesquisa qualitativa consiste na escolha correta de métodos e 

teorias oportunos, no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas, nas reflexões 
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dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte do processo de produção de 

conhecimento”.  

Dessa forma, a pesquisa qualitativa apresenta-nos várias metodologias que podem ser 

utilizadas para a avaliação de políticas públicas, assim, na avaliação da política pública 

proposta, utilizamos o trabalho de entrevistas com grupos focais, que foram realizados com 

alunos que fizeram ou fazem parte do ProUni.  

Para Morgan (1996), grupo focal seria como uma técnica de pesquisa para coletar 

dados, reunir informações, através da interação do grupo sobre um tópico determinado pelo 

pesquisador.  

Sobre grupo focal, Krueger (1994) afirma que os grupos focais se caracterizam pelo 

envolvimento, pela participação de pessoas com certo grau de homogeneidade. As reuniões 

são feitas em série, a pesquisa é de natureza qualitativa, as informações são coletadas a partir 

da elaboração de dados e a discussão acontece tendo como foco um tópico que é determinado 

conforme o propósito da pesquisa. 

O grupo focal é uma técnica de pesquisa na qual várias pessoas se reúnem para 

discutir um determinado assunto, coletivamente, coordenadas por um mediador que deve, de 

preferência, ser o pesquisador do trabalho de investigação. Entretanto, os grupos focais são 

diferentes das entrevistas individuais. Estas têm como objetivo entrevistar e levar em 

consideração a opinião de determinados grupos sociais em um único momento. 

A duração de um grupo focal pode variar entre uma hora e meia a duas horas, não 

devendo ser muito rápido nem ultrapassar muito esse tempo. O número de participantes varia 

segundo diferentes autores. Alguns defendem a participação de no mínimo seis e no máximo 

15 participantes. Já outros defendem que com quatro participantes já se pode formar um 

grupo. Para esses autores, o grupo reduzido permite uma melhor captação de dados e 

profundidade das discussões. 

A pesquisa trabalhou com grupos focais conforme orientação de autores que 

aconselham a quantidade de participantes em torno de quatro a doze. Além disso, havia como 

objetivo poder ouvir diferentes opiniões sobre o assunto pesquisado, permitindo a interação 

entre os membros do grupo e a livre expressão de opinião. O grupo focal foi conduzido pelo 

mediador, que, através de um roteiro previamente elaborado, guiou o grupo, incentivando e 

orientando a pauta das discussões. 
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A principal característica da técnica de Grupos Focais reside no fato de ela 

trabalhar com a reflexão expressa através da “fala” dos participantes, 

permitindo que eles apresentem, simultaneamente, seus conceitos, 

impressões e concepções sobre determinado tema. Em decorrência, as 

informações produzidas ou aprofundadas são de cunho essencialmente 

qualitativo (CRUZ NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002, p. 5). 

 

Entretanto, os grupos focais fazem parte de uma técnica da pesquisa qualitativa, na 

qual são analisados os gestos, comportamentos e sensações que são expostos pela fala dos 

integrantes do grupo. Nesse sentido, para a realização dessa técnica de pesquisa, além do 

mediador, existem outras funções importantes e que contribuem para a realização do grupo 

focal, que são o Observador e o Relator. 

O Relator escreve tudo que se fala, anotando as opiniões dos participantes, inclusive 

registrando comportamentos, determinados tons de voz, linguagens não verbais, gestos 

contidos nas expressões do grupo. O Observador analisa e avalia a condução do grupo, se os 

participantes entenderam o objetivo da pesquisa, se demonstraram que estavam à vontade para 

emitir suas opiniões e se estavam integrados. 

Além dessas funções, ainda existem a de operador de gravação e a de transcritor de 

fitas, que são de grande importância para um bom resultado da pesquisa. O operador de 

gravação tem como função a gravação integral de todo andamento do grupo focal, utilizando 

aparelhos adequados que permitam o registro das falas no decorrer do debate. E o transcritor 

de fitas transcreve tudo que foi falado no grupo, respeitando com fidelidade as falas e 

opiniões de todos os envolvidos no processo.  

O trabalho de pesquisa realizou o grupo focal com estudantes do ProUni, tendo como 

objetivo perceber as experiências individuais e coletivas que serão manifestadas no grupo, 

bem como os benefícios do Programa, as dificuldades de acesso e permanência, desde seu 

ingresso em um curso superior de uma Universidade privada. De acordo com os autores, 

sobre a quantidade de grupos focais que devem ser feitos em um trabalho de pesquisa, 

 

In general, once the focus groups cease to provide you with new 

information, then you do not need to conduct any more sessions. Sometimes 

this may occur after only two or three sessions with each grouping of 

participants; sometimes you may need to run six, seven or more before you 

are satisfied. If this is the first time your team has used focus groups, then 

you need to allow also for a few practice sessions that may not provide you 

with the quality of information you require (DAWSON; MANDERSON; 

TALLO, 1993, p. 24)3. 

                                                             
3 No geral, uma vez que os grupos de foco deixam de lhe prover informações, você não precisa conduzir mais 

nenhuma outra sessão. As vezes isso pode ocorrer depois de apenas duas ou três sessões com cada grupo de 
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Os autores apontam que se as informações fornecidas pelo grupo já começam a se 

tornar repetitivas ou se esgotam possibilidades de novidades, o pesquisador já pode encerrar a 

sessão. Esse processo pode ocorrer com a realização de dois, três grupos ou mesmo se o 

pesquisador constatar a necessidade de se fazer mais sessões, seis ou sete, de acordo com as 

informações que precisam ser levantadas com o grupo focal para o trabalho de pesquisa.  

Reafirmando a contribuição teórica da antropologia para a avaliação de políticas 

públicas, o trabalho feito a partir das Ciências Sociais pôde ser enriquecido com conceitos da 

antropologia, a partir do foco voltado para o sujeito social, enquanto parte fundamental do 

mundo, enquanto peça de destaque na realidade social. 

Entretanto, ao somar à sociologia a perspectiva antropológica no estudo da avaliação, 

o sujeito se destaca por ser o objeto da análise e as subjetividades captadas segundo 

depoimento dos atores envolvidos esclarecem os dados, legitimam a investigação teórica 

sobre o assunto. 

A avaliação da política pública proposta na tese teve a contribuição do olhar de seu 

público-alvo. A opinião dos beneficiários do ProUni foi algo imprescindível para a 

compreensão do programa. As vozes dos estudantes que fizeram ou fazem parte do ProUni, 

através dos grupos focais, acrescentaram elementos fundamentais, enriquecedores, ao 

respectivo trabalho. Como compreende Minayo (1991, p. 237), 

 

[...] o processo é feito de conjunção de fatos, de experiências e implica a 

presença de atores e forças que lutam, se contrapõem, se aliam e assim 

constroem a realidade. Processo conota movimento, mudança, direção, 

interação e intencionalidade. Parte do pressuposto de que todo projeto 

humano é inconcluso e pode ser superado, portanto envolve atuação dos 

agentes sociais participantes e do analista do processo social. Desta forma, 

os resultados advindos da avaliação são um produto processual histórico, não 

externo, mas do grupo e pode ser recuperado para ele e por ele em forma de 

um serviço de melhor qualidade.  

 

Para construir uma avaliação eficaz, é interessante ouvir os agentes sociais envolvidos 

na política investigada. Os resultados surgem de um processo que envolve um olhar interno, 

do próprio grupo, dos beneficiários da política que são os principais interessados em sua 

continuidade, melhorias, como também da própria sociedade em que o programa social foi 

criado.  

                                                                                                                                                                                              
participantes; as vezes você pode precisar de seis, sete ou mais antes de estar satisfeito. Se essa é a primeira vez 

que sua equipe usou grupos de foco, então você precisa permitir também algumas sessões de prática que podem 

não lhe fornecer a qualidade de informação que você precisa. (DAWSON; MANDERSON; TALLO, 1993, p. 

24, tradução nossa). 
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É através da avaliação que se estabelecem os pontos fortes e fracos de um programa 

social, é no processo avaliativo que os gestores públicos podem dar as respostas esperadas em 

relação ao alcance social da política pública. 

O desenvolvimento de uma sociedade se faz com a eliminação de privação de direitos 

básicos para qualquer ser humano ter uma vida digna. Um país que estabelece metas para se 

desenvolver deve priorizar a melhoria dos serviços públicos prestados à população e a 

qualidade de vida das pessoas. 

Diante dessa reflexão, foi realizada uma avaliação de uma política pública na área da 

Educação Superior, de um programa que tem como objetivo ampliar o acesso a essa 

modalidade de ensino. Nesse sentido, é importante ressaltar que a Educação é um campo 

fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, é através do acesso à educação que os 

indivíduos expandem suas capacidades.  

No trabalho, a discussão sobre desenvolvimento social está inserida na ampliação de 

direitos, como o acesso às políticas públicas que ampliam a inserção no ensino superior, 

expandindo a capacidade dos indivíduos. Diante dessa reflexão, a tese teve como referência o 

pensamento de Sen (2000), que conceitua o desenvolvimento como liberdade.  

Para o desenvolvimento de uma sociedade, para que a vida das pessoas realmente 

mude, é importante que essas pessoas tenham acesso a serviços básicos de saúde, cultura e 

educação. O direito de ingressar em uma faculdade, ter acesso a um maior nível de 

informações e conhecimentos, podendo assim ampliar o olhar diante da vida, permite ao ser 

humano crescer, interferir mais e contribuir de forma qualificada com o todo social, tornando-

se realmente livre e agente de sua história de vida.  

 

Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente 

moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros. Não precisam ser vistos 

sobretudo como beneficiários passivos de engenhosos programas de 

desenvolvimento. Existe, de fato, uma sólida base racional para 

reconhecermos o papel positivo da condição de agente livre e sustentável- e 

até mesmo o papel positivo da impaciência construtiva (SEN, 2000, p. 26). 

 

Sen (2000) está interessado em encontrar um modo de solucionar as privações que 

representam um entrave para uma sociedade desenvolvida, essas privações são, para o autor, a 

pobreza, a falta de oportunidades, a carência de serviços básicos, a insegurança e as opressões 

sofridas pelas pessoas.  

A liberdade, para Sen (2000), é a finalidade do desenvolvimento, ou seja, a eliminação 

de privações de liberdades são aspectos fundantes do desenvolvimento. Diante dessa 
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perspectiva, o autor concentra-se em realizações, ou seja, situações concretas na vida, na 

realidade de todos os indivíduos.  

O acesso restrito ao ensino superior no país é uma privação de liberdade para todos os 

estudantes que almejam continuar seus estudos, é negar o direito do indivíduo em expandir 

suas capacidades. Usando como referência o conceito de Sen (2000) sobre a expansão das 

capacidades e eliminação de privações é que o ProUni se enquadra, podendo mudar esse 

cenário vivido por uma parcela da sociedade. 

O ProUni, ao apontar uma alternativa à privação de liberdade, garantiu o direito à 

continuidade dos estudos em âmbito superior para muitos estudantes. O programa, através da 

parceria público-privada, pôde indicar um caminho que permitiu aos indivíduos, através do 

ingresso em uma faculdade, expandir suas capacidades e inserção social. 

Nesse sentido, uma política pública que tem como principal objetivo ampliar o acesso 

ao ensino superior, proporcionando a cada ser humano um crescimento intelectual, um maior 

nível educacional, como também um acúmulo de conhecimento e de superação de sua 

condição de vida, pode contribuir, realmente, se tomarmos como referência teórica a 

concepção de Amartya Sen, com a liberdade de forma concreta na vida de cada indivíduo e 

com o desenvolvimento da sociedade.  

A tese está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo aborda a Educação 

Superior no Brasil e constitui-se de três itens. No primeiro item, discutimos sobre as 

diferentes fases da Educação Superior no Brasil, no segundo comparamos Educação Superior 

Pública e Educação Superior Privada e no terceiro investigamos sobre as políticas públicas na 

área da Educação Superior.  

O segundo capítulo discute o campo temático das Políticas Públicas, sendo composto 

por três itens. No primeiro item, discutimos sobre as Políticas Públicas e suas questões 

conceituais. No segundo item, trabalhamos com a Avaliação de Políticas Públicas e 

abordamos as questões teórico-metodológicas e no terceiro, a Avaliação de Políticas Públicas 

na Educação. 

O terceiro capítulo expõe um mapeamento do Desenho Institucional do Programa 

Universidade para Todos (ProUni), constituindo-se de dois itens. No primeiro item, foi 

estudado o processo de implementação do ProUni no país e no segundo item foi retratada a 

análise do desenho institucional do programa.  

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa que avaliou o Programa 

Universidade para todos (ProUni) em Natal-RN, constituindo-se de três itens. No primeiro 

item, foi abordada a história do acesso à educação na respectiva cidade. No segundo item, foi 
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pesquisada a implementação do programa em Natal-RN, e no terceiro, foi feita uma avaliação 

da efetividade do ProUni enquanto uma política de acesso à Educação Superior. 
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1 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

Nesse capítulo apresentamos um resgate histórico do Ensino Superior no Brasil, 

abordando o atraso na criação de universidades no país devido à falta de interesse de Portugal 

e à construção de um ensino superior brasileiro voltado, a princípio, para atender aos 

interesses da elite da época. 

O capítulo aborda o crescimento das instituições universitárias no país, as mudanças 

que têm enfrentado no decorrer dos anos, a reforma universitária proposta e colocada em 

prática pelo governo federal, o crescimento das instituições privadas, como também a 

problemática da acessibilidade a um curso superior público e a criação de políticas públicas 

na área da educação superior.  

 

 

1.1 AS DIFERENTES FASES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

No Brasil, somente no século XIX as universidades foram criadas. Com a 

transferência da Coroa Portuguesa para o Brasil, foram criados vários cursos superiores 

desvinculados da Igreja Católica. Nesse período a Educação Superior surgiu para atender aos 

interesses da elite da época.  

A elite que existia no Brasil nesse momento histórico tinha como interesse manter seus 

privilégios políticos e econômicos e passar para seus filhos como herança suas riquezas, seus 

bens materiais, como também o espaço de importância política, social e econômica que 

ocupavam na sociedade. 

Diante desse contexto histórico, a princípio a Educação Superior foi pensada a partir 

de uma concepção aristocrática sendo que, mesmo com um viés voltado para a aristocracia, o 

ensino superior proporcionou o surgimento de uma cultura intelectual e influenciou na 

construção de uma ideologia burguesa no país.  

 

Essas instituições de ensino Superior tinham como objetivo a preparação de 

pessoal qualificado e especializado para a guerra, para a produção de 

mercadorias e para a prestação de serviços. Porém, acabaram por contribuir 

para a formação de profissionais liberais e de uma nova “mentalidade” 

(NORONHA, 1998, p. 51).  
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Essa nova mentalidade construída a partir do estabelecimento de cursos superiores na 

sociedade brasileira aconteceu de forma lenta e tardia, se comparado à criação de cursos e 

universidades em outros países. No Brasil existia uma necessidade de capacitar a elite 

brasileira, ou seja, os nobres da época é que usufruíram da implementação dos cursos 

superiores. 

Em relação a outras regiões próximas ao país, no início do século XVI, o sistema 

universitário espanhol foi trazido para a América Latina, com a criação de universidades em 

vários países como o México, Peru, Guatemala, Chile, Argentina, Cuba, entre outros. 

Enquanto isso, no Brasil, a universidade só surgiu em 1920, por iniciativa da Coroa 

Portuguesa (WANDERLEY, 2003).  

Nesse sentido, até o final do século XVIII, foram criadas 19 universidades na América 

Latina e, posteriormente, no século XIX, mais 31 instituições universitárias. Com exceção do 

Brasil, que vivia uma situação completamente diferente, todos os países latino-americanos já 

possuíam universidades (ROSSATO, 2005).  

O advento tardio da criação das universidades brasileiras é resultado da falta de 

interesse de Portugal em relação ao Ensino Superior, que somente a partir da chegada ao 

Brasil de D. João VI, o príncipe regente, foram implantados os primeiros cursos superiores no 

país. “Todavia, o aspecto de maior relevância dessas iniciativas foi o fato de terem sido 

levadas a cabo, com o propósito exclusivo de proporcionar educação para uma elite 

aristocrática e nobre de que se compunha a corte” (ROMANELLI, 2005, p. 38).  Entre os 

anos 1889 e 1918, foram criadas 56 escolas superiores, a maioria privada. As primeiras 

universidades no Brasil foram a Universidade Federal de Manaus e a Universidade Federal do 

Paraná. No período, as disputas entre a elite católica e os intelectuais liberais marcaram as 

discussões iniciais sobre a universidade. 

Conforme Oliven (2002), em 1920, próximo das comemorações do centenário da 

Independência, foi criada a primeira Universidade do Rio de Janeiro. Enquanto resultado do 

decreto n. 14.343, a Universidade do Rio de Janeiro reunia, administrativamente, faculdades 

profissionais preexistentes. 

Nesse contexto, sem oferecer uma alternativa diversa no sistema, a universidade era 

mais voltada ao ensino do que à pesquisa, ou seja, a universidade no país nasceu 

conservadora. Era elitista, conservando a orientação profissional dos seus cursos e a 

autonomia das faculdades.  

Foi no período do governo de Getulio Vargas (1930-45) que o Ministério dos 

Negócios da Educação e Saúde Pública foi criado. Em 1931, ocorreu a aprovação do Estatuto 
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das Universidades Brasileiras que vigorou até 1961. A Universidade poderia ser oficial, ou 

seja, pública (Federal, Estadual ou Municipal) ou livre, isto é, particular. Deveria, também, 

incluir três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. 

Essas Faculdades seriam ligadas, por meio de uma Reitoria, através de vínculos 

administrativos, mantendo, no entanto, sua autonomia (OLIVEN, 2002). 

Distintos projetos para a Universidade Brasileira confrontavam no Distrito Federal. A 

divergência se dava em relação ao papel do Governo Federal como normatizador do caráter 

superior e a atuação da Igreja Católica como formadora do caráter humanista da elite 

brasileira.  

Em São Paulo, em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo (USP) e, em 1935, 

Anísio Teixeira, que era Diretor de Instrução do Distrito Federal, criou a Universidade do 

Distrito Federal. Porém, a universidade do Distrito Federal foi extinta em 1939, sendo seus 

cursos transferidos para a universidade do Brasil, antiga universidade do Rio de Janeiro 

(OLIVEN, 2002). No entanto, após sua criação em São Paulo, a USP tornou-se o maior centro 

de pesquisa do país. 

Os anos 1940 são marcados pela frequência feminina nas universidades. Nesse período 

as moças começam a frequentar as faculdades. Em 1946, foi criada a primeira universidade 

católica do país. Na segunda metade dos anos 1950, o movimento estudantil entrou em cena e 

começou uma luta por reforma no sistema educacional, começando pela ampliação de vagas 

nas universidades públicas. Entre as reivindicações estava a substituição de todo o setor 

privado. Os estudantes, nas suas pautas de reivindicações, só admitiam a existência das 

Universidades Católicas (PUCs) se fossem direcionadas e priorizassem as causas sociais. 

No Brasil, foi a partir da Reforma Francisco Campos, com o decreto n. 19.851, de 11 

de abril de 1931, que começou a ser pensada uma determinada concepção de Universidade. 

Nesse momento era discutida a implantação de universidades que fugissem de um sentido 

apenas profissional e que proporcionassem outros valores culturais e humanos. 

Durante o período que vai dos anos 1950 e 1960, o ensino superior brasileiro sofreu 

impacto de duas ideologias que deram base de sustentação aos Governos que se instituíram 

até 1964. De um lado, a ideologia populista que proporcionou uma grande expansão do ensino 

superior no país, bem como uma multiplicação de Universidades, e, por outro lado, a 

ideologia desenvolvimentista que tentava modernizar esse nível de ensino, visando adequá-lo 

às necessidades do desenvolvimento econômico e social do país. Sobre essa questão, 

Mendonça (2000, p. 144) afirma que  
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 Ao longo do final dos anos 50, início dos 60, outras experiências isoladas 

vão começando a ensaiar mudanças na estrutura pedagógico-administrativa 

do ensino superior, algumas das quais serão posteriormente incorporadas à 

Reforma de 68. Entre elas, a Universidade Federal do Ceará, criada em 

1955, na qual se retomava a concepção nucleadora da Faculdade de 

Filosofia; a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, articulada à USP, 

criada entre 1957 e 1962; a Universidade Rural de Minas Gerais, hoje 

Universidade Federal de Viçosa, instalada em 1958; as Escolas Superiores 

de Agricultura de Piracicaba e Rio Grande do Sul, em 1963. 

 

Nesse período, essas novas instituições universitárias foram importantes na construção 

de transformações na estrutura pedagógico-administrativa. No início dos anos 1960, as 

reformas de base surgiram com intensidade durante o governo do presidente João Goulart 

(1961-1964), que envolvia um processo de reestruturação de uma série de políticas 

econômicas e sociais.  

No campo da educação, os movimentos de alfabetização das camadas populares 

cresciam em várias cidades brasileiras. Em Pernambuco, no governo de Miguel Arraes, 

aconteceu o Movimento de Cultura Popular (MCP) e no Rio Grande do Norte, a campanha 

“De pé no chão também se aprende a ler”, realizada pela prefeitura de Natal. 

Era uma fase de agitação social e política. Nesse período, tinha acabado de acontecer, 

em 1959, a Revolução Socialista em Cuba. Vivia-se um clima de mudanças que contagiava a 

sociedade. Em função disso, os setores progressistas estavam eufóricos. A ideologia era 

pautada no nacionalismo, no anti-imperialismo, nas campanhas por reformas sociais. 

Registra-se, também, nesse período, o engajamento da intelectualidade em projetos de 

desenvolvimento, a atuação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), além de 

movimentos e campanhas de alfabetização popular em todo país. 

A criação da Universidade de Brasília (UnB) fez parte desse momento histórico que 

contou com a colaboração de Anísio Teixeira e teve a idealização e colaboração do 

antropólogo Darcy Ribeiro, nomeado Reitor dessa instituição. A partir de então, o movimento 

pela modernização do ensino superior atinge seu ápice. A UnB surge como a mais moderna 

Universidade do país naquele período, instituída por meio da Lei nº 3.998, de 15 de dezembro 

de 1961. 

 

Depois de 1930, a maioria das Universidades hoje existentes foi criada pelo 

mesmo diapasão, isto é: pelo agrupamento de faculdades profissionais, sem 

um centro integrador e sem preocupação com as ciências fundamentais e a 

investigação Apenas três- a Universidade de São Paulo (1934), a 

Universidade do Distrito Federal (1935) e a Universidade Nacional de 

Brasília (1961) – nasceram de uma ideia adequada de Universidade 

(PAVIANI; POZENATO, 1984, p. 68). 
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Foi a partir da fundação da Universidade de Brasília que começou a existir uma 

consciência da necessidade de uma reforma universitária que não ficasse restrita a uma ou 

poucas universidades, mas que atingisse a todas as universidades do país. Nesse sentido, a 

discussão primordial dizia respeito à função da universidade, que muitas vezes era 

compreendida apenas como um espaço para a realização econômica individual e não como 

uma possibilidade de intervir e melhorar a coletividade, o meio social. Diante dessa 

necessidade, Paviani e Pozenato (1984, p. 103) explicam que 

 

É urgente portanto que se crie uma consciência nacional de que a educação 

superior é antes de tudo um bem social, um direito de todos, dos que a 

possuem e dos que são por ela beneficiados. Só assim a Universidade 

deixará de ser uma agência de elitização social, para, numa perspectiva 

democratizada, ser a criadora da elite intelectual, necessária para conduzir o 

progresso social. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi sancionada em 1961. Entretanto, a 

lei não foi do jeito que muitos movimentos sociais reivindicavam, pois atendeu aos interesses 

privados. Nesse contexto, é importante destacar a participação do movimento estudantil 

universitário na luta pela Reforma Universitária no Brasil que, a partir de seus seminários, dos 

demais encontros estudantis e através da União Nacional dos Estudantes (UNE), tentou 

combater o caráter arcaico e elitista das instituições universitárias. De acordo com Fávero 

(1994, p. 150-151), 

 

Nessas atividades do movimento estudantil foram discutidas questões 

relevantes como: a autonomia universitária; participação dos corpos docente 

e discente na administração universitária, através de critério de 

proporcionalidade representativa; adoção do regime de trabalho em tempo 

integral para docentes; ampliação da oferta de vagas nas escolas públicas; 

flexibilidade na organização de currículos. 

 

Essas atividades da UNE que ocorreram nesse momento político articulavam o 

problema da Universidade com as reformas de base e ações políticas mais amplas que 

abrangiam questões mais globais. No entanto, foi diante de um clima de intensas mobilizações 

dos movimentos sociais que os militares, com objetivo de conter os ânimos e eliminar 

qualquer possibilidade de transformação mais profunda na estrutura econômica do país, 

assumiram o comando político, passando a governar o Brasil. Nesse momento histórico, 

ocorreram mudanças na LDB: 
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A LDB de 1961 consagrou, em seus dispositivos, a possibilidade de certas 

práticas que se tornariam muito comuns na educação brasileira, práticas estas 

reveladoras da relação entre as políticas educacionais e a utilização de 

recursos públicos para benefício do setor privado. A LDB constitui-se, 

assim, numa espécie de “abertura de portas” para o processo de privatização 

que se seguiria na educação superior brasileira sob o Regime Militar 

(MINTO, 2006, p. 105). 

 

Os benefícios concedidos às instituições particulares permitiu que, nos governos 

militares, a educação superior brasileira passasse por um processo contínuo de privatização. A 

LDB estendeu-se às instituições de ensino privadas as mesmas condições das instituições 

públicas, que eram mantidas pelo Estado. Para os setores que defendiam o investimento na 

educação superior pública, a LDB de 1961 representou uma derrota e foi considerada uma 

vitória dos defensores da educação privada, ou seja, a iniciativa privada saiu desse processo 

favorecida, pois a lei reforçou a bandeira da liberdade do ensino. 

Diante desse contexto, o investimento do Estado na educação privada e a transferência 

de recursos públicos demonstraram que a LDB de 1961, ao legitimar a luta pela liberdade de 

ensino, favoreceu determinados setores na sociedade, diminuiu a responsabilidade do Estado 

com a Educação Superior pública e recebeu muitas críticas dos movimentos sociais, do 

movimento estudantil principalmente, devido à nova concepção de universidade proposta 

nesse momento. 

 

Em termos de organização do ensino superior, a legitimidade conferida aos 

interesses privados ficou patente na medida em que se consagrou uma 

concepção de universidade sendo pressuposto de faculdades, escolas e/ou 

institutos preexistentes, vetando a possibilidade de constituição direta de 

universidade, de forma integrada e a partir de projetos específicos (MINTO, 

2006, p. 106). 

 

Entretanto, ainda conforme Minto (2006), a LDB do início dos anos 1960 privilegiou 

os interesses privados na educação, que foram ampliando seu espaço na sociedade a partir 

desse período. Já os anos 1968 foram marcados por protestos políticos liderados, em sua 

maioria, por estudantes na França e em outras partes do mundo. Entretanto, a partir desse 

momento, as universidades ficaram por um longo período sob a vigilância do governo. 

A partir da instauração dos governos militares, surgiram mudanças na forma de 

conduzir a política educacional no país. A profissionalização passou a ser a prioridade no 

programa do governo. De acordo com a política do novo governo, em 1968, foi aprovada, 

pelo Estado, a reforma do ensino superior. Nessa realidade, a ação governamental ocorreu 
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sem participação da sociedade civil, através do autoritarismo político que demarcou todo esse 

período histórico. 

O governo militar estabeleceu a reforma universitária, Lei 5540/68, tendo como 

objetivo a criação de mais vagas no ensino superior, tentando dar respostas à classe média, 

que reivindicava uma maior acessibilidade às Universidades. Nesse sentido, os anos de 

repressão política promoveram tanto o ensino público como o privado. 

 

Nesse contexto, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) seria um 

dos mais importantes centros irradiadores do pensamento privatista para o 

ensino superior. Dentre suas inúmeras posições antiensino público, 

encontravam-se: o fim da gratuidade nos estabelecimentos oficiais de ensino; 

a concepção utilitarista de ensino Superior, a ser viabilizada pela integração 

universidade-empresa; e o combate à expansão da escola pública (MINTO, 

2006, p. 107). 

 

De acordo com Germano (1994, p. 90), a reforma educacional do Regime foi, 

particularmente, perversa com o ensino público, referente ao 2º grau. Destruiu o seu caráter 

propedêutico ao ensino superior, elitizando ainda mais o acesso às Universidades Públicas. 

Ao mesmo tempo, a profissionalização foi um fracasso. Nesse sentido, o autor aponta que 

esses acontecimentos demonstram a falência da política educacional de 1º e 2º graus durante 

os governos militares. Conforme Minto (2006, p. 114), 

 

A ditadura militar semeou o terreno do ensino privado, facilitando sua 

expansão e fazendo deste um período muito importante para o setor. Não 

porque antes o ensino superior privado fosse insignificante em termos 

quantitativos – ao contrário –, mas porque foi com o golpe que se iniciou um 

novo período na história educacional brasileira em que a contra-reforma da 

universidade viria a selar de vez a intenção de nossas elites em eliminar o 

caráter crítico da universidade, da produção autônoma do conhecimento, 

enfim da já parca função pública da universidade, consolidando para esse 

ensino um modelo pautado, geralmente, nos moldes das antigas escolas 

superiores. 

 

 

Mesmo com a repressão feita pelo governo dentro das universidades e a busca da 

eliminação de seu caráter crítico, por um outro lado, a reforma de 1968 ampliou o acesso ao 

curso universitário, na tentativa de atender a uma demanda social que reivindicava uma vaga 

nesse âmbito de ensino. Nesse período se desenvolveram vários programas de pós-graduação, 

como também houve um crescimento nos recursos destinados às instituições públicas. 

No Brasil, os anos 1980 foram um período de reorganização da sociedade e abertura 

política, bem como de proposição e articulação, por parte do governo federal, de medidas na 
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esfera educacional. A Constituição de 1988 permitiu uma maior participação das entidades 

civis e dos movimentos sociais no que se refere à criação de políticas públicas na área da 

educação. 

A partir da Constituição de 1988, sendo a educação um direito de todos e dever do 

Estado e da família, surgiu o debate em torno da questão da promoção do exercício da 

cidadania, cabendo ao Estado a responsabilidade por uma educação formal, que garanta a 

qualidade do ensino para todos, como também a democratização do acesso ao conhecimento 

científico à sociedade. Segundo Sobrinho (2005, p. 19), 

 

Para aqueles que concebem uma instituição educativa como constitutiva da 

República e instrumento da democracia, a formação tem sentido de 

cidadania plena, em suas dimensões privadas e públicas. Nesse caso, as 

instituições educativas destinam-se a produzir conhecimentos e a formar 

cidadãos autônomos para a vida social e os processos de construção de 

nações livres e desenvolvidas.  

 

A Constituição de 1988 definiu claramente a responsabilidade do Estado com a 

Educação, mas permitiu, também, o estímulo à iniciativa privada, bem como sua atuação no 

ensino superior. De acordo com Soares (2002), a promulgação da Constituição de 1988 foi 

antecipada com muitos debates e divergências. De um lado, destacam-se os que se 

identificavam com os interesses da educação pública, que se opunham aos grupos privatistas. 

Esse grupo lutava para assegurar verbas públicas, exclusivamente, para as instituições 

públicas governamentais. Defendiam o ensino laico e gratuito em todos os níveis. De outro 

lado, existiam os grupos ligados ao setor privado, setor interessado em obter acesso às verbas 

públicas e diminuir a interferência do Estado nos negócios educacionais. 

Ficou evidente que a Constituição de 1988, formulada num momento histórico de 

grandes lutas pela ampliação e democratização do ensino, no seu art. 213, permitiu que os 

recursos públicos continuassem a ser destinados às escolas confessionais, filantrópicas e 

comunitárias. Portanto, constata-se que as interpretações que definem o significado de escolas 

comunitárias, confessionais e filantrópicas, constantes dos art. 19 e art. 20, são bastante 

abrangentes. Nesse sentido, o art. 213 da Constituição Federal de 1988 traz a ideia de 

estimular a iniciativa privada para atuar na Educação. Essa permissão que foi definida na 

Constituição foi reforçada no art. 77 da LDB de 96, representando uma conquista do setor 

privado brasileiro. 

Diante desse contexto, a LDB de 1996, constituída em um período de neoliberalismo 

político e econômico, autorizou, no seu art. 70, o encaminhamento de recursos públicos para 



41 

 

  

pagamento de bolsas de estudos de alunos de instituições privadas, possibilitando um 

crescimento desse âmbito de ensino, como também, tornando constitucional a 

responsabilidade de destinar as despesas públicas para a iniciativa privada. Na educação, é a 

Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que abre a possibilidade de que recursos 

públicos possam ser transferidos para o ensino superior privado, em quase todas as situações.  

No entanto, nos anos 1990, como resultado do processo de globalização e do 

desenvolvimento tecnológico, a educação passa a ser analisada mais diretamente pelo campo 

econômico e utilitário, com o objetivo de desenvolver novos padrões de conhecimento, 

qualificação e competências para o mundo do trabalho. A inserção do Brasil no cenário 

mundial passa a ser uma prioridade, sendo, a partir desse momento, o direito à educação 

fundamental para o avanço social. 

Entretanto, o ensino superior e o ingresso nessas instituições têm sido motivo de 

preocupação de estudiosos e de formuladores de políticas públicas. Apesar de uma demanda 

cada vez maior, são poucas as vagas nas Universidades públicas em relação à procura por esse 

nível de ensino. 

Nos anos 1990, passamos por governos neoliberais como o do primeiro presidente 

eleito pelo voto popular após o término dos governos militares no país, Fernando Collor de 

Mello, que sofreu um impeachment em 1992, sendo substituído por Itamar Franco, que depois 

repassou ao governo para o presidente que ganhou as eleições em 1994, Fernando Henrique 

Cardoso. Nesse sentido, todos esses governos promoveram grandes privatizações no Brasil, 

defendendo um gasto mínimo do Estado com a educação superior. 

O acesso a uma Universidade Pública sempre foi para uma minoria. O ensino privado 

por outro lado começou a crescer e tentar trazer para suas instituições de ensino uma parcela 

da juventude que não conseguiu uma vaga nas instituições públicas. 

No ensino privado, o número de vagas ociosas passou a aumentar e, também, a 

quantidade de inadimplentes nesse setor estava cada vez mais constante. Diante disso, no 

governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), foram criadas políticas públicas de 

financiamento do ensino superior, como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o 

ProUni (Programa Universidade para Todos), com o objetivo de ampliar o acesso dos 

estudantes à universidade, como também de firmar parcerias com o setor de ensino privado da 

educação superior, no caso do ProUni, através de isenção de pagamentos de impostos. 

A educação superior no país passou por mudanças com o aumento de pessoas que 

conseguem ingressar em uma instituição de ensino superior pública e principalmente privada. 

O governo Lula e também o governo da presidente Dilma Rousseff, que sucede aquele e 
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mantém o seu projeto político para a sociedade, criam programas e mecanismos de acesso às 

universidades públicas federais e às instituições de ensino de nível superior privadas. 

Nos últimos anos, no país, através de determinadas políticas de ampliação do ensino 

superior, uma demanda que estava à margem do âmbito universitário pôde adentrar esse 

espaço de ensino, modificando o cenário social em relação a apenas uma minoria privilegiada 

poder concluir uma faculdade. 

 
Entre 2003 e 2013, a oferta de cursos de graduação evoluiu de 16.505 opções 

para 32.049, o que representa um crescimento de 94%. O crescimento do 

número de cursos foi significativo tanto no setor privado quanto no setor 

público: no setor privado, correspondeu a 96,4%; no público, 91,6%. Cabe 

apontar que uma parte significativa das novas vagas e cursos foram ofertados 

no período noturno (BRASIL, 2015, p. 20).  

 

O crescimento de universidades e a ampliação do acesso ao ensino superior ocorreram 

em todas as regiões brasileiras, conforme dados do MEC. A interiorização do ensino público 

federal foi uma das etapas desenvolvidas pelos últimos governos com o objetivo de aumentar 

a acessibilidade.  

Na história da educação superior no país, podemos perceber que, nesse âmbito de 

ensino, o acesso sempre foi de uma pequena parcela da população. A democratização e o 

aumento de vagas nas universidades públicas são discussões que vêm ocorrendo ao longo dos 

anos, seja através de tentativas de reformas educacionais por parte dos governos ou mesmo 

pauta de reivindicações dos movimentos docentes e estudantis. 

No entanto, a sociedade vivenciou, com os últimos governos, uma mudança de 

perspectiva política em relação ao acesso às universidades, mecanismos de ampliação de 

vagas nas universidades foram sendo priorizados, seja com políticas de cotas para estudantes 

pobres, negros e indígenas ou pela implementação de programas sociais na tentativa de mudar 

a situação de uma parte da população que não conseguiu ingressar no ensino superior 

brasileiro. 
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1.2 A EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA VERSUS A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PRIVADA 

 

 

A universidade pública, desde sua fundação, sempre teve um reconhecimento social, 

sendo uma instituição que se constituiu no país com legitimidade pública. Nesse sentido, a 

função da educação é da transmissão de conhecimentos, de saber científico, de ensino laico, 

totalmente desvinculado da religião, que possa garantir aos indivíduos a possibilidade de se 

tornarem agentes transformadores do mundo em que vivem. De acordo com Arendt (2007, p. 

247), 

 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que 

seria inevitável não fosse à renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A 

educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante 

para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios 

recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender 

alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com 

antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. 

 

A esfera pública tem a responsabilidade de organizar a sociedade para a tarefa de fazer 

do mundo em que se vive um espaço cada vez melhor para ser habitado. A sociabilidade, que 

é desenvolvida a partir do contato e troca de experiência entre as pessoas, da possibilidade de 

adquirir conhecimento, de poder dar um retorno ao meio social em que cada grupo humano 

está inserido, é uma tarefa que o Estado, maior representante do setor público, deve 

proporcionar a todos. “A esfera pública, enquanto mundo comum reúne-nos na companhia 

uns dos outros e, contudo, evita que colidamos uns com os outros” (ARENDT, 2008, p. 62). 

Entretanto, o espaço público deve ultrapassar os tempos, servir para os cidadãos de 

hoje, assim como da sociedade que está sendo constituída para as futuras gerações, 

proporcionando através da educação a construção de uma estrutura social cada vez mais 

sólida, permanente e voltada para atender às demandas sociais por anos a fio. Conforme 

Arendt (2008, p. 64), 

 

Se o mundo deve conter um espaço público, não pode ser construído apenas 

para uma geração e planejado somente para os que estão vivos: deve 

transcender a duração da vida de homens mortais. Sem essa transcendência 

para uma potencial imortalidade terrena, nenhuma política, no sentido 

restrito do termo, nenhum mundo comum e nenhuma esfera pública são 

possíveis.  
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Pensar a educação como um direito básico que ultrapassa as gerações e o tempo deve 

ser uma das funções dos governos, ampliando as possibilidades de acesso, manutenção e 

conclusão dos cursos pelos ingressos na universidade como um direito constituído, que deve 

ser garantido ao longo dos anos. “É o caráter público da esfera pública que é capaz de 

absorver e dar brilho através dos séculos a tudo o que os homens venham a preservar da ruína 

natural do tempo” (ARENDT, 2008, p. 65). 

No decorrer do tempo, a educação foi sendo um dos pontos mais importantes de 

formação de uma estrutura social de base sólida, em que as pessoas que têm acesso à 

instrução, a um nível educacional mais elevado, podem se sentir parte do desenvolvimento de 

sua época.  

No entanto, para Arendt (2008, p. 59), é na esfera pública que as coisas acontecem nas 

sociedades humanas, onde “nem a educação, nem a engenhosidade, nem o talento podem 

substituir os elementos constitutivos da esfera pública, que fazem dela o local adequado para a 

excelência humana”. 

Entretanto, a história mostra que a esfera pública é essencial em toda organização 

social, mas que esse espaço vem se consolidando principalmente no campo educacional, ao 

lado da esfera privada em várias partes do mundo. Nesse sentido, é importante ressaltar que a 

tradição e a autoridade estão presentes em todas as esferas, seja no âmbito público ou no 

privado. 

 

O problema da educação no mundo moderno está no fato de, por sua 

natureza, não poder esta abrir mão nem da autoridade, nem da tradição, e ser 

obrigada, apesar disso, a caminhar em um mundo que não é estruturado nem 

pela autoridade nem tampouco mantido coeso pela tradição (ARENDT, 

2007, p. 245). 

 

Nas diferentes esferas, a autoridade e a tradição são constantes, vão se firmando 

também na história da educação brasileira em vários contextos econômicos, políticos e 

sociais. Apontam perspectivas diferenciadas, mas que caminham lado a lado nas mais 

diversas conjunturas. 

A história do ensino superior privado no Brasil remonta à Constituição de 1891, que 

reforçava o princípio liberal, defendendo a livre iniciativa, a capacidade de organização de 

instituições privadas, mas que mantinha esse âmbito de ensino regulado pelo poder público. 

Esse principio liberal foi reafirmado em períodos singulares da história brasileira.  
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O ensino superior privado no Brasil tem mais de um século e hoje responde 

por 75% das matrículas nesse nível de ensino. Sua trajetória é marcada por 

duas Constituições – a da República, de 1891, que lhe facultou a 

possibilidade de existência e a Constituição de 1988 que, reafirmando o 

princípio liberal, manteve o ensino superior livre à iniciativa privada, sempre 

que respeitadas as normas gerais da educação e com a autorização e 

avaliação do poder público (SAMPAIO, 2011, p. 28). 

  

Conforme o autor, o princípio liberal manteve o ensino superior livre para a iniciativa 

privada. Dessa maneira, a relação entre o público e o privado no Brasil perpassa vários 

momentos da formação peculiar da sociedade brasileira. Ainda nos anos 1930, com o 

crescimento da industrialização, já era visível no país, conforme Vieira (1998), em seu 

trabalho sobre Neoliberalismo, privatização e educação no Brasil, uma forte interpenetração 

entre Estado e empresa.  

Nesse sentido, conforme a autora, o liberalismo clássico não teria tido, no país, 

impactos semelhantes ao ocorrido em outras realidades. O debate sobre a redução da 

intervenção do Estado no país só começou a ganhar espaço no final dos anos 1970, quando se 

inaugura um novo processo de produção do capital, com o advento do neoliberalismo, a 

privatização e as mudanças nas relações de trabalho e produção.  

A ampliação do ensino superior começa a ser um ponto central para o 

desenvolvimento do país, desde os anos 1950, ainda com o governo de Juscelino Kubitschek. 

Ou seja, uma política que almejasse fazer do Brasil um país desenvolvido teria que pensar na 

Educação, assim como necessariamente, no acesso ao ensino superior. 

 

O governo Kubitschek implementou novas políticas econômicas que 

exigiam a ampliação da oferta de ensino superior, visando maior 

participação e adequação das forças produtivas às demandas da indústria. O 

ensino superior sofre transformações e as linhas de indistinções entre público 

e privado tomam proporções mais evidentes na formação do país (VALE, 

2009, p. 51). 

 

Então o debate sobre mudanças em relação à Universidade Brasileira crescia por 

vários setores, entre os movimentos sociais, a classe média, os intelectuais. No entanto, 

durante o período dos governos militares no Brasil, uma parceria entre o setor público e o 

setor privado foi firmada. O governo, buscando amenizar as críticas em relação ao acesso às 

universidades públicas, resolve investir mesmo que indiretamente no setor privado, 

possibilitando a sua expansão. 

Nos anos 1960, a gratuidade nas instituições públicas de ensino era usada pelo 

governo e parte da sociedade com a retórica de favorecimento às classes sociais mais altas, 
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sendo uma forma de justificar políticas de privatização, sendo o ensino público e gratuito 

defendido com muita luta pelos estudantes do movimento estudantil. 

Várias eram as reivindicações da classe média no que se refere ao ensino superior e ao 

acesso às universidades públicas, como também a necessidade do mercado de trabalho, de 

mão de obra qualificada, além do movimento estudantil fazer de suas principais bandeiras a 

luta pela reforma do ensino superior, pautando a ampliação das vagas nas universidades 

públicas. 

 

Diante deste quadro, a reforma foi impulsionada por dois objetivos 

explícitos. O primeiro era ampliar, em termos quantitativos, a parcela da 

população com grau superior de escolarização, principalmente nas áreas 

técnicas e tecnológicas, de modo a produzir o “capital humano” necessário 

para alavancar o desenvolvimento econômico. Desta forma, a reforma 

educacional deveria ser direcionada, principalmente, para as carreiras 

funcionais ao mercado de trabalho industrial. O segundo era resolver a 

pressão da classe média que buscava o acesso ao sistema de ensino superior. 

A classe média foi a aliada política do regime militar desde a consolidação 

do golpe. A manifestação de descontentamento, por parte desta camada 

social, provocou instabilidade e a aproximou de camadas da oposição 

política (CARVALHO, 2002, p. 100). 
 

A reforma universitária gerou grande descontentamento com a política dos governos 

militares para educação superior pública. De acordo com a autora (2002), a reforma tinha 

como propósito reproduzir o capital humano e acabar com a crise dos excedentes. Para que 

existisse um maior número de pessoas com ensino superior, o governo na reforma 

universitária gerou um maior incentivo ao crescimento dos estabelecimentos privados de 

ensino superior. 

A discussão sobre o acesso à universidade é algo que ocorre durante anos no país. Nos 

anos 1960, uma das principais reivindicações do movimento estudantil universitário era a 

reforma universitária, que entre outras coisas pautava a questão do acesso e da 

democratização do ensino. Entretanto, a reforma universitária implantada nos governos 

militares não respondeu às expectativas e interesses dos movimentos sociais envolvidos nesse 

debate.  

 

O caráter essencialmente privado do ensino superior brasileiro já era visível 

quando o processo de expansão a que foi submetido, nos anos da Ditadura 

Militar, levou a um aprofundamento dessa tendência histórica. Entretanto, 

para além de uma visão acrítica, que tenta identificar esse processo com uma 

pretensa democratização do ensino, entendemos aqui a privatização como 

parte de um processo histórico, longo e complexo. Processo este que escapa 

às simples determinações políticas emanadas de dentro do próprio campo 



47 

 

  

educacional, bem como das intenções declaradas de seus formuladores, mas 

que faz sentido quando posto em seu solo material, em sua objetividade, no 

bojo de uma sociedade, inserida no plano internacional e caudatária das 

mudanças que se processaram nos padrões de acumulação do capitalismo 

mundial após a década de 60 (MINTO, 2006, p. 113). 

 

Dialogando com essa interpretação de Minto (2006) a respeito do avanço do ensino 

privado no país, Carvalho (2002) aponta a criação de mecanismos indiretos de incentivo no 

setor privado, demonstrando a prioridade em investir na ampliação do ensino privado em 

detrimento de criação de vagas, bem como investimento na educação superior pública.  

 

Pode-se concluir que este sistema ocultou a desobrigação do Governo 

Federal em sustentar o processo de expansão em suas instituições. Como 

saída para a crise institucional do sistema, a escolha estabelecida pela 

Reforma Universitária foi o estímulo financeiro indireto e institucional à 

iniciativa privada (CARVALHO, 2002, p. 113-114). 

  

A expansão das universidades públicas foi diminuindo em detrimento do crescimento 

da iniciativa privada, a reforma universitária dos anos 1968 sofreu severas críticas dos 

diversos segmentos sociais, como o movimento docente, a classe média que buscava uma 

vaga nas universidades públicas, como também uma forte oposição do movimento estudantil 

universitário. 

Foi exatamente nesse período que o número de matrículas nas universidades privadas 

aumentou consideravelmente, como também o número de vagas nas instituições de ensino 

públicas diminuíram, em detrimento da oferta e expansão da iniciativa privada promovida por 

investimentos indiretos do governo nesse setor de ensino. Ao analisar gráficos e números 

sobre a reforma universitária nos anos 1960, Carvalho (2002, p. 115) reflete que 

 

A principal transformação provocada pela reforma foi na condução do 

processo. Ao longo da década de 60, o ensino público detinha a maior 

parcela de vagas, mas a partir da década seguinte, o ensino privado passou a 

assumir a supremacia numérica da oferta de matrículas. Isto se deveu às 

taxas anuais de crescimento bem superiores das instituições privadas em 

relação às públicas. 
 

Em sua análise, Carvalho aponta que esse aumento de matrículas, como também o 

crescimento de estabelecimentos de ensino privado na década de 1960, é reflexo de 

mecanismos sofisticados de incentivo, que substituiu o antigo financiamento pela via 

orçamentária, através da constituição de programas, fundos e isenções fiscais. 



48 

 

  

É possível identificar que mecanismos de incentivos diretos foram sendo substituídos 

por mecanismos indiretos, resultando em uma colaboração do Estado em relação à iniciativa 

privada, permitindo que esse setor crescesse de forma rápida, enquanto a universidade pública 

sofria as consequências da reforma universitária, diminuindo a sua expansão (CARVALHO, 

2002). 

Nos anos de 1960/1967, houve um crescimento acelerado das matrículas nas 

instituições privadas devido à transferência de recursos públicos, quando 5% já faziam parte 

de obrigação legal do governo para a manutenção dos estabelecimentos privados. Durante os 

anos de 1964 a 67, houve participação anual significativa dos gastos com transferências ao 

ensino superior privado no total das despesas do MEC com o ensino superior. 

 

O ano de 1967 representou o auge desta participação, tanto em termos 

relativos – quando 12% das verbas do ensino superior foram destinadas às 

transferências – como em termos absolutos... Nos dois períodos seguintes, a 

redução sucessiva das transferências federais às instituições privadas, apesar 

do crescimento econômico, estava associada a um novo padrão de política 

fiscal e de financiamento das atividades privadas implantado pelos governos 

militares. Os planos econômicos bem como os planejamentos educacionais 

enfatizavam a importância do equilíbrio das finanças públicas, por meio da 

redução dos gastos orçamentários. Nos setores sociais, a educação em 

especial, o setor privado não poderia se beneficiar com maiores fatias de 

recursos públicos, nem mesmo poderia contar com transferências regulares 

em termos reais (CARVALHO, 2002, p. 126-127).  
  

Por volta de meados dos anos 1970 e início dos anos 1980, esse investimento no setor 

privado foi decrescendo devido à reformulação no sistema de financiamento para o setor. O 

baixo nível da atividade econômica e a diminuição da transferência de recursos para a 

iniciativa privada começaram a gerar uma diminuição das matrículas nos estabelecimentos. 

Assim, Carvalho (2002) conclui que a transferência direta de recursos aos poucos foi 

substituída por investimentos indiretos no setor. 

No Brasil, a partir do aumento da demanda por uma vaga nas universidades públicas, 

começou a crescer o número de instituições privadas de ensino superior que procuravam 

ocupar o espaço que não era ocupado pelas instituições públicas, buscando trazer para suas 

universidades o público que estava excluído, sem a possibilidade de acesso às universidades 

geridas pelo Estado. De acordo com Paviani e Pozenato (1984, p. 105), 

 

Um fenômeno comum a quase todos os países é o explosivo aumento da 

demanda pela Universidade, principalmente nas últimas décadas. No Brasil, 

o número de alunos universitários, que era da ordem de 200 000 em 1967, 

ultrapassou um milhão dez anos depois. Nesse curto período de tempo, as 
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Universidades foram obrigadas a adequar se a uma nova realidade. De um 

modo geral se acredita que a expansão quantitativa acarretou um decréscimo 

na qualidade, seja pela sobrecarga de matricula nas instituições existentes, 

seja pela multiplicação de novas instituições, criadas sem o mínimo de 

condições de recursos humanos e técnicos para assegurar um desempenho 

satisfatório. E há quem defenda que a elevação da qualidade só poderá ser 

feita com uma restrição rigorosa à expansão quantitativa. 

 

O crescimento das instituições de ensino privado de nível superior acarretou um 

problema que deve ser investigado e analisado com muito cuidado, que é a queda da 

qualidade do ensino, ou seja, a tentativa de solucionar a questão do ingresso nas instituições 

públicas, como também de oferecer uma alternativa para essa demanda que está fora das 

universidades públicas, elevou o número de faculdades pagas sem as devidas exigências em 

relação à qualidade do ensino para ter o título de universidade. Porém, deve ser ressaltado que 

esse crescimento do ensino privado é resultado da reforma universitária promovida durante os 

governos militares (PAVIANI; POZENATO, 1984). 

No trabalho de Barros e Boaventura (2005), A tensão entre o Público e o Privado na 

Educação Superior brasileira, é feita uma discussão acerca do crescimento do setor privado 

de ensino superior no país, pois no decorrer da história da educação brasileira, nos anos 1960 

e 1970, houve um período de crescimento de matrículas no ensino de segundo grau, o que 

acarretou um aumento da demanda pelo ensino superior.  

Nesse momento as instituições universitárias públicas não conseguiram responder a 

essa demanda social e reformas na educação superior foram propostas buscando uma maior 

autonomia administrativa e financeira para as universidades, seguindo padrão internacional, 

combatendo a ênfase dada pelo Estado brasileiro em ter uma universidade pública voltada à 

pesquisa, mas limitada na questão do acesso a esse âmbito de ensino. 

No entanto, conforme citam Barros e Boaventura (2005), foi diante da incapacidade do 

setor público de responder a essa demanda, a busca de uma vaga nas instituições públicas, que 

ocorreu uma expansão do ensino privado no país. Se as instituições de ensino público não 

conseguiam resolver o problema da democratização do acesso, o ensino privado entrou em 

cena, protagonizando um processo de expansão de matrículas em suas universidades e 

faculdades. 

De acordo com os autores (2005), nos últimos anos, a universidade privada se tornou 

um dos negócios mais rentáveis do mercado. Tensões entre os dois segmentos ficaram cada 

vez mais acirrados, pois nas instituições privadas as matrículas só aumentavam, com um alto 
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faturamento para seus donos, se consolidando de forma clara no mercado. Nesse período no 

país,  

 

Nas IFES, continua predominando o modelo de estrutura universitária 

gratuita que congrega ensino, pesquisa e extensão, com uma percepção de 

imagem favorável pela população, o que implica em confortáveis margens 

de competitividade deste segmento na captação de estudantes. Nas IES 

privadas, a grande parte de alunos estuda à noite, sendo maior o contingente 

feminino e de adultos. Seu crescimento tem sido maior do que o das 

públicas. Um exemplo: de 1998 a 2002, as IES privadas dobraram de 764 

para 1.460, enquanto que as públicas tiveram seu número reduzido de 209 

para 190 (BARROS; BOAVENTURA, 2005, p. 45). 

 

Essa diminuição do setor público identificada pelos autores ocorreu entre o final dos 

anos 1990 e início dos anos 2000, antes da criação de políticas públicas de expansão do 

ensino superior público. Nesse sentido, de acordo com os autores (2005), as instituições 

públicas se voltaram mais para o campo da pesquisa e extensão dentro das universidades, 

investindo mais nos cursos de pós-graduação, enquanto as instituições privadas tentaram 

atender à formação de estudantes para o mercado de trabalho, investindo nas especializações, 

bem como também nas graduações que tinham a finalidade de atender às necessidades 

mercadológicas.  

Construindo um diálogo com essa reflexão, que diz respeito ao crescimento do setor 

privado e seu direcionamento mais voltados para atender à demanda de mercado, Sampaio 

(2011, p. 29) ressalta que a iniciativa privada foi ágil na tentativa de atender às demandas de 

novos e potenciais consumidores: 

 

O setor privado, mobilizando recursos privados e orientando-se para atender 

à demanda de mercado, foi mais dinâmico e cresceu mais rapidamente que o 

público, muitas vezes em detrimento da própria qualidade do serviço 

oferecido. Entre 1960 e 1980, o número de matrículas no ensino superior 

passou de 200 mil para 1,4 milhão, em um crescimento de quase 500%; no 

setor privado, o crescimento foi de mais de 800%.  

  

Os debates acirrados em torno do público e privado vão além dos governos militares e 

estão presentes na Constituição de 1988 desde as disputas políticas em torno de pontos 

centrais para os setores que defendiam a educação pública e setores que queriam a ampliação 

da educação privada.  

Nos anos 1990, o neoliberalismo consolidado no campo político, social e econômico 

interferiu diretamente na concepção de muitos governos sobre Educação, como também da 

Responsabilidade do Estado em relação ao Ensino Superior. Há um crescimento de uma 
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perspectiva teórico-analítica que tratava o espaço público, a “coisa” pública, como ineficiente. 

Nesse momento a pauta da privatização do ensino começa a ser levantada, ou seja, da 

presença da livre iniciativa no ensino superior.  

 

De uma maneira ou de outra, esses diferentes sentidos atribuídos à 

privatização permanecem, mas aqui é importante chamar a atenção para a 

nova conotação que surge a partir da discussão originada no campo 

econômico, a qual se irradia para a esfera social. Trata-se da crítica e das 

teses contrárias à simples presença do Estado no campo educacional e à 

afirmação do mercado como solução para o enfrentamento dos graves 

problemas com os quais o país se defronta (VIEIRA, 1998, p. 39). 

 

O “público” era representado por esse pensamento como algo atrasado, de estrutura 

rígida, burocrática, composto por uma política que não tinha uma ação efetiva na vida das 

pessoas. Por outro lado, o “privado” representava a eficiência, a modernidade, a solução para 

um excesso de gastos do dinheiro público com áreas que não funcionavam corretamente, com 

recursos que não eram bem utilizados e que não serviam para atender às necessidades da 

população no campo da saúde, segurança, saneamento, assim como também na educação 

básica. 

Nesse sentido, no que se referem ao ensino público, os neoliberais criticam o excesso de 

gastos com as universidades públicas, apontando que a maior parte dos jovens que 

ingressavam nesses estabelecimentos de ensino faziam parte das classes médias e altas da 

sociedade, que, entretanto, podem pagar por esse nível de ensino. Segundo Paviani e Pozenato 

(1984, p. 106), 

 

Em primeiro lugar, deve-se observar que é um princípio do neo-capitalismo 

que as atividades de interesse público e social sejam assumidas pelo Estado, 

principalmente para que se assegure uma maior justiça através de um 

processo equitativo aos seus benefícios. Esse princípio, que no Brasil já foi 

aplicado a inúmeros setores, não foi ainda aplicado à Universidade. A razão 

principal dessa situação deve estar no fato de a Universidade não ser ainda 

considerada um bem social, a ser distribuído equitativamente. Como se viu, 

a formação superior é ainda tida como um privilégio daqueles que consigam 

ter acesso a ela. Dentro desse modo de pensar, é normal admitir que os que 

desejam um privilégio paguem por ele.  
 

O governo influenciado pelo pensamento neoliberal defendia que era necessária a 

privatização do ensino como solução para a minimização dos gastos públicos, diminuindo, 

assim, a responsabilidade do Estado com a educação superior. Por outro lado, o crescimento 

das instituições privadas de nível superior era inevitável, sendo esse processo resultado do 



52 

 

  

aumento da demanda pelo ensino superior público e a pouca quantidade de vagas ofertadas 

por esses estabelecimentos de ensino. 

Com o crescimento do setor privado de ensino superior, houve muita mudança na 

estrutura básica do currículo universitário, que é um processo que deveria envolver, além do 

ensino, a pesquisa e a extensão universitária, permitindo aos estudantes um aprofundamento 

em seu campo de estudo, podendo ir além dos muros da universidade. De acordo com 

Dourado (2005, p. 111), 

 

Essas mudanças no campo refletiram-se na função social da educação 

superior: ao romper com o princípio histórico da defesa da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão; ao alterar identidade das universidades já 

constituídas e consolidar a instituição de novas universidades mercantis; e, 

por meio de ajuste mercadológico, ao permitir a criação de centros 

universitários que, a despeito de gozar de algumas prerrogativas das 

universidades (autonomia para criar, organizar e extinguir cursos e 

programas, dentre outros), se caracterizam como instituições tipicamente de 

ensino.  

 

Sendo assim, as instituições voltadas somente para o ensino, que não contam mais 

com a indissociabilidade da pesquisa e da extensão, passaram a ganhar espaço na sociedade. 

Os alunos, que não tinham acesso às instituições públicas devido às poucas vagas e à grande 

procura por esses cursos universitários públicos, viam no ensino privado a possibilidade de 

cursar uma faculdade, de se especializar nos cursos oferecidos por essas instituições, de poder 

conseguir um emprego digno, de melhorar de vida ao concluir seu curso. 

Nos anos 2000, com o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, assim como 

nos anos 1960 durante os governos militares, mais uma vez a parceria público-privada se 

estabeleceu através da criação de políticas públicas. O governo passa a isentar de impostos 

instituições privadas que fizessem adesão ao Programa Universidade para Todos (ProUni), 

criado em 2005. 

A criação do programa foi alvo de críticas em relação a investimentos nas instituições 

privadas em detrimento de um maior investimento e destinação de recursos para as 

instituições superiores públicas. No entanto, essa parceria com o setor privado, entre outras 

políticas, permitiu maior acesso ao ensino superior. 

É importante ressaltar que a iniciativa privada, em alguns momentos da história da 

educação brasileira, teve que se subordinar aos interesses do Estado, agindo com o 

compromisso de pensar a educação para além dos interesses econômicos, buscando acima de 

tudo atender a sociedade. De acordo com Bobbio (1987, p. 27), 
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Os dois processos, de publicização do privado e de privatização do público, 

não são de fato incompatíveis, e realmente compenetram-se um no outro. O 

primeiro reflete o processo de subordinação dos interesses do privado aos 

interesses da coletividade representada pelo Estado que invade e engloba 

progressivamente a sociedade civil; o segundo representa o revanche dos 

interesses privados através da formação de grandes grupos que se servem 

dos aparatos públicos para o alcance dos próprios objetivos.  

  

O setor privado encontra no setor público respaldo para se firmar como alternativa 

para muitos estudantes que desejavam fazer um curso universitário e que não conseguiam 

uma vaga nas universidades públicas brasileiras. Diante dessa perspectiva, as parcerias entre o 

público e o privado na educação foram estabelecidas em diferentes momentos e conjunturas 

políticas do país. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que, no decorrer da história do ensino superior 

brasileiro, é possível identificar que a educação pública e a educação privada vão se 

constituindo, vão se firmando na sociedade uma ao lado da outra, com suas semelhanças e 

diferenças. 

O ensino superior privado e o ensino público brasileiro convivem na sociedade com 

objetivos que podem convergir ou divergir, sendo responsáveis pela formação de vários 

cidadãos, profissionais das mais diversas áreas e campos do saber. Tanto o ensino público 

como o ensino privado representam interesses de setores sociais que podem ter na educação a 

possibilidade de construção de pessoas com novos valores, com domínio do saber científico, 

pensadores sociais, profissionais críticos em suas funções ou, também, simples especialistas 

voltados apenas para atender às exigências do mercado. 

 

 

1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

A Educação é uma área fundamental na vida dos indivíduos em um país desenvolvido, 

representa centralidade no debate político e indica como uma sociedade funciona. Nos países 

em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a educação tem apresentado dificuldades no 

que diz respeito a investimentos, recursos e prioridade política. Muita coisa precisa ser 

colocada em prática para que as pessoas tenham na educação um campo indispensável para a 

qualidade de vida e o desenvolvimento de suas capacidades. 
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Para Amartya Sen (2000), o desenvolvimento de uma sociedade requer a eliminação 

das principais fontes de privação de liberdade, que seriam a pobreza e a tirania, a carência de 

oportunidades econômicas, a negligência nos serviços públicos, em que o mundo global nega 

liberdades elementares a um grande número de pessoas.  

Em alguns casos, segundo ele, a ausência de liberdades substantivas relaciona-se 

diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de 

vestir-se ou morar de modo apropriado. 

Para Sen (2000), a privação de liberdade vincula-se estreitamente à carência de 

serviços públicos e assistência social, ou, ainda, em alguns casos, a violação da liberdade 

resulta diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis por regimes autoritários, 

como também de restrições impostas à liberdade de participar da vida social, política e 

econômica da comunidade. 

 

A ligação entre liberdade individual e realização de desenvolvimento social 

vai muito além da relação constitutiva – por mais importante que ela seja. O 

que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por 

oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por 

condições habilitadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e 

aperfeiçoamento de iniciativas (SEN, 2000, p. 19). 
  

As políticas públicas são ações do Estado para atender a demandas sociais. Tomando 

como referência a concepção teórica citada, se de um lado a capacidade das pessoas pode ser 

expandida pela política pública, por outro lado, existe a preocupação do autor em relação à 

direção da política pública que, segundo ele, pode ser influenciada pelo uso efetivo das 

capacidades participativas dos indivíduos.  

Apesar de Amartya Sen não fazer em seu pensamento referência direta à elaboração de 

políticas públicas, aborda a importância das oportunidades sociais para a eliminação da 

pobreza e demais privações, no que pode se encaixar a constituição de políticas e programas. 

Suas contribuições são de intensa relevância social e acadêmica ao identificar maneiras de 

acontecer um desenvolvimento da sociedade em parceria com a liberdade plena dos agentes 

sociais. Sua concepção teórica se torna relevante para se pensar uma emancipação da 

sociedade através das oportunidades, da qualidade de vida e do desenvolvimento do potencial 

humano. 

A sua análise de desenvolvimento é pautada no acesso das pessoas a serviços básicos 

de saúde, educação e eliminação da pobreza, que são privações enfrentadas pelos indivíduos e 
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que podem ser resolvidas ou amenizadas com o surgimento de políticas públicas em várias 

áreas sociais.  

Amartya Sen (2000) reflete que a condição de agente do indivíduo como membro 

público e participante nas ações econômicas, sociais e políticas vigentes influencia 

diretamente a elaboração de políticas públicas, em que a liberdade de tomada de decisão 

torna-se ponto central e as pessoas envolvidas, possíveis beneficiárias de programas sociais, 

sejam mais que parte passiva da construção dessas políticas. Ou seja, as pessoas devem se 

sentir, além de plenamente contempladas e representadas, personagens ativos em todo 

processo que aborda suas vidas futuras, seu potencial transformador da realidade.  

 

Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da 

liberdade seja colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas 

têm de ser vistas como ativamente envolvidas- dada à oportunidade- na 

conformação de seu próprio destino, e não apenas como beneficiárias 

passivas dos frutos de engenhosos programas de desenvolvimento (SEN, 

2000, p. 71). 

 

A perspectiva de Sen (2000), ao abordar a questão do desenvolvimento pautada pela 

justiça, aponta que a liberdade deve ser colocada no centro da discussão, que deve caminhar 

junto com a participação das pessoas nos processos políticos e sociais, como agentes de 

mudanças, de preposições, de políticas públicas e demais ações que contribuam com o 

desenvolvimento social . 

A participação dos cidadãos nas escolhas que lhe são apresentadas, ou mesmo na 

liberdade política de debater, de poder modificar situações vigentes, tendo a oportunidade de 

repensar os valores, as políticas, a concepção de justiça, de poder público e como cooperar 

para o desenvolvimento da sociedade através da solução de problemas que dificultam o 

progresso social, é fundamental para o desenvolvimento real de uma sociedade. Sen (2000, p. 

45) reflete que 

 

A liberdade individual é essencialmente um produto social, e existe uma 

relação de mão dupla (1) as disposições sociais que visam expandir as 

liberdades individuais e (2) o uso de liberdades individuais não só para 

melhorar a vida de cada um, mas também para tomar as disposições sociais 

mais apropriadas e eficazes. Além disso, as concepções individuais de 

justiça e correção que influenciam os usos específicos que os indivíduos 

fazem de suas liberdades, dependem de associações sociais – 

particularmente da formação interativa de percepções do público e da 

compreensão cooperativa de problemas e soluções. A análise e avaliação das 

políticas públicas têm de ser sensíveis a essas diversas relações.  
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O desenvolvimento da sociedade está condicionado, conforme o autor (2000), à 

liberdade das pessoas em participar dos processos de decisão, de ter oportunidades sociais, de 

poder opinar sobre como gostariam de viver, que tipo de condições, quais as políticas podem 

contribuir de forma efetiva com o aumento de suas capacidades. 

Nesse sentido, as oportunidades sociais são alguns dos meios que permitem o avanço e 

o desenvolvimento, que, nessa perspectiva, só ocorrem se todos tiverem acesso a áreas básicas 

como educação e saúde, que influenciam na liberdade substantiva do indivíduo, em uma vida 

com mais qualidade. 

Diante dessa concepção teórica, um dos meios para se gerar oportunidades sociais é a 

criação de políticas públicas. O indivíduo que expande sua capacidade através do acesso à 

educação, ao conhecimento, à informação, a serviços básicos, sente-se livre para participar 

ativamente das mudanças que devem ser conduzidas coletivamente, sendo um agente 

fundamental para pensar o desenvolvimento.  

A criação de políticas públicas voltadas a suprir carências primárias da população, ou 

mesmo que permitam um aumento de suas capacidades e de suas oportunidades, deve ser 

questão prioritária nas gestões públicas, nos governos e em todos que defendem o 

desenvolvimento como liberdade, assim como Amartya Sen. 

Nesse sentido, pensar na realização de políticas públicas na Educação Superior é 

pensar uma ação do Estado para atender a uma parcela da população que almeja ingressar em 

um curso em uma Instituição Superior de Ensino, como também na qualidade desse ensino, 

enfim, uma política nessa área busca atender a necessidades que envolvem as Universidades 

Públicas, ou parcerias do setor público com Universidades Privadas.  

 

Entende-se por políticas públicas educacionais aquelas que regulam e 

orientam os sistemas de ensino, instituindo a educação escolar. Essa 

educação orientada (escolar) moderna, massificada, remonta à segunda 

metade do século XIX. Ela se desenvolveu acompanhando o 

desenvolvimento do próprio capitalismo, e chegou na era da globalização 

resguardando um caráter mais reprodutivo, haja vista a redução de recursos 

investidos nesse sistema que tendencialmente acontece nos países que 

implantam os ajustes neoliberais (OLIVEIRA, 2010, p. 98). 

  

Então, as políticas públicas educacionais são voltadas para as instituições escolares, 

como as políticas públicas voltadas para educação superior buscam responder às demandas 

desse âmbito educacional. Mas, como argumenta Oliveira (2010), nos países que 
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implementaram o neoliberalismo como política econômica e social, a redução de recursos 

para a Educação em todos os níveis tem acontecido com frequência. 

A Educação é uma área fundamental para toda sociedade desenvolvida. No entanto, 

para que um país se desenvolva concretamente, a educação tem que ser tratada com 

prioridade, como também a valorização profissional e o acesso dos indivíduos a todos os 

níveis de ensino. 

Sabe-se que a educação é um direito de todo cidadão. No entanto, sabe-se, também, 

que ao se tratar da educação pública de ensino superior no país, o acesso às instituições de 

ensino tem sido privilégio de poucos. Os instrumentos de avaliação para admissão nas 

Universidades Públicas foram baseados, por muito tempo, nos conhecimentos e nas 

habilidades, que sempre foram medidos de forma seletiva, através do alcance pelos candidatos 

do mérito desejável que permitia o ingresso nessas instituições. 

Para ter acesso ao ensino superior, assim que este foi criado, os estudantes tinham que 

vir de colégios tradicionais, como o Colégio Pedro Segundo, no Rio de Janeiro. Nesse 

sentido, só os filhos da elite faziam parte dessas instituições, às quais a maioria da população 

não tinha acesso. 

Após esse momento, durante um longo período para concorrer a uma vaga na 

universidade, o estudante deveria passar pelo vestibular, que era um exame de admissão que 

tinha como objetivo aprovar e selecionar os concorrentes. O vestibular surgiu em 1911 como 

uma nova forma de acesso à universidade.  

 

O período da década de 30 na história do Brasil foi marcado pela criação, em 

1930, do primeiro Ministério da Educação e Saúde, ponto de partida para 

mudanças substanciais na educação, entre outras, a estruturação de uma 

universidade e a necessidade da elaboração de um Plano Nacional de 

Educação que coordenasse e supervisionasse as atividades de ensino em 

todos os níveis (ARANTES, 2010, p. 1). 

 

 

Conforme a autora, foi em 1932 que foi elaborado pela sociedade civil um documento 

chamado “Manifesto dos pioneiros da educação”, que se preocupava com a formação do 

professor em nível superior. O manifesto era contrário ao empirismo dominante, propunha o 

estudo, a solução dos problemas educativos por orientação científica como nos domínios das 

ciências técnicas e sociais. 

O acesso à Educação no país em vários períodos foi privilégio de poucos. O 

analfabetismo e a exclusão do mundo letrado fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. 

Atualmente têm acontecido discussões sobre o assunto pelos representantes dos governos e 



58 

 

  

tem se tentado combater esses problemas através da criação de políticas públicas que possam 

suprir a carência de parte da população em relação ao domínio da leitura e da escrita, assim 

como sua inserção no universo escolar. 

Os anos 1930, podem ser tidos como um marco referencial na história política da 

educação, iniciando o processo de industrialização do país. Em âmbito político, o período que 

vai de 1945 a 1960 é a expressão mais que perfeita do chamado Estado populista-

desenvolvimentista, que representou uma aliança com o empresariado nacional, setores da 

política e populares (ARANTES, 2010). 

Nos anos 1960, uma das principais bandeiras dos movimentos sociais, em destaque 

para o movimento estudantil, foi a reforma universitária, que seria essencial para a 

democratização do acesso à universidade pública no país. Muitos debates foram feitos com o 

objetivo de discutir a universidade pública e o ensino no Brasil. 

 

Dos muitos debates travados sobre a questão da liberdade do ensino Versus 

monopólio do Estado durante os seus doze anos de tramitação, resultou 

finalmente a primeira Lei de Diretrizes e Bases, a Lei nº 4024 de 1961. Ela 

estabelece que tanto o setor público quanto o privado têm o direito de 

ministrar o ensino no Brasil, em todos os níveis. A gratuidade do ensino 

fixada na Constituição de 1946 fica omissa na nova lei. A nova lei absorveu 

a dualidade populista e elitista que caracterizaram as diferentes frações de 

classe da burguesia brasileira (ARANTES, 2010, p. 4).  

 

Nesse período, o exame de acesso às instituições públicas, chamado de vestibular, era 

um processo bastante excludente, no qual, na maioria das vezes, só quem tinha estudado nos 

melhores colégios, normalmente em colégios tradicionais ou elitizados, conseguiam passar.  

No início, o vestibular acontecia nas escolas que, em um primeiro momento, eram as 

responsáveis por realizar as provas dissertativas e orais com os alunos. No entanto, isso foi se 

modificando, pois, depois de alguns anos, com o aumento da demanda pelo ensino superior, 

esse processo foi sendo feito em locais maiores, lugares que cabiam mais candidatos. 

Somente nos anos 1960, na escola de medicina da Universidade de São Paulo (USP), 

que as questões de múltipla escolha entraram nesse sistema, tentando facilitar a correção das 

provas dos candidatos que cresciam cada vez mais. Nesse sentido, é a partir desse período que 

o vestibular passa a adotar um sistema classificatório, no qual é preciso obter a pontuação 

necessária para o preenchimento em determinado número de vagas. 

A problemática do acesso à educação superior foi questionada por setores da 

sociedade durante o processo de reforma universitária promovida durante os governos 

militares, mas que deixou muito a desejar no que se refere às reivindicações dos movimentos 
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sociais. Nos anos 1980, Dourado (2002) aponta que o Banco Mundial, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e agências da Organização das Nações Unidas 

(ONU) configuram-se como importantes interlocutores multilaterais da agenda brasileira. 

Nesse período, a partir das orientações gerais do Banco Mundial, é possível perceber que a 

prescrição de políticas educacionais surge interligada à proposta de reformas que são 

concernentes ao pensamento neoliberal, cujo sentido do campo educativo deve acompanhar a 

lógica do campo econômico. 

As políticas públicas em Educação no Brasil têm aumentado devido a críticas severas 

às políticas neoliberais de alguns governos, como também da constante insatisfação dos 

rumos da educação brasileira de parte da sociedade. Nesse sentido as gestões públicas 

começam a ser cobradas por diferentes setores sociais, o que as leva, assim, a pensar em 

respostas para solucionar as demandas que a Educação necessita, ampliando os investimentos 

e as políticas públicas para esse setor. 

Durante os anos 1990, de acordo com Dourado (2002), é possível identificar na 

agenda das políticas educacionais para o ensino superior a notável condição do Brasil como 

parceiro e fiel depositário dos organismos internacionais, em particular do Banco Mundial. 

 

Nos anos 90, especialmente na gestão de Fernando Henrique Cardoso, as 

políticas públicas são reorientadas por meio, entre outros processos, da 

reforma de Estado que, como explicitamos anteriormente, engendra 

alterações substantivas nos padrões de intervenção estatal, redirecionando 

mecanismos e formas de gestão e, conseqüentemente, as políticas públicas e, 

particularmente, as políticas educacionais em sintonia com os organismos 

multilaterais (DOURADO, 2002, p. 241). 

 

Segundo o autor, essas ações no âmbito educacional resultaram na aprovação da Lei 

de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96) que incorporou, ao longo de sua tramitação, vários 

dispositivos referentes à educação superior. Ainda argumenta que a análise das políticas para 

a educação superior só pode ser entendida a partir da compreensão dos vários instrumentos e 

mecanismos que preconizam a reforma desse nível de ensino, assim como também de sua 

relação orgânica com o processo de reforma de Estado em curso no Brasil. 

Por mais que a educação seja uma política social de responsabilidade do Estado, ela 

não deixa de receber interferências de vários organismos. Nesse sentido, para compreender 

algumas políticas públicas formuladas pelos governos brasileiros, é preciso identificar o 

período histórico, o projeto de Estado em questão, suas contradições, seus interesses em cada 

tempo e a conjuntura política apresentada. 
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Conforme o trabalho de Maués, Segenreich e Otranto (2015), a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) evidenciou em documento intitulado 

“Panorama sobre a Educação” a importância do papel do ensino superior como um 

instrumento que contribui para o desenvolvimento econômico. Segundo os autores, esse 

organismo vê o papel desse nível de ensino como meio de mobilidade e ascensão social, 

indicando que as taxas de emprego são maiores, 85%, para aqueles que têm o ensino superior, 

assim como para o salário, representando um ganho de até 157% para as pessoas na faixa 

etária de 25 a 64 anos em relação àquelas que só alcançaram o ensino médio. 

De acordo com o trabalho dos autores, o Banco Mundial também tem demonstrado 

que o Ensino Superior tem um papel fundamental na diminuição da pobreza, pois tem a 

função de formar pessoas que vão ocupar um espaço importante, que exige responsabilidade, 

nos setores públicos e privados, como também resultando no aumento da produtividade e 

consequentemente no crescimento econômico do país. 

As políticas públicas para a Educação têm sido elaboradas para diminuir a falta de 

oportunidades, para aumentar o acesso ao mercado de trabalho, para auxiliar na formação de 

profissões e também na manutenção de crianças e adolescentes na escola, quando se tinham 

escolas. A realidade social do país, por muito tempo, exigiu que muitas crianças deixassem de 

estudar para ajudar a seus pais no sustento da casa, na busca pela sobrevivência em diversas 

partes do Brasil.  

Essas crianças que saíam do convívio escolar para trabalhar ou se envolver em outras 

atividades que lhe impediam de seguir estudando ficaram excluídas do processo educacional e 

sentiram dificuldade de, no futuro, voltar à sala de aula ou se candidatar a uma vaga para 

ingressar em uma universidade pública. 

Diante dessa situação, parte da sociedade fica à margem do acesso à educação como 

parte fundamental do desenvolvimento social. Porém, para que uma sociedade se desenvolva, 

é preciso que a vida de todos mude, que os indivíduos saiam da situação de privação de 

direitos básicos para ter qualidade de vida e poder viver com dignidade. 

São muitas as políticas públicas no campo educacional que foram criadas ou estão 

sendo elaboradas nos últimos anos. A educação pública envolve um trabalho conjunto dos 

governos municipal, estadual e federal. As demandas na área educacional exigem uma ação 

coletiva de todos os governos, representantes públicos, espaços de poder político na 

construção de parcerias, ou mesmo propostas que resolvam questões que perpassam os 

primeiros níveis de ensino, resultando depois na possibilidade de ingresso na educação 

superior.  
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Nos anos 1990, as políticas adotadas pelos governos neoliberais afetaram diretamente 

as universidades. A política econômica do Estado mínimo propõe que cada vez mais o Estado 

não interfira nas políticas sociais, dando espaço assim para a iniciativa privada atuar, com 

ajuste fiscal, privatizando bens e serviços, enxugando, cada vez mais, a máquina estatal. 

No governo Fernando Henrique, a educação mudou um pouco no que se refere à parte 

burocrática que sempre envolveu o acesso às universidades. No seu governo, o âmbito 

educacional foi visto a partir da preocupação com o gerenciamento e avaliação do ensino 

superior, inclusive com propostas de diminuição da responsabilidade do Estado em relação às 

universidades, bem como sua consequente privatização. 

O acesso ao ensino superior público estava cada vez mais enfrentando propostas de 

privatização, de diminuição da responsabilidade do Estado em relação a investimentos, 

verbas, recursos para esse nível de ensino e ainda tinha no vestibular a única forma de 

ingresso nas universidades. Mas, o crescimento do setor privado na educação superior foi 

aumentando, se firmando cada vez mais como alternativa de uma oportunidade para uma 

parcela relevante da sociedade, que não conseguia uma vaga através do vestibular das 

instituições públicas. 

 

No que se refere à demanda, identificam-se duas tendências distintas. Entre 

as instituições públicas, cresce significativamente o número de candidatos 

por vaga oferecida, ao passo que, na esfera privada, ocorre o inverso. Assim, 

enquanto a disputa por uma vaga no ensino público atingiu o índice de 8,3 

candidatos, no setor privado ficou em apenas 2,3. Acredita-se que essas 

tendências contrárias estariam refletindo a perda de poder aquisitivo da 

classe média, ocorrida ao longo da década de 90 (CORBUCCI, 2001, p. 

105). 

 

Durante muitos anos, o vestibular cumpriu seu papel em organizar a entrada na 

universidade de algumas das pessoas aptas a cursarem uma faculdade. Todavia, era 

necessário selecionar os candidatos, devido ao número de vagas oferecidas pelas instituições 

ser inferior à procura. Assim, considera-se esse fato como um método que objetiva limitar o 

número de pessoas a adentrar em um curso superior público. 

Entretanto, com o passar dos anos e com o aumento, cada vez mais, de uma procura 

pelo ensino superior, como também a pouca quantidade de vagas ofertadas nas instituições 

de ensino públicas, fez crescer a insatisfação com o vestibular, obrigando o governo federal 

a rever e propor uma forma mais democrática de ingresso nessas instituições. 

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi criado em 1998, no governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, durante a gestão do ministro da Educação Paulo 
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Renato de Souza, tendo como objetivo fazer a avaliação do ensino ofertado a alunos que 

estão em processo de conclusão do ensino médio. No entanto, muito mais que um 

instrumento avaliativo, o Enem surgiu com o propósito de mudar e romper com o ensino 

médio tradicional. 

Em um primeiro momento, o Exame serviu como uma tentativa inicial de avaliação do 

Ensino. Entretanto, em 2009, adquiriu um novo formato, tendo como principal proposta 

unificar o vestibular das universidades federais em todo país. A partir da instituição do 

Enem como uma nova maneira de ingresso na educação superior, muitos estudantes 

puderam ter acesso às universidades federais ou, também, às bolsas de estudos nas 

faculdades privadas. Conforme Aprile e Barone (2008, p. 7):  

 

A definição e implementação de uma política de acesso à universidade 

integram um rol de demandas oriundas, em larga medida, do cenário 

produtivo. A solicitação de uma força de trabalho mais qualificada e apta a 

“aprender a aprender” e a responder às qualificações que vão sendo forjadas, 

desenvolvendo novas competências exigidas para a vida na sociedade 

contemporânea, em contraposição aos requerimentos colocados pelo modelo 

taylorista/fordista, são elementos que permeiam a proposição das políticas de 

educação. A solicitação do cumprimento de funções mais cerebrais como 

raciocínio lógico, resolução de questões surgidas no cotidiano do trabalho, 

disposição de estar sempre aprendendo, e a cobrança de um novo padrão 

atitudinal, qual seja, uma força de trabalho mais cooperativa, autônoma e 

comunicativa, são aspectos que se coadunam com a ampliação da 

escolaridade. À educação é atribuído o papel estratégico de promover o 

desenvolvimento das novas capacidades requeridas do trabalhador. 
 

Segundo as autoras, o cenário produtivo exigiu uma força de trabalho mais 

qualificada. A partir daí, políticas públicas de acesso à universidade são elaboradas pelos 

governos, que permitiram o ingresso nesses estabelecimentos de ensino condicionado às notas 

no exame. Nesse sentido, é a partir do Enem, com uma política de avaliação, que são 

constatadas as capacidades adquiridas para o estudante conseguir entrar em uma faculdade. 

No ensino superior, programas governamentais são criados com o objetivo de ampliar 

e democratizar o acesso ao ensino universitário, sendo investindo na universidade pública ou 

criando novas formas de acesso, com políticas de cotas e reservas de vagas, como também 

com parcerias com instituições privadas de ensino superior. 

A expansão do ensino superior no Brasil ocorreu através da criação de políticas 

públicas. Uma das políticas públicas que tem como objetivo a acessibilidade ao ensino 

superior privado é o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), criado em 1999, no governo 
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de Fernando Henrique Cardoso. É um programa do MEC que tem como finalidade fazer um 

financiamento de cursos superiores em instituições privadas.  

Nos últimos anos, para inscrição no FIES, realizada através de um sistema 

informatizado, o estudante tem que ter participado do Enem. O objetivo do programa é fazer 

um financiamento estudantil total ou parcial, subsidiado pelo governo federal com taxas de 

juros baixas, o qual o estudante só começará a pagar após se formar. Esse programa sucedeu o 

Programa Crédito Educativo, que foi o primeiro programa de crédito no Brasil, criado em 

1975, ainda nos governos militares, pelo General Ernesto Geisel, presidente da República, 

sendo implantado no primeiro semestre de 1976.  

Entretanto, políticas públicas para o setor educacional foram criadas pelos governos na 

tentativa de incluir jovens e adultos que estavam fora da escola desde o ensino básico 

ampliando o acesso ao ensino superior público. Projetos são criados pelo governo como o 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou, já no governo do Presidente Luís Inácio Lula da 

Silva (2003-2010), programas governamentais como Brasil Alfabetizado, Projovem Campo – 

Saberes da Terra ou o Projovem Urbano, entre outros, com o propósito de incluir setores da 

sociedade que estavam à margem do processo educacional. De acordo com Araújo e Corrêa 

(2011, p. 33), 

 

A reflexão acerca das políticas de inclusão na educação superior, no 

contexto da globalização e das mudanças de concepção dos processos 

educativos das pessoas jovens e adultas nos remete ao debate sobre o acesso, 

permanência e sucesso destes sujeitos à educação, excluídos deste processo 

dentre tantas outras exclusões que se relacionam com as condições concretas 

de existência. Sujeitos estes que podem ser denominados de negros, índios, 

pobres, deficientes, povos do campo e tantos outros que historicamente são 

excluídos dos direitos, principalmente os da instrução escolar.  

  

Segundo a análise feita, as políticas de inclusão na educação superior surgem com o 

propósito de incluir minorias sociais que por muito tempo ficaram à margem de direitos e do 

acesso à instrução básica e, consequentemente, do ensino superior. Portanto, a educação 

brasileira tem enfrentado problemas em vários campos nas escolas e universidades. A falta de 

recursos, de estrutura nas escolas, a desvalorização profissional dos docentes e falta de vagas 

em universidades públicas são pontos que têm feito parte da discussão que aborda os dilemas 

que envolvem a melhoria das condições da educação no país. 

Em relação ao acesso à universidade, foi no governo do presidente Luís Inácio Lula da 

Silva (2003-2010) que políticas públicas no campo da educação superior foram ampliadas ou 

estabelecidas. No entanto, as políticas públicas propostas tinham como meta diminuir a 
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quantidade de pessoas que não conseguiam entrar nas instituições públicas, ficando à margem 

do ensino superior no país.  

 

O governo Lula da Silva foi pródigo na legislação de indução à expansão do 

ensino superior. Os dados do Censo do Ensino Superior de 2012, indicam 

que, nos últimos 10 anos, as matrículas dobraram, passando de 3,5 para 7 

milhões de alunos; no mesmo período a rede pública cresceu 74% (MAUÉS; 

SEGENREICH; OTRANTO, 2015, p. 45). 

 

O problema da acessibilidade ao ensino universitário brasileiro se tornou uma 

prioridade na criação de políticas públicas, ou seja, a democratização da educação, como 

também a manutenção dos jovens nas instituições se tornou um tema muito discutido, 

permitindo assim a implantação de programas, de projetos, visando resolver essa situação. 

 

Visto que a população tem cada vez mais se posicionado contra a exclusão, 

de qualquer tipo, exigindo a diminuição das desigualdades, o desafio dos 

programas sociais governamentais é não somente elevar a oferta, mas 

promover, acima de tudo, a inclusão. Nesse quadro, a educação superior fica 

em evidência, sendo considerada um segmento apropriado para a promoção 

de transformações, da independência das pessoas com necessidades 

educacionais especiais, do conhecimento, e, acima de tudo, da inclusão de 

grupos minoritários como afrodescendentes, indígenas, mulheres e menos 

favorecidos financeiramente, bem como amenizar os problemas que possam 

ocorrer em consequência de sua condição (SARAIVA; NUNES, 2011, p. 

947). 
 

Para tentar amenizar o problema da exclusão educacional, a expansão do ensino 

superior se apresenta como uma política importante para o governo e necessária para a 

população. Essa expansão do ensino superior durante o governo Lula se deu através da 

criação de várias políticas públicas, como a ampliação do FIES e de programas como o 

Programa Universidade para Todos (ProUni), o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), o Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), entre outros, além da possibilidade do ensino a distância, por meio da 

criação da UAB (Universidade Aberta do Brasil). 

Entre os programas criados foi implementado o Programa Universidade para Todos 

(ProUni), beneficiando estudantes pertencentes a determinados grupos sociais, como índios, 

negros, pobres, que cursaram o ensino médio em escolas públicas. O ProUni possui um 

sistema informatizado e a seleção está condicionada à nota obtida no Enem. 

Esse programa foi estabelecido a partir da parceria do governo federal com instituições 

privadas, que ao aderirem tiveram como benefício a renúncia fiscal. Essas instituições que 
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firmavam a parceria público-privada com o governo federal obtinham a renúncia fiscal para 

em contrapartida destinar suas vagas ociosas para estudantes provenientes do programa, 

permitindo, assim, o ingresso desses estudantes nas suas instituições. De acordo com Saraiva 

e Nunes (2011, p. 947), 

 

Diante da necessidade de desenvolvimento de programas sociais e criação de 

parcerias, procurando respeitar os parâmetros de qualidade estabelecidos 

pelos sistemas de ensino, da premência de maior oferta no ensino superior, e, 

consequentemente, de gerar a inclusão, promovendo a igualdade de acesso, o 

governo criou um programa social governamental de ampliação do acesso à 

educação superior que vem provocando intensos debates: O Programa 

Universidade para Todos (ProUni). Este programa social oferece renúncias 

fiscais às instituições de ensino superior privadas e, em contrapartida, exige 

que a isenção seja revertida em bolsas totais ou parciais para estudantes com 

renda per capita entre 1 e 3 salários mínimos, oriundos do ensino médio 

público, priorizando negros e indígenas. 

 

Em 2007 foi instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni), que teve como o objetivo a ampliação do acesso ao 

ensino superior público. Conforme Guerra (2015, p. 196-197), o objetivo era ampliar o acesso 

e a permanência no ensino superior público, nas universidades federais, no âmbito da 

graduação. 

 

Segundo o artigo 3º do mesmo decreto, o MEC destinará ao Programa 

recursos financeiros que serão reservados a cada universidade federal na 

medida em que elaborem e apresentem seus planos de reestruturação, com a 

pretensão de suportar as despesas decorrentes das iniciativas propostas, 

especialmente para: a) construção e readequação de infraestrutura e 

equipamentos necessárias à realização dos objetivos do Programa; b) compra 

de bens e serviços necessários ao funcionamento dos novos regimes 

acadêmicos; e c) despesas de custeio e pessoal associadas à expansão das 

atividades decorrentes do plano de reestruturação.  

  

A meta foi expandir o aumento de vagas nas universidades públicas, nesse sentido, 

todas as universidades federais aderiram ao programa e apresentaram ao ministério plano de 

reestruturação de acordo com a orientação do Reuni. Conforme informações na página do 

Ministério da Educação (MEC) na internet, as ações preveem, além do aumento de vagas, 

medidas como a ampliação ou abertura de cursos noturnos, o aumento do número de alunos 

por professor, a redução do custo por aluno, a flexibilização de currículos e o combate à 

evasão.  
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Outra política governamental de acesso à educação superior pública foi o Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), criado em 2009, na gestão de Fernando Haddad como ministro da 

Educação do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, que permite aos estudantes que 

participarem do Enem e atingirem uma determinada pontuação, ingressarem em uma 

instituição pública de nível superior. O SISU é um sistema informatizado gerenciado pelo 

MEC. Para poder se inscrever nesse programa, o estudante precisa ter tirado uma nota acima 

de zero na redação no Enem. No momento da inscrição no SISU, o estudante escolhe, 

conforme sua preferência, duas opções de cursos entre as ofertadas pelas instituições 

participantes do SISU. 

Nas instituições públicas de ensino superior, são feitas parcerias do SISU com a 

assistência estudantil, que têm como objetivo contribuir com a permanência do estudante 

carente nas universidades, promovendo auxílio financeiro, residência universitária, auxílio-

moradia, bolsas de extensão e outras políticas que permitem ao estudante permanecer nas 

instituições universitárias, melhorando o processo de acesso, democratização e permanência 

do estudante nos cursos de ensino superior. 

Atualmente, políticas afirmativas que objetivam reparar situações do passado e da 

história da formação do povo brasileiro têm sido discutidas como pontos centrais para a 

democracia real dentro das universidades. Um dos argumentos de defesa da política atual de 

cotas raciais e sociais é o reparo, em caráter emergencial, de uma dívida histórica e social que 

remonta à inserção dos negros na sociedade brasileira como escravos, que mesmo depois de 

promulgada a sua “liberdade”, não encontraram espaço social, não tiveram acesso de imediato 

ao trabalho remunerado, muito menos foram pensadas políticas que os incluíssem na 

sociedade, através de estudo, trabalho, moradia, deixando-os à margem da sociedade. 

 

No Brasil, políticas de ação afirmativa ganharam destaque pela pressão de 

movimentos sociais, em especial o movimento negro, com grande 

penetração social no país. Esses movimentos exercem um esforço meritório 

no sentido de ampliar a inclusão social no ensino superior e lutar não apenas 

pelo acesso, mas também pelo acompanhamento e necessário apoio ao 

estudante dada à diversidade de fatores responsáveis pela evasão. A reserva 

de cotas raciais para acesso ao ensino superior, público ou privado, vem 

causando polêmica nos diversos setores da sociedade brasileira, dos 

acadêmicos aos políticos, dos juristas às organizações não-governamentais 

(APRILE; BARONE, 2008, p. 13). 
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Portanto, por mais que a polêmica em relação a políticas de cotas exista, é importante 

que se reconheça o processo histórico que envolve a chegada do povo negro no país, bem 

como a situação que esse povo teve que enfrentar após o fim da escravidão.  

As cotas fazem parte das políticas afirmativas do governo, mas muitos setores da 

sociedade são contrários a essa política. Os que são contra alegam que as cotas acabam 

discriminando, que muitos estudantes são vítimas de preconceito por conseguirem entrar nas 

universidades através da políticas de cotas. Porém, segundo Faceira (2009, p. 66), 

 

Alguns autores consideram que o Brasil vivenciou a primeira experiência de 

reservas de cotas em universidades na década de sessenta. O governo militar 

instituiu em 1968 uma estranha reserva de vagas que, hoje, esses autores 

consideram como uma “ação negativa”, que promovia privilégios. Trata-se 

da Lei 5.465 – denominada “Lei do Boi” –, que reservava 50% das vagas em 

cursos superiores de agronomia e veterinária para filhos de agricultores, 

residentes na zona rural, que, sem acesso às melhores escolas, não 

conseguiriam entrar na Universidade. Na realidade, essa legislação 

beneficiou os filhos de fazendeiros (sem problemas financeiros), que 

residiam na capital e estudavam em escolas de prestígio, não necessitando 

ter seu acesso à Universidade facilitado. A “Lei do Boi” foi revogada em 

1985, por Sarney.  

  

Essa política de cotas citada pela autora durante os governos militares não se mostrou 

uma política eficaz no período, pois tinha como objetivo dar a oportunidade aos filhos de 

agricultores entrarem na universidade, mas que na prática beneficiou quem tinha condições, 

ou seja, não atingiu o seu propósito social, favorecendo os filhos de fazendeiros, que tinham 

condições de estudar na cidade. 

Diferente desse período histórico, a política de cotas dos últimos anos tem beneficiado 

setores excluídos do ingresso em curso universitário. Pobres, negros, indígenas ou filhos de 

agricultores têm conseguido reconfigurar sua posição na sociedade através da chance de 

entrar em uma graduação privada, na condição de bolsista, ou nas instituições públicas do 

país. 

Atualmente o debate em relação às políticas reparatórias que estão sendo 

implementadas na educação superior pública através das cotas permite fazer uma discussão 

importante e que por muito tempo foi deixada de lado pelo poder público no país. O acesso da 

população negra ou indígena à escola, como também à formação básica, à alfabetização. A 

manutenção desses grupos sociais no âmbito escolar sempre foi limitado, sendo um direito 

conquistado com muita luta, disputa política e debate entre os representantes políticos nos 

mais diferentes espaços de conflitos de poder. 
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A política de cotas surge na perspectiva de incluir parte da sociedade que, devido a 

condições precárias de acesso à educação básica, não conseguem continuar seus estudos. 

Entretanto, essa política tem que fazer um acompanhamento para saber as dificuldades 

encontradas por essa parcela da sociedade para permanecer nas instituições que ingressam por 

intermédio das cotas. Conforme Veloso e Maciel (2015, p. 236), 

 

A Política de Cotas é uma das ações preconizadas pelo MEC para favorecer 

o acesso e a permanência de estudantes na educação superior e privilegia 

estudantes considerados carentes e oriundos de escola pública. Tal condição 

é desenvolvida por meio de ações afirmativas que, por sua vez, caracterizam 

os programas de acesso e permanência na educação superior. As ações 

afirmativas consistem em estratégias para favorecer o acesso e a 

permanência de grupos considerados excluídos e são divulgadas com base 

nas políticas de Inclusão. 

 

A discussão que aborda a democratização do acesso ao ensino superior brasileiro 

aponta para uma perspectiva da necessidade de fazer um reparo social a esses grupos que por 

anos e anos foram negligenciados, ou seja, reparar socialmente a dívida social que o Brasil 

tem em relação ao povo negro e indígena, ficando, muitas vezes, completamente à margem do 

direito básico destinado a todo cidadão brasileiro, que é o direito garantido 

constitucionalmente à educação. 

As políticas públicas na área da educação superior, nos últimos anos, tiveram como 

ponto-chave a questão da democratização do acesso ao ensino superior, ou seja, ainda é um 

problema social a ser resolvido: a questão da demanda ser maior que a oferta nos 

estabelecimentos de ensino público. 

Enquanto nas universidades particulares ficavam muitas vagas ociosas, no ensino 

superior público era poucos os que conseguiam ingressar e cursar uma graduação. Por essa 

situação de parte da sociedade que foi necessária a criação de políticas públicas voltadas para 

garantir o direito de estudantes de continuarem seus estudos no âmbito do ensino superior, 

eliminando assim determinadas privações sociais. 

As políticas públicas de ampliação e acesso a uma universidade pública brasileira se 

inserem em um processo de perspectiva de eliminação de privações, de expansão de 

capacidades. É nesse sentido que o pensamento de Amartya Sen (2000) é legitimado e 

reforçado, ou seja, as privações sociais precisam ser eliminadas para que os seres humanos 

expandam suas capacidades, para que sejam capazes de intervir no mundo em que vivem, 

para que realmente se libertem, se tornem livres das amarras que carregam no seu meio social.  
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Compreender esse dilema em relação ao ingresso nas instituições públicas superiores 

exige que se analise que as desigualdades de oportunidades, de inserção nessa modalidade de 

ensino, são fruto de um processo histórico de tentativa de manutenção do poder político e 

cultural por uma minoria privilegiada economicamente. 

Sendo exatamente pela necessidade de superar essa condição de privação social, 

privação de liberdade, é que no momento atual torna-se constante a ampliação da discussão 

em relação a políticas de cotas sociais e raciais, como também sobre a necessidade de 

ampliação e democratização do acesso à Universidade.  

Nesse sentido, com o objetivo de abrir portas e caminhos para setores antes deixados à 

margem de espaços fundamentais para o desenvolvimento social e humano, foram criadas 

políticas públicas na área da educação superior, que permitem a uma parcela da sociedade que 

almeja continuar os seus estudos o acesso a um curso universitário.  

Ou seja, refletindo ainda conforme o pensamento de Sen (2000), para a eliminação de 

privações e superação da condição de um sujeito que não está interferindo de forma 

qualificada na sociedade em que vive, é importante a expansão de suas capacidades a partir de 

um processo de avanço em relação ao acesso a direitos que são fundamentais para se sentir 

autor de sua história, assim como também se sentir um ser humano realmente livre. 
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2 O CAMPO TEMÁTICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

 

O estudo sobre as políticas públicas tem se ampliado no país, se consolidando como 

uma importante área para a investigação acadêmica e social. As gestões governamentais têm 

implementado políticas públicas com o objetivo de amenizar ou resolver problemas de parte 

da população. Nesse sentido torna-se cada vez mais necessária a avaliação dessas políticas, 

que vão refletir as ações dos governos para solucionar as demandas da sociedade.  

Esse capítulo exibe uma abordagem conceitual sobre o campo das políticas públicas 

como uma área do conhecimento que tem se consolidado dentro e fora do país e expõe um 

debate a respeito de Questões Teórico-Metodológica sobre a Avaliação de Políticas Públicas. 

No último item do capítulo, abordamos uma investigação a respeito da Avaliação de Políticas 

Públicas em Educação no Brasil e a importância do processo avaliativo para a manutenção de 

políticas públicas na área da educação, que são de grande relevância para alguns setores 

sociais. 

 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS: QUESTÕES CONCEITUAIS 

 

 

O campo de estudos sobre Políticas Públicas é algo ainda muito novo, principalmente 

no Brasil, que é ainda mais recente que em outros países. Porém, a análise sobre políticas 

públicas tem crescido nos últimos anos. De acordo com Meny e Thoenig (1992, p. 89), “una 

política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investidade poder público y de 

legitimidad gubernamental”. 

Nesse sentido, as políticas públicas surgem quando o poder público passa a enfrentar 

questões presentes na realidade social e que precisam ser resolvidas. É a partir da ação do 

Estado em responder a demandas sociais, procurando solucionar ou diminuir problemas 

referentes à educação, saúde, segurança, juventude, infância, violência, trabalho, mercado, 

entre outros, que o olhar para as políticas públicas passa a existir na sociedade, fazendo surgir 

análises, estudos acadêmicos voltados para essa área. Ainda de acordo com os autores, 
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El análisis de las políticas públicas no es en sí mismo un fenómeno 

completamente nuevo. Mucho antes de que se convirtiera en una rama 

específica y cada vez más desarrollada de la ciencia política, estudios 

concretos, aquí y allá, se habían interesado en los «productos» de la acción 

pública. Sin embargo, este interés tropezaba con un doble límite: por una 

parte, el subdesarrollo de los instrumentos y los métodos de análisis e 

investigación; y por otra, La estrechez de las intervenciones públicas que, 

hasta el siglo XIX, se reducían principalmente a los sectores ligados al 

imperium del Estado: policía seguridad interna y externa, diplomacia, 

defensa, expansión militar y colonial. Las políticas que pueden aparecer, con 

la perspectiva del tiempo, como los embriones de políticas sociales (sostén 

de los precios alimentarios, ley sobre La pobreza, asilos etc.) están 

motivadas en gran medida por razones de orden público (MENY; 

THOENIG, 1992, p. 13)4. 
 

 

Investigações, como também análises sobre o poder público, a respeito da elaboração 

de políticas públicas ainda são uma novidade no âmbito governamental, social e acadêmico. A 

análise é ainda algo recente, mas as políticas públicas no Brasil e no mundo se fazem 

presentes há bastante tempo. 

As estratégias definidas por determinados governos norteiam e direcionam as 

prioridades no que diz respeito às ações que envolvem o uso de recursos públicos para a 

elaboração de políticas públicas, a partir das regras definidas entre o Estado e diferentes 

setores da sociedade.  

 

No caso do Brasil, os estudos sobre políticas públicas são bem recentes. 

Nesses estudos dispersos, a ênfase recaiu ou à análise das estruturas e 

instituições ou à caracterização dos processos de negociação das políticas 

setoriais específicas (TREVISAN; BELLEN, 2008, p. 531). 

  

O Brasil, ainda recentemente, começa a constituir um campo de estudo sobre políticas 

públicas. A princípio, as investigações nessa área no país se voltam à análise de estruturas e 

instituições, como também caracterizando os setores sociais que reivindicam demandas, 

através de negociação e especificidade das políticas mais urgentes. 

                                                             
4 A análise das políticas públicas não é em si um fenómeno completamente novo. Muito antes de ele se tornar 

um ramo específico e cada vez mais desenvolvido da ciência política, estudos concretos, aqui e ali, estavam 

interessados nos “produtos” da ação pública. No entanto, este interesse de depara com dois limites: por um lado, 

o subdesenvolvimento de instrumentos e métodos de análise e investigação; e em segundo lugar, a estreiteza das 

intervenções públicas que até o século XIX, reduzida, principalmente para os setores ligados ao poder do estado: 

polícia interna e externa de segurança, diplomacia, defesa, militar e expansão colonial. Políticas que possam 

surgir, com a perspectiva do tempo, como os embriões de políticas sociais (apoio aos preços dos alimentos, a lei 

sobre a Pobreza, asilos etc.) são motivados, em grande parte, por razões de ordem pública (MENY; THOENIG, 

1992, p. 13, tradução nossa).  
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É através da disputa entre segmentos sociais com interesses específicos que as 

políticas públicas vão sendo pensadas, constituídas. Tudo depende de um processo de 

negociações, pressões e mobilizações. Os temas que envolvem as políticas públicas se 

referem às necessidades de determinadas comunidades, bairros, regiões, grupos sociais que 

reivindicam uma agenda política que possa enfrentar conflitos presentes em alguns espaços da 

vida social. No entanto, conforme Meny e Thoenig (1992, p. 90), 

 

Una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental 

e nun sector de la sociedade o enun espacio geográfico: laseguridad, lasalud, 

lostrabajadores inmigrantes, laciudad de París, La Comunidad Europea, 

elocéano Pacífico, etc. Existe hoyun consenso relativo, por parte de 

lospolitólogos y los sociólogos, en definir sunaturaleza y suslímites5.  
 

A política pública para os autores é uma ação de um governo voltada para alguns 

segmentos sociais. No Brasil, foi aproximadamente no período do governo de Getúlio Vargas 

(1930-1937), na segunda República, que a resolução de políticas públicas com a finalidade 

social passou a fazer parte da agenda dos governos. Conforme Meksenas (2002, p. 110), “a 

formulação dessas políticas se desenvolveu em três campos: na previdência e na legislação 

trabalhista; na saúde e na educação e no saneamento básico, na habitação e transporte”. 

 No país, o desenvolvimento das pautas referentes às políticas públicas se constituem 

para atender demandas que são selecionadas pelos gestores públicos como prioritárias. Celina 

Souza (1998) trabalhou no campo das políticas públicas no Brasil, fazendo referência às 

tensões que afetam o sistema federativo brasileiro, assim como a formulação de políticas 

públicas, focalizando a desigualdade regional. Nessa mesma perspectiva, a autora fala das 

novas questões que são evidenciadas a partir da Constituição de 1988 e pactuadas no processo 

de democratização. 

Em sua análise, Celina Souza (1998) concluiu que a experiência brasileira confirma a 

visão de que o federalismo como mecanismo de divisão territorial, de poder, é uma forma de 

acomodar conflitos em vez de promover harmonia e que as relações intergovernamentais em 

países federais tendem a ser baseadas em interesses antagônicos, como também, tendem a ser 

um reflexo de outros conflitos políticos existentes na sociedade.  

                                                             
5 Uma política pública se apresenta como um programa de ação governamental em um setor da sociedade ou em 

uma área geográfica: a seguridade, a saúde, os trabalhadores imigrantes, a cidade de Paris, a Comunidade 

Europeia, o oceano Pacífico etc. Há um relativo consenso por parte dos políticos e sociólogos em definir sua 

natureza e seus limites (MENY; THOENIG, 1992, p. 90, tradução nossa). 
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A partir dessa constatação, deve-se considerar que conflitos são inerentes aos sistemas 

federais, especialmente em países como o Brasil, que optou por fazer a abertura política antes 

das reformas fiscais, econômicas e administrativas.  

 

[...] Nesse sentido, a experiência brasileira tem sido, até agora, única. Ao 

optar por esse caminho, a federação se fortalece pela incorporação das 

demandas regionais à agenda política nacional, embora esse caminho possa 

ser mais lento na busca de soluções mais definitivas para os problemas 

fiscais e administrativos do país, com repercussões significativas sobre as 

políticas públicas (SOUZA, 1998, p. 17). 

 

Arretche (2003) analisou em seu trabalho o crescimento de estudos e pesquisas na área 

da política pública. A autora reúne a interpretação de diferentes pesquisadores acerca da 

temática. Na sua visão, muita coisa precisa ser feita no país para a consolidação desse campo 

de estudo: “A constituição de uma agenda que articule a já extensa comunidade de 

pesquisadores da área é, portanto, um grande e necessário desafio a ser enfrentado” (2003, p. 

9).  

 No decorrer do seu trabalho, Arretche (2003) apresentou uma reflexão sobre a ideia 

de que os temas na área de políticas públicas têm estado fortemente subordinados à agenda 

política do país. Dessa forma, a maioria das produções acadêmicas sobre esse assunto tem 

sido, em grande parte, avaliações dos resultados alcançados por políticas vigentes ou 

atualizações de informações sobre programas governamentais consolidados.  

Rodrigues (2010, p. 21) argumenta que “As políticas públicas são desenhadas por 

atores políticos que, ao exercerem suas funções, mobilizam os recursos necessários para 

realizá-las. Os atores políticos podem ser individuais ou coletivos e públicos ou privados”.  

A autora define que os atores privados são os consumidores, os empresários, 

trabalhadores, os servidores públicos, a mídia, as entidades do terceiro setor, as organizações 

não governamentais e os atores públicos, que são os que têm, de fato, o poder de decidir 

políticas que são os gestores públicos, os juízes, os parlamentares, os burocratas, os políticos 

(membros do executivo), além das organizações e instituições do governo e as internacionais. 

Esses atores pressionam o poder público no atendimento às demandas que apresentam como 

mais urgentes para o estabelecimento de políticas públicas e agem diante de um jogo que 

envolvem disputas e pressões na arena política. 

Segundo Rodrigues (2010), na medida em que os gestores são os principais atores das 

políticas públicas, a questão central que passa a nortear um trabalho bem-feito nesse campo é: 

Qual o melhor perfil para um gestor de políticas públicas? Daí a necessidade desse gestor ser 
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portador de competências multidisciplinares, que o habilitem a refletir sobre o papel do 

Estado, das complexas relações entre o público e o privado e das exigências do 

desenvolvimento comprometido com o bem-estar da sociedade. No entanto, conforme 

argumenta a autora (2010), a eficácia das políticas públicas depende da eficiência da gestão, 

de um ambiente de atuação que favoreça a governança democrática e a responsabilidade 

política.  

Para ser um bom gestor é preciso ter conhecimento específico de áreas prioritárias de 

interesse coletivo imediato, além de saber diagnosticar demandas e necessidades sociais, saber 

analisar o ambiente em que as organizações públicas deverão atuar, como também a 

capacidade do gestor de negociar dentro da burocracia de Governo e com a comunidade, 

articulando os apoios necessários mediante práticas compatíveis com os princípios universais 

da liberdade, da justiça social e da ética.  

Na área de pesquisa sobre políticas públicas, é constante essa aproximação com a 

política, bem como com os órgãos governamentais. Conforme Rodrigues (2010), foi na 

década de 1950 que a “ciência da política pública” despontou nos Estados Unidos. No 

entanto, essa “ciência” teve seu surgimento com base em uma variedade de disciplinas, 

métodos e enfoques que buscam analisar por que determinadas políticas são implementadas e 

não outras. 

A autora em questão mostra que a primeira publicação que trata das políticas públicas 

como “ciência” é uma coletânea de artigos organizada por Harold D. Lasswell e David 

Lerner, em 1951. Nesses artigos, os autores passam a relacionar as “ciências da política 

pública” com conteúdos e metodologias de pesquisa de outras disciplinas. Sobre o assunto, 

Rodrigues (2010, p. 37) afirma que “Assim, a busca de explicações e interpretações sobre 

como as políticas públicas são formatadas, ou seja, o que o Governo faz é tarefa científica de 

pesquisadores e especialistas independentes de diversas áreas das ciências”. 

O conceito, assim como o estudo acerca do campo das políticas públicas, é algo 

recente. A partir do momento que a questão do desenvolvimento se tornou uma temática 

muito discutida dentro e fora do mundo acadêmico, segundo Heidemann (2010), o ideal de 

Desenvolvimento reclamou o conceito de políticas públicas.  

De acordo com Heidemann (2010), até as primeiras décadas do século XX, a 

promoção do progresso na sociedade esteve a cargo das forças da economia de mercado, sob 

o comando teórico da economia política. Nesse sentido, sem a presença do Estado não havia 

política pública. 
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Tudo naquele período estava relacionado à esfera individual ou seja, à esfera privada, 

e isso acarretava sérios problemas na sociedade devido ao fato de desconsiderar as dimensões 

comunais da vida humana, como também suas soluções via política. No entanto, tudo se 

modificou ainda no século XX a partir de um contrato social que reduzia a liberdade 

individual resultando, assim, no crescimento da importância do Estado. Stephanou (2005, p. 

130) reforça esse pensamento: 

 

O século XX foi de ampliação das funções do Estado e do processo social, 

além da ampliação das funções sociais. Há uma constante dinâmica de 

transformações econômicas, sociais e políticas, onde as políticas sociais são 

parte integrante das políticas públicas, como mediadoras na relação Estado e 

sociedade. 

 

No período Entreguerras o mercado entrou em crise, sendo necessária uma ação em 

conjunto de estados e mercados para promoverem o desenvolvimento social. Nesse sentido, a 

ação do governo ou intervenção do Estado se expressa de duas formas: uma delas como ação 

reguladora, criando leis, ou pela participação direta do Estado na economia, com função 

empresarial, na administração de empresas estatais ou através do surgimento, implementação 

de políticas estatais, mais tarde políticas públicas. 

A ideia de desenvolvimento no Brasil só passou a ser cultivada após a Segunda Guerra 

Mundial. Através do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), a ideologia do 

desenvolvimento, do nacional desenvolvimentismo, entrou em evidência no país. 

Nesse período, a industrialização era vista como sinônimo de desenvolvimento e, a 

partir desse pensamento, implantar uma economia de mercado que incluísse a maior parte dos 

cidadãos era o ponto central das discussões políticas e econômicas. Nesse sentido, como 

reflexo desse novo pensamento desenvolvimentista, os países industrializados passaram a ser 

modelos, resultando em consequências perversas para os países em desenvolvimento, levando 

muitos estudiosos a questionar que tipo de desenvolvimento era necessário. 

 

Na prática, os países industrialmente avançados passaram a representar 

modelos que foram seguidos pelos demais, sobretudo pelo efeito 

demonstração. Os subdesenvolvidos olhavam para os desenvolvidos e 

deixavam-se fascinar por suas conquistas, desejando emulá-los. Tinham 

dificuldades para resistir à tentação de copiá-los e para tentar seu próprio 

projeto, segundo possibilidades objetivas que melhor lhes servissem 

(HEIDEMANN, 2010, p. 27). 
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O Brasil passou a ser denominado de país emergente, no qual o Estado, em parceria 

com o mercado, levaria o país ao desenvolvimento. Portanto, para muitos estudiosos, 

pesquisadores da área, para que o desenvolvimento acontecesse não bastava que os países 

subdesenvolvidos copiassem os modelos alheios, mas sim procurassem uma forma própria de 

se desenvolver, pensando em pontos como meio ambiente, o respeito à natureza, entre outras 

coisas. 

Segundo Stephanou (2005), na década de 1960, a política social no Brasil tinha um 

papel contraditório aos interesses da acumulação. O princípio organizador das políticas 

públicas ficava por conta da redistribuição, através das reformas de base, que levariam o 

desenvolvimento social ao chamado Welfare State (Estado de Bem-Estar Social), 

aproximando-se dos moldes sociais-democratas europeus.  

De acordo com a autora, no Brasil, o Estado de Bem-Estar Social inovou os campos da 

educação, saúde e assistência social, que começaram a ter ações mais fragmentadas, 

superando a fase de ações mais universalistas. No entanto, no período do regime militar, havia 

uma submissão das políticas públicas à lógica da acumulação, uma crescente abertura com os 

grandes capitais internacionais e abertura de cais de financimento, principalmente com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e com o Banco Mundial. Nesse momento as políticas 

públicas se submetem a um regime mais conservador (STEPHANOU, 2005). 

As políticas públicas passaram por momentos diferenciados nos anos 1960 e ficaram 

submetidas à conjuntura política vigente. Conforme Heidemann (2010), em termos políticos-

administrativos, as decisões formuladas e implementadas pelos governos em conjunto com as 

demais forças da sociedade constituem o campo chamado de políticas públicas. No entanto, o 

autor reflete que para pensar o conceito de políticas públicas é indispensável rever o conceito 

de política. 

A política é conceituada a partir de diferentes interpretações entre os estudiosos. De 

acordo com Heidemann (2010), em uma primeira categoria, a política engloba tudo que diz 

respeito à coletividade e à vida das pessoas e organizações. Em segundo lugar, a política é 

definida como algo que trata de diferentes processos, métodos e expedientes usados por 

indivíduos ou grupos de interesse para influenciar, conquistar e manter o poder. 

Em uma terceira perspectiva, a política é também a arte de governar e realizar o bem 

público. No entanto, o autor (2010) aponta que finalmente a política é concebida como o 

conhecimento dos fenômenos ligados à regulamentação e ao controle da vida humana em 

sociedade, como também à organização, ao ordenamento e à administração de jurisdições 

político-administrativas. 
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Nessa última perspectiva, de acordo com Heidemann (2010), já é possível identificar e 

definir com mais propriedade o conceito de políticas públicas, que também é complexo e 

divergente. As políticas públicas são conceituadas por vários autores, mas é a partir da 

interpretação de Thomas R. Dye (1984), de que “a política pública é tudo que os governos 

decidem fazer ou deixar de fazer”, que Heidemann (2010) vai encontrar elementos menos 

parciais que em outras teorias, sendo a teoria de Dye de ordem descritiva e com um sentido de 

maior conformidade com o que se pode observar na prática.  

A perspectiva de políticas públicas vai além de políticas governamentais, ou seja, o 

governo não é a única instituição que promove as políticas públicas. Outras instituições 

presentes na sociedade também atuam nessa área, como as ONGs, as associações de 

moradores (Terceiro Setor), entre outros. Nesse sentido, o olhar voltado para a elaboração de 

políticas públicas no país foi resultado de uma mudança na configuração governamental, de 

um sistema de mercado politicamente regulado e de um governo que funcionasse de acordo 

com a disposição, com a capacidade de financiamento dos cidadãos.  

As políticas públicas no país ganharam espaço nos anos 1980, no final do regime 

autoritário, em que de um lado houve o esgotamento de um crescimento nacional pautado na 

industrialização substitutiva liderada pelo Estado brasileiro e, de outro, um fortalecimento da 

democracia brasileira.  

No governo Sarney, a partir de 1985, os graves problemas sociais que foram gerados 

pela exclusão de parte da sociedade, do aumento da pobreza e cada vez mais da desigualdade 

social, ganharam um destaque na política, no debate democrático tão presente naqueles anos 

de término dos governos militares, fazendo as políticas públicas entrarem na pauta 

governamental para dar respostas às novas demandas e necessidades da população. 

De acordo com Stephanou (2005), já a partir da Constituição de 1988 muda-se a 

perspectiva política com a inserção de direitos sociais. Nos anos 1990, uma nova relação entre 

Estado e sociedade é estabelecida, como também a necessidade de garantir os direitos 

previstos na constituição. “As políticas públicas como responsabilidade do Estado envolvem 

conflitos de interesse entre classes sociais e agências externas. Nesse processo, é marcante o 

papel dos vários movimentos sociais na busca da garantia dos direitos civis, políticos e 

sociais” (STEPHANOU, 2005, p. 133). 

Nesse sentido, a partir dos anos 1990 uma nova configuração política foi apresentada. 

As políticas públicas começam a ser elaboradas pelo Estado e por outras organizações da 

sociedade. Stephanou (2005) ressalta a importância, nesse momento, dos Bancos Multilaterais 

para o desenvolvimento de políticas públicas e redução da pobreza no país. 
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Entretanto, para se elaborar uma política pública, é preciso identificar um problema. É 

preciso que se tenha uma demanda para formar uma agenda com] a intenção de tomar 

decisões e solucionar o caso. Assim, o processo da implantação de uma política pública passa 

por um processo de formulação, implementação, verificação e avaliação. Nesse sentido, os 

problemas são identificados, redefinidos e adaptados, conforme a prioridade dos atores 

envolvidos. 

Conforme Dye (1984) existem modelos variados para análise de políticas públicas, 

chamados de modelos conceituais. São diferentes perspectivas no que se refere à compreensão 

sobre políticas públicas e Dye (1984) faz suas análises utilizando como referência esses 

modelos, que são: o modelo institucional, o modelo de processo, o modelo de grupo, o 

modelo de elite, o modelo racional, o modelo incremental, o modelo da teoria de jogos, o 

modelo da opção pública e o modelo sistêmico. 

Segundo o autor, nenhum desses modelos foi desenvolvido com a finalidade de 

estudar política pública, mas cada um deles tem contribuições a dar nesse campo de estudo, 

apontando diferentes formas de pensar sobre política, como também sugerindo algumas 

causas e consequências de políticas públicas. 

No modelo institucional, as instituições são o centro do estudo acerca das políticas 

públicas. Nessa perspectiva, a estrutura das instituições governamentais pode ter importantes 

consequências políticas. No entanto, no segundo modelo, que é o modelo de processo, o 

conteúdo das políticas é o mais importante. Um dos principais objetivos desse modelo de 

análise tem sido descobrir padrões identificáveis de atividades ou “processos”. De acordo com 

o modelo de processo, a formulação de políticas envolve a implementação, ou seja, a 

verificação da viabilidade de uma política pública através da organização de uma agenda da 

política pública. 

De acordo com Dye (1984), esse modelo, assim como o primeiro, possui suas 

limitações, mas são modelos úteis para compreender as diversas atividades envolvidas na 

formulação de políticas públicas. No que se refere ao terceiro modelo, o da teoria dos grupos, 

a política é apontada como resultado da luta entre os grupos para influenciar as políticas 

públicas. 

Nessa perspectiva, o autor reflete a respeito de que todo sistema político é mantido 

com equilíbrio de forças. Entretanto, os formuladores de políticas são percebidos como 

estando constantemente respondendo a pressões de grupos. A influência dos grupos para Dye 

é determinada por seu tamanho, riqueza, poder organizacional, liderança, acesso aos 

formuladores de decisão e coesão interna. 



79 

 

  

No modelo de elite, a perspectiva que o elitismo implica é que as políticas públicas 

não refletem as demandas do “povo” da mesma forma e intensidade que refletem os interesses 

e valores da elite. Essa análise indica que as elites partilham de um consenso sobre as normas 

fundamentais que sustentam o sistema social, que elas estão de acordo em relação ao domínio 

das regras do jogo e da perpetuação do próprio sistema social. 

No racionalismo, a política racional é a que produz “ganho social máximo”, ou seja, a 

opção dos governos deve ser por políticas que os ganhos sociais superem os custos. Nessa 

perspectiva, a relação custo-benefício é fundamental. Conforme o autor, o racionalismo 

envolve o cálculo de todos os valores sociais, políticos e econômicos sacrificados ou 

alcançados por uma política pública, não simplesmente os que podem ser medidos pelo ganho 

monetário.  

No modelo incremental, a política pública é interpretada como uma continuação das 

atividades de governos anteriores com apenas algumas modificações incrementais. Essa 

perspectiva de análise de uma política pública é criticada pelo autor no sentido que sua 

essência é conservadora e que os atuais programas, políticas e despesas são considerados 

como ponto de partida. Nesse sentido, a atenção é concentrada sobre novos programas, 

políticas e sobre acréscimos, decréscimos ou modificações no programa em vigor. 

O incrementalismo é, no entanto, uma perspectiva mais cômoda e conveniente. Para os 

governos é mais fácil incrementar que direcionar para uma política pública que aponte 

mudança na sociedade. Outro modelo é a teoria dos jogos, na qual a ideia de jogo diz respeito 

ao fato de que os tomadores de decisão estão envolvidos em escolhas que são 

interdependentes. Esse modelo é abstrato e dedutivo no processo de formulação de políticas 

públicas. É uma forma de racionalismo, mas que se aplica a situações competitivas, em que o 

resultado depende do que dois ou mais participantes façam. 

O conceito de estratégia cai perfeitamente bem nessa teoria, pois estratégia refere-se à 

tomada de decisão racional em um conjunto de movimentos que visa alcançar o melhor 

prêmio. Nesse sentido, para Dye(1984), a utilidade dessa teoria para o campo das políticas 

públicas talvez consista em sugerir questões interessantes e oferecer um vocabulário para 

tratar da formulação de políticas em situação de conflito. 

A teoria da opção pública parte da premissa de que todos os atores políticos procuram 

tornar máximos seus benefícios pessoais tanto no reino da política como no ambiente do 

mercado. Conforme o autor, a opção pública é o estudo econômico da tomada de decisão fora 

do âmbito do mercado, especialmente a aplicação de análises econômicas à formulação de 
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políticas públicas. Essa teoria contribui para a compreensão dos grupos de interesses e seus 

efeitos sobre as políticas públicas. 

O último modelo apontado e sugerido por Dye(1984) é o modelo da teoria sistêmica. 

A teoria sistêmica define as políticas públicas como um produto do sistema político. Essa 

perspectiva de análise concebe as políticas públicas como respostas de um sistema político às 

forças que afetam a sociedade a partir do meio ambiente. 

É a partir da constituição dos modelos de análise, conforme a perspectiva de Dye, que 

se podem alinhar alguns critérios para o estudo das políticas públicas. Para o autor, é 

importante reconhecer a utilidade de cada modelo, suas limitações, mas acima de tudo a 

contribuição de cada um para o campo das políticas públicas. Para entender melhor a utilidade 

dos modelos, é preciso refletir sobre algumas questões, como: ordenar e simplificar a 

realidade, identificar o que é relevante, condizer com a realidade, comunicar algo 

significativo, orientar a pesquisa, a investigação e propor explicações.  

Nesse sentido, no que diz respeito às análises, no campo das políticas públicas no país, 

existe muito a ser discutido e pesquisado. Esse campo de estudo é ainda novo, porém 

significativo. Portanto, para se investigar uma política pública, é indispensável entender todas 

as fases da política e, nesse processo, a avaliação é uma etapa importante, primordial para se 

cumprir o ciclo das políticas públicas. 

Os estudos crescentes referentes sobre o assunto, como também a implementação de 

políticas públicas pelas gestões governamentais, mostram a necessidade de se fazer uma 

avaliação dessas políticas.  

Diante dessa perspectiva, o estudo sobre as políticas públicas e a avaliação dessas 

políticas são campos que mostram sua relevância diante de um momento que se consolidam 

ações, através da criação de programas sociais, na tentativa de suprir carências, diminuir 

problemas, atender às demandas de uma parcela da sociedade. 

 

 

2.2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: QUESTÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS 

 

 

A partir do surgimento e da consolidação do campo de estudo das políticas públicas, 

ou seja, uma área de análise das ações implementadas pelo Estado e outras organizações como 

forma de responder a demandas sociais, foi necessária a criação de um processo de avaliação 
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dessas políticas, constituindo-se, assim, a avaliação um subcampo, um momento necessário 

nos estudos das políticas públicas. 

Políticas públicas formam um campo e a avaliação um subcampo, ou seja, uma área de 

estudos das políticas públicas que propõe a produção e o debate sobre questões teórico-

metodológicas para se avaliar as políticas públicas. De acordo com a concepção teórica de 

Meny e Thoenig (1992), a avaliação é um gesto diário. É identificar e medir os efeitos da 

própria ação. Uma avaliação é um julgamento feito com dados, com referência a um valor.  

Conforme os autores, todos os cidadãos fazem julgamentos sobre o que tem feito um 

governo de um Estado ou município. Eles discutem que esse é o projeto perseguido pela 

sociologia e ciência política em matéria de política pública. Avaliar a política pública é 

apreciar os efeitos atribuíveis a uma intervenção do governo em um campo específico da vida 

social. 

 Weiss (1998) define a avaliação de política como a avaliação sistemática da operação 

e/ou impactos de um programa ou política, comparados a um grupo de padrões implícitos ou 

explícitos, como forma de contribuir para a melhoria do programa ou política. 

A avaliação é uma das partes constitutivas das políticas públicas, acompanhando cada 

etapa da implementação de uma política, a definição de seu desenho, as possíveis lutas e 

entraves em torno de sua proposta inicial, a formulação, a implementação e os resultados de 

sua intervenção na sociedade. Conforme Carvalho (2003, p. 186), 

 

A avaliação é parte constitutiva do processo da política pública. Ou seja, ele 

não é unicamente formulação e implementação de ações. A avaliação 

integra-se a esse processo como atividade permanente que acompanha todas 

as fases da política pública, desde a identificação do problema da política até 

a análise das mudanças sociais advindas da intervenção pública. 

 

Integrar a avaliação ao processo das políticas públicas não significa, necessariamente, 

que ela deva ser promovida pelas agências responsáveis por sua implantação, “ao contrário, a 

posição que a avaliação ocupa no processo das políticas públicas é externa aos agentes 

gestores e executores e singular em face de seus propósitos” (CARVALHO, 2003, p. 186). 

A avaliação é uma etapa fundamental na consolidação das políticas públicas, ela 

permite compreender todo o processo de formulação, implementação e resultados de um 

programa. “Por fim, a avaliação é instrumental de análise para avaliar a eficiência, a eficácia – 

e, portanto, o processo da política ou programa – e a efetividade – ou seja, os impactos das 

ações promovidas pela política ou programa” (CARVALHO, 2003, p. 186). Os 

programas sociais são avaliados para se obter os resultados das estratégias estabelecidas por 
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gestores no que se refere à concretização das políticas propostas. É um momento que exige 

dedicação e estudo do avaliador. 

A avaliação é uma das etapas do ciclo das políticas públicas e pode ser um mecanismo 

utilizado a partir do processo de implementação, apontando possíveis correções, ajustes, 

modificações. As gestões têm a oportunidade de controlar com rapidez as possíveis falhas, 

demonstrando transparência para a sociedade e oferecendo confiança em sua administração. 

 

A avaliação representa um potente instrumento de gestão na medida em que 

pode – e deve – ser utilizada durante todo o ciclo da gestão, subsidiando 

desde o planejamento e formulação de uma intervenção, o acompanhamento 

de sua implementação, os conseqüentes ajustes a serem adotados, e até as 

decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou 

interrupção. Além disso, a avaliação pode contribuir para a viabilização de 

todas as atividades de controle interno, externo, por instituições públicas e 

pela sociedade levando maior transparência e accountability às ações de 

governo (RUA, 2004, p. 2). 

 

 A autora argumenta que é através da avaliação que uma política pode ser mantida ou 

interrompida. Decisões podem ser tomadas levando em consideração os resultados do 

trabalho do avaliador, propondo a partir daí rumos diferentes para continuidade da política, 

caso haja necessidade de modificação. 

 O trabalho que está sendo desenvolvido pelos gestores pode se tornar conhecido 

pelo uso da avaliação das políticas criadas. Os governos, as gestões públicas, podem ser 

questionados sobre suas prioridades, por implementar uma política pública ineficiente e 

ineficaz, que não consiga atingir seus propósitos. 

 

Além dos objetivos relacionados à eficiência e eficácia dos processos de 

gestão pública, a avaliação é decisiva para o processo de aprendizagem 

institucional e também contribuiria para a busca e obtenção de ganhos das 

ações governamentais em termos de satisfação dos usuários e de 

legitimidade social e política. Por essas e outras razões, tem sido ressaltada a 

importância dos processos de avaliação para a reforma das políticas públicas, 

modernização e democratização da gestão pública (RUA, 2004, p. 2). 

 

 

No processo de democratização da gestão pública, como aponta a autora, a avaliação 

tem um papel importante, dando legitimidade às decisões tomadas, indicando a satisfação dos 

envolvidos na política, inclusive por mostrar o reconhecimento social com os resultados das 

políticas públicas implementadas. 

Stephanou (2005) aponta que no processo de reestruturação das políticas públicas, há 

uma tendência em modificar o seu princípio organizador, no que se refere a políticas menos 
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universalistas e mais focalistas. A autora analisa que essas mudanças justificam a necessidade 

de se fazer uma avaliação do papel do Estado, na sua efetiva capacidade de regular a ação 

social a partir da implementação de programas e projetos sociais.  

Existe uma necessidade, segundo a autora, de o estado priorizar mais as políticas 

sociais. A formulação de políticas públicas identifica os atores e os interesses envolvidos 

nesse processo, havendo uma mobilização da sociedade civil e do Estado para que as 

determinadas políticas sejam implementadas. “A avaliação de políticas públicas é um 

instrumento gerencial importante à gestão pública. A avaliação produz informações relevantes 

para o aprimoramento das ações governamentais. Por isso, é parte essencial do processo 

decisório institucional” (STEPHANOU, 2005, p. 135). 

Durante o processo de avaliação de políticas públicas, são examinadas as políticas em 

si e não as instituições que implementam programas. Nesse caso, apenas são avaliadas as 

políticas, que são classificadas como ações governamentais para alcançar um objetivo 

concreto. Então o foco avaliativo consiste em avaliar os resultados e consequências da política 

pública. De acordo com Dulci (2010, p. 223), 

 

São diversas as funções da avaliação. Sua maior utilidade é o 

aproveitamento dos dados para a gestão da política social. Ou seja, a 

retroalimentação do próprio serviço ou programa avaliado. Esse uso justifica 

o investimento institucional na avaliação, dado o benefício que dela cabe 

esperar para tal fim. 

 

 Dulci (2010) ainda analisa que a avaliação de políticas públicas tem várias funções, 

sendo que sua principal utilidade é o uso do seu trabalho para o aperfeiçoamento e 

aprimoramento das gestões públicas. É através dos dados avaliativos que os gestores podem 

justificar o investimento público para a implementação de programas sociais. 

 A importância do trabalho de avaliação consiste em dar legitimidade aos gestores na 

elaboração de projetos, programas que são elaborados na perspectiva de contribuir 

socialmente com setores que serão o público-alvo de uma política, respaldando a iniciativa de 

se destinar recursos e pessoas para a realização de políticas públicas. 

 Meny e Thoenig (1992) definem que o processo de avaliação pode ser dividido em 

quatro tipos de atitudes: a atitude descritiva, a atitude clínica, a atitude reguladora ou 

normativa, e a atitude experimental. A atitude descritiva corresponde a um avaliador que tenta 

fazer um inventário dos efeitos da intervenção do governo. Não julga se há sucesso ou 

fracasso de determinada política implementada porque o objetivo dessa atitude na avaliação é 

informar, gerar, relatar dados e nada mais. 
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 A atitude clínica não é apenas para registrar os resultados, o 

avaliador clínico tenta descobrir as diferenças entre a política pública em avaliação e se 

realmente foi alcançada a meta, cujas razões explicam as diferenças através das condições que 

presidiram a implementação dessa política pública. Estabelece um diagnóstico, explicando as 

dificuldades, as falhas, os problemas encontrados. 

 A atitude normativa vai mais longe. Nela, o avaliador constrói seus próprios valores 

e assume uma posição mais crítica em relação à teoria da mudança social envolvida na 

política pública que observa, entrando, dessa maneira, no debate político.  

 A atitude experimentalista é dedicada à descoberta, se 

existem relações causais estáveis entre a proposta de uma política 

 pública e os efeitos dos resultados encontrados. 

Os autores discutem que, conforme a natureza específica da avaliação, identifica-se 

uma perspectiva que podemos chamar a posteriori ou ex post ou avaliação ante ou a priori. 

Na avaliação ex post, os impactos das políticas públicas já foram gerados. A avaliação entrará 

em cena para entender o que aconteceu e produzir conhecimento da realidade. 

A perspectiva ex post é radicalmente diferente da avaliação ante ou a priori. A 

avaliação a priori significa que o diferentes tipos de efeitos são definidos com antecedência e 

o avaliador limita-se a considerar apenas os efeitos que tinham sido definidos, caracterizados 

anteriormente, deixando de lado os outros efeitos que podem surgir durante a implementação 

ou em outras dimensões.  

Ala-Harja e Helgason (2000) percebem que não existe um consenso do que seja 

avaliação. Seu conceito tem muitas interpretações, admite várias definições, algumas delas 

contraditórias. Isso explica a quantidade, como também a variedade de disciplinas, 

executores, instituições, clientes, dentre outros que fazem parte do universo das avaliações. 

Segundo os autores, existem dois tipos de avaliação: a avaliação somativa e a avaliação 

formativa. 

A avaliação somativa acontece quando o programa já está implementado há algum 

período (avaliações ex post) e tem como finalidade o estudo da sua eficácia e o julgamento 

geral do seu valor. É utilizada como meio para alocação de recursos ou na perspectiva de 

promover mais responsabilidade. A objetividade e a confiabilidade geral das constatações são 

consideradas importantes nesse tipo de avaliação.  

De acordo com os autores, na avaliação somativa, os clientes geralmente são externos, 

tais como políticos e outros agentes de decisão. Essas avaliações geralmente são conduzidas 
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por avaliadores externos. E não se pode deixar de abordar questões referentes ao resultado ou 

relevância geral do programa.  

Já as avaliações formativas geralmente são adotadas no processo de implementação de 

um programa (avaliação intermediária) como uma forma de obter mais conhecimento para 

fazer uma contribuição mais apurada. Esse tipo de avaliação busca mais apoiar a gestão e o 

desenvolvimento do programa. Seus avaliadores são frequentemente os gerentes do programa 

que está sendo implementado. 

Nesse tipo de avaliação, a objetividade das constatações geralmente não se coloca 

como preocupação central, como a avaliação somativa, mas o seu foco é dado à aplicabilidade 

direta dos resultados. Nesse processo de avaliação formativa, devem lidar com questões 

operacionais de monitoramento dos eventos e, em certo grau, também com aspectos 

relacionados ao impacto (ALA-HARJA; HELGASON, 2000). 

A avaliação de uma política pública pode variar conforme o método, as formas e a 

conduta que o avaliador assuma como mais adequados. Nesse sentido, o processo que envolve 

a avaliação de políticas públicas é definido conforme as regras estabelecidas, definidas 

anteriormente pelo avaliador na condução do trabalho. São muitos os instrumentos que podem 

ser usados nessa atividade, que perpassa por uma análise profunda da política pública em 

avaliação. Segundo os autores, 

 

A fin de cuentas, la evaluación de las políticas públicas se reduce a um 

análisis de las diferencias imputables a una acción pública específica. Los 

progresos instrumentales registrados en materia de evaluación están, en 

principio y ante todo, constituidos por técnicas que permiten señalar estas 

diferencias. (MENY; THOENIG, 1992, p. 208)6. 

 

 

É importante destacar que os instrumentos e as técnicas para fazer uma avaliação têm 

crescido, aumentando as possibilidades avaliativas que variam, conforme os autores, de 

acordo com as funções assumidas pelo avaliador. O papel de avaliar consiste em perceber, em 

diferenciar, as várias ações públicas na constituição, bem como na implementação de uma 

política.  

Para fazer uma avaliação, é necessário definir alguns pontos que são centrais no 

processo avaliativo. Entre esses pontos, os critérios da avaliação devem ser levantados como 

                                                             
6 Afinal, a avaliação de políticas públicas se reduz a análise das diferenças atribuíveis a uma ação pública 

específica. Os progressos instrumentais registrados em matéria de avaliação estão, a princípio e amtes de tudo,  

constituídos por técnicas que permitem salientar essas diferenças (MENY; THOENIG, 1992, p. 208, tradução 

nossa). 
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um elemento importante para o andamento de uma avaliação de uma política pública. 

Segundo Cotta (1998, p. 109), os critérios adequados devem: “a) refletir os objetivos da 

intervenção; b) ser mensuráveis; e c) incorporar a visão dos atores sociais relevantes, 

principalmente os beneficiários do programa ou projeto”.  

A autora compreende que os critérios de uma avaliação variam de acordo com o 

andamento do processo avaliativo em foco. No entanto, a definição prévia de critérios de 

avaliação é essencial para o bom desempenho da avaliação de um programa social. 

De acordo com Costa e Castanhar (2003), se a avaliação é uma forma de mensurar o 

desempenho de programas, é necessário definir medidas para a aferição do resultado obtido. 

Essas medidas para contabilizar os resultados são denominadas de critérios de avaliação. Eles 

mostram que existe uma lista longa de critérios a ser utilizados na avaliação de políticas 

públicas, segundo o manual do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que são: 

 

Eficiência – termo originado nas ciências econômicas que significa a menor 

relação custo/benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos 

no programa; Eficácia – medida do grau em que o programa atinge os seus 

objetivos e metas; O impacto (ou efetividade) – indica se o projeto tem 

efeitos (positivos) no ambiente externo em que interveio, em termos 

técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais e ambientais; A 

sustentabilidade – mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos 

alcançados através do programa social, após o seu término; Análise custo-

efetividade – similar à ideia de custo de oportunidade e ao conceito de 

pertinência; é feita a comparação de formas alternativas da ação social para a 

obtenção de determinados impactos, para ser selecionada aquela 

atividade/projeto que atenda os objetivos com o menor custo; A satisfação 

do beneficiário – avalia a atitude do usuário em relação à qualidade do 

atendimento que está obtendo do programa; A equidade – procura avaliar o 

grau em que os benefícios de um programa estão sendo distribuídos de 

maneira justa e compatível com as necessidades do usuário (COSTA; 

CASTANHAR, 2003, p. 973, grifos do autor). 

  

Os autores relatam que a aplicação desses critérios é calculada a partir da identificação 

e quantificação dos resultados obtidos, que nos trabalhos de avaliação essa outra categoria 

refere-se aos indicadores.  

Eles dão alguns exemplos de definição de indicadores sociais, e, numa tentativa de se 

sistematizar a discussão, eles citam a definição de Rob Vos (1993) que distingue, do ponto de 

vista metodológico, três categorias de indicadores sociais: os indicadores de resultado, os de 

insumo e os de acesso. 
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Os indicadores de resultados refletem os níveis de satisfação de 

necessidades básicas alcançados. São também denominados de indicadores 

de nível de vida. Por exemplo: esperança de vida, mortalidade infantil, grau 

de alfabetização, níveis de educação e nutrição, entre outros. Os indicadores 

de insumo se referem aos meios (recursos) disponíveis para se obter um 

determinado padrão de vida. Esses meios para atender necessidades básicas 

distintas podem incluir, por exemplo, no campo da nutrição, a renda e a 

disponibilidade de alimentos; no campo da saúde, a disponibilidade de água 

potável, de centros de saúde e o número de médicos por habitante e; na área 

da educação, o número de escolas e de professores por aluno. Já os 

indicadores de acesso identificam os determinantes que permitem tornar 

efetiva (e em que grau) a utilização de recursos disponíveis para atender 

determinadas necessidades básicas (ROB VOS, 1993 apud COSTA; 

CASTANHAR, 2003, p. 974, grifos do autor). 

 

Costa e Castanhar (2003) argumentam que, para fins de avaliação de políticas públicas 

e programas sociais, este último, que é denominado de indicadores de acesso, é 

particularmente relevante, pois eles apontam que o fato de que existir serviços básicos 

oferecidos à população não garante que todos consigam acessá-los. 

Refletir a partir da totalidade da implementação de uma política, sua eficiência, se esta 

atingiu seus objetivos ou até mesmo se conseguiu ir além de sua proposta dos resultados que 

almejava alcançar é parte indispensável do ato de avaliar. Conforme Jannuzzi (2006), cada 

vez mais se observam jornalistas, lideranças populares, políticos e população em geral 

fazendo o uso de indicadores sociais para avaliar os avanços, os retrocessos nas condições de 

vida da população, apontar a eficácia ou ineficiência das políticas públicas ou defender suas 

posições quanto às prioridades sociais a atender. 

 

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de 

significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 

operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para 

pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas 

públicas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa 

algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se 

processando na mesma (JANNUZZI, 2006, p. 15). 
 

São os indicadores sociais que apontam a necessidade de se pensar políticas públicas 

na área da saúde, educação, segurança, entre outros setores da sociedade, de acordo com as 

prioridades definidas pela população. Os grupos sociais apontam demandas referentes a 

situações diversas de vulnerabilidade social, que exigem uma ação concreta do setor público.  

Mudanças na realidade social investigada são identificadas por indicadores, que são 

um recurso metodológico indispensável no trabalho de avaliação de políticas públicas. 

Entretanto, ao atender a demandas sociais através de ações do poder público, da formulação e 
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implementação de políticas públicas, é importante garantir a participação e controle da 

sociedade no processo, legitimando a política que foi ou está sendo implementada. 

 

Neste sentido, indicadores sociais usados de forma responsável, inteligível e 

transparente podem estabelecer parâmetros concretos para discussão dessa 

natureza, conteúdo e prioridades das políticas governamentais, dos 

programas públicos e dos projetos de ação social. Indicadores sociais são 

instrumentos para efetivo empoderamento da sociedade civil, de controle e 

direcionamento das atividades do poder público (JANNUZZI, 2006, p. 35). 

 

Em suas reflexões, o autor entende a importância da sociedade civil estar presente no 

processo que envolve a definição e prioridade das políticas que vão ser criadas em 

determinados governos. O indicador social será fundamental para orientar as mudanças e as 

demandas mais urgentes entre os diferentes segmentos sociais. 

O autor aponta que a sensibilidade de um indicador diz respeito a sua capacidade em 

refletir mudanças significativas, se realmente existe uma alteração nas condições que afetam a 

dimensão social envolvida. Conforme Jannuzzi (2006, p. 26), “A relevância social do 

indicador e, portanto, a pertinência de sua produção e uso é, pois, historicamente determinada, 

resultante da agenda de discussão política e social de cada sociedade ao longo de sua 

trajetória”.  

Jannuzzi (2006) ainda argumenta que os Indicadores Sociais se prestam a subsidiar as 

atividades de planejamento público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas do 

governo, possibilitando, dessa maneira, o monitoramento das condições de vida e bem-estar 

da população por parte do poder público, da sociedade civil, como também, permitindo um 

aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social, sobre os determinantes 

dos diferentes fenômenos sociais.  

Costa e Castanhar (2003) compreendem que a avaliação de desempenho de um 

programa exige que se definam padrões de referência para fazer o julgamento desse 

desempenho. Eles podem ser absolutos, históricos, normativos, teóricos, negociados ou de 

compromisso. 

 

Nos absolutos, as metas estabelecidas por um programa são consideradas 

como o padrão a ser alcançado e os desvios devem ser registrados e 

analisados; Os históricos, comparam resultados de um período com o obtido 

em períodos anteriores; Os normativos, comparam o desempenho de um 

programa com outros similares ou com programas semelhantes realizados 

em outros níveis de governo, região, ou no exterior; Os teóricos, são os 

estabelecidos na própria elaboração do programa, sob a hipótese da obtenção 

dos resultados esperados, dado os recursos disponíveis; Negociados ou de 
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compromisso, são aqueles que se baseiam em algum procedimento 

específico para sua fixação, geralmente decorrente de acordo entre as partes 

envolvidas na gestão de programa e os formuladores (COSTA; 

CASTANHAR, 2003, p. 975). 

  

De acordo com os autores, uma metodologia de avaliação de programas sociais 

envolve algumas questões que partem da escolha de um conjunto de critérios e o uso de um 

número de indicadores (ou outras formas de mensuração) consistentes com os critérios 

escolhidos e que permitam efetuar um julgamento da política pública de forma contínua, 

avaliando mediante o confronto com os padrões de desempenho anteriormente estabelecidos 

(COSTA; CASTANHAR, 2003). 

É uma das preocupações dos órgãos públicos e das agências de financiamento a 

definição de uma metodologia adequada para se fazer à avaliação das políticas. Rodrigues 

(2008) defende que para se realizar uma proposta de um trabalho de avaliação com 

profundidade de políticas públicas de caráter social, é imprescindível estar à frente da 

atividade uma equipe multidisciplinar de pesquisa. Além disso, alguns pontos são essenciais, 

como a análise do contexto do programa, a análise do contexto da formulação da política, a 

trajetória institucional de um programa e o Aspecto Temporal e Territorial. 

No que diz respeito à análise do contexto do programa, a autora indica três aspectos 

essenciais: a formulação, que são os objetivos, os critérios, a dinâmica de implantação e 

avaliação; as bases conceituais que consistem em conceitos e paradigmas que norteiam a 

política; e a coerência interna, que é a não contradição entre as bases conceituais que 

informam o programa, a formulação de sua implementação e os itens priorizados para seu 

acompanhamento, monitoramento e avaliação.  

A segunda questão importante levantada por Rodrigues (2008) é a análise do contexto 

da formulação da política, que se refere ao momento político em que a política foi criada, a 

conjuntura vigente, como também a existência de políticas que tenham o mesmo foco.  

Em um terceiro momento, vem a trajetória institucional, que busca perceber o grau de 

coerência do programa ao longo das vias institucionais e, por último, a questão do Espectro 

temporal e território, que busca apreender a configuração temporal e territorial do percurso da 

política estudada de forma a confrontar as propostas/objetivos gerais da política com as 

especificidades locais e sua historicidade (RODRIGUES, 2008). 

Draibe (2001) afirma que para a avaliação de um programa social existem duas 

grandes etapas: a formulação e a implementação. A formulação é complexa, fruto de um 

longo processo, compreende a formação da agenda pública, o confronto de alternativas por 
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parte dos atores, o processo de filtragem e a apropriação da política pelos agentes envolvidos 

e as estratégias de implementação. A outra etapa é a implementação que inclui tanto as 

atividades-meio que se referem ao desenvolvimento do programa como as atividades-fim, que 

abordam a execução. 

É perceptível que as autoras abordam que a formulação da política é uma de suas 

principais etapas, pois mostra a agenda pública no qual se insere o projeto inicial do programa 

proposto, as discussões, as proposições e os entraves em relação ao seu processo de 

implementação. 

Nesse sentido, como apontou a concepção de Rodrigues (2008), entender o contexto 

em que o programa é pensado, implementado, as políticas que se assemelham com sua 

proposta e a coerência de sua trajetória são partes de um processo essencial para se avaliar a 

sua implementação. 

No entanto, “O que se pode verificar na literatura é uma ênfase quase exclusiva na 

utilização instrumental, intraburocrática, da avaliação das políticas públicas ou, quando muito, 

nas interações entre decisores, gestores e população beneficiária” (FARIA, 2005, p. 105). 

Porém, apesar de ocorrer essa ênfase na utilização instrumental da avaliação ou 

simplesmente na interação de seus formuladores, implementadores e público-alvo, o processo 

avaliativo é uma ação que exige profundidade, permite a ampliação do conhecimento do 

programa e a sua utilização deve ter sentido social. 

A avaliação de programas sociais e a importância desse trabalho no aperfeiçoamento 

das políticas públicas são questões centrais para um bom funcionamento de uma gestão 

governamental, o que tem se tornado cada vez mais necessário nos últimos anos. De acordo 

com Ala-Harja e Helgason (2005, p. 5), “A avaliação é uma ferramenta que visa oferecer 

informações quanto aos resultados obtidos por organizações e programas”. 

Para Ala-Harja e Helgason (2005), o interesse pelo trabalho de avaliação das políticas 

públicas tem aumentado, porém, o uso apropriado dos resultados avaliativos não constitui 

uma tarefa fácil, ou seja, existem momentos também que a avaliação representa um processo 

no qual envolve promessas que muitas vezes não se realizam, assim, seus resultados tornam-

se ineficientes.  

Os autores mostram que diante desse cenário muitos acabam por enxergar a avaliação 

como um novo modismo, que acarreta em mais burocracia, gerando, assim, poucos resultados. 

Outros já definem o processo avaliativo como algo muito teórico, de pouca aplicação prática, 

se voltando mais a atender e gerar resultados para questões marginais não gerando grandes 

resultados a políticas de maior amplitude.  
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Ainda existe um receio de a avaliação resultar em um controle excessivo, ou 

simplesmente existem aqueles que não querem se responsabilizar, além de outras questões. 

De acordo com Ala-Harja e Helgason (2000, p. 6), todas essas interpretações da avaliação 

podem ser contestadas. Assim, refletem que 

 

A avaliação pode preencher uma importante lacuna quando utilizada 

apropriadamente e devidamente integrada a um arcabouço geral de gestão de 

desempenho. Pode aumentar a eficiência e a eficácia do setor público e, por 

conseguinte, fortalecer a base para as atividades da iniciativa pública. As 

qualidades da avaliação de programas podem complementar e desenvolver 

esforços de mensuração, monitoramento e auditoria de desempenho. O 

estabelecimento de expectativas realistas em relação a problemas de 

avaliação, bem como o uso destas de forma pragmática e objetiva, pode 

permitir aos governos melhorar em seu desempenho, sua responsabilidade e 

capacidade para prestar contas.  

  

A avaliação pode ser um mecanismo essencial para uma maior eficiência das políticas 

propostas no âmbito do setor público, permitindo um desempenho mais elevado das ações das 

gestões políticas. O momento da avaliação, bem como seus resultados, pode possibilitar que 

os governos demonstrem para a população o que tem sido feito, investido, melhorado e 

ampliado, prestando contas dos gastos públicos. 

No entanto, pode ocorrer de muitas gestões governamentais e demais instituições não 

darem muita importância ao processo de avaliação das políticas existentes. Em muitos casos 

podem existir recursos humanos e matérias disponíveis para fazer o trabalho de avaliação de 

forma adequada, mas os avaliadores se depararem com falta de compromisso dos gestores e 

demais autoridades institucionais. 

Avaliar é um processo que envolve estudo, investigação, interpretação e julgamento 

sobre a implantação de uma política pública. É uma tarefa que deve estar presente em todas as 

etapas da formulação e consolidação de uma política, deve identificar cada fase de 

desenvolvimento de um programa, projeto ou serviço, desde sua elaboração inicial até a sua 

realização. Segundo Mokate (2002, p. 97), 

 

Por otro lado, los procesos evaluativos convencionales se realizan en 

momentos que obstaculizan su uso para retroalimentar o para educar la 

gestión de las iniciativas. Frecuentemente, las evaluaciones son ex-post 

realizadas cuando ciertas actividades han terminado y no hay ninguna 

posibilidad de reacción o ajuste por parte del equipo gestor. En este 

momento, la evaluación fácilmente se puede convertir en un ejercicio de 

búsqueda de culpables o de alabar a algunos que poco tuvieron que ver con 

sus éxitos. Indudablemente, se convierte en un aprendizaje que no puede ser 

aplicado inmediatamente y, en el mejor de los casos, será utilizado en la 
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formación de futuras políticas y programas (si existe una adecuada difusión 

de los resultados evaluativos)7. 

 

Porém, como afirma Mokate (2002), a avaliação muitas vezes serve para apontar erros 

e criticar algumas iniciativas das gestões, resultando em situações que nem sempre 

contribuem para o sucesso imediato das políticas, sendo seus resultados utilizados apenas em 

programas futuros e em políticas que ainda serão implementadas. 

Em muitos casos, a avaliação é realizada para obter resultados de uma política pública 

e acaba não sendo utilizada no momento correto para orientar a equipe gestora na definição de 

melhorias. Além disso, como argumenta Mokate (2002), a atividade avaliativa pode servir 

apenas para apontar culpados ou fazer alguns elogios não merecidos, assim, é fundamental 

que seja um processo bem conduzido, de aprendizado, e que, no mínimo, se não for usado 

imediatamente para ajustes, sirva para a implementação futura de programas. 

Ala-Harja e Helgason (2000) apontam que não se busca a verdade absoluta no 

processo avaliativo, mas oferecer um maior entendimento e justificativa das políticas públicas 

que estão sendo implementadas. Porém, o processo de avaliação não substituiu o momento de 

tomada de decisão, inclusive permite uma maior consciência ao se decidir alguma medida. 

Para Expósito (2003), há o problema da ausência de uma teoria forte e unificada sobre 

a prática avaliativa. Esse é, ainda, nas ciências sociais, um assunto complexo, em que existe a 

possibilidade de se fazer uma investigação sobre as políticas públicas implementadas, mas 

existe pouca consciência sobre a importância da avaliação. 

 

Hoy en día, nadie duda de lo complejo del objeto de estudio de las Ciencias 

Sociales, de las diversidades metodológicas de su investigación y los 

problemas que plantea su evaluación. Y tampoco, que esta situación 

encuentra algunas dificultades al no existir una concepción paradigmática lo 

suficientemente fuerte y unitaria que oriente la teoría y sustente la práctica 

investigativa y evaluativa de forma diferencial a otras. Las posibilidades de 

la evaluación de la investigación como proceso de mejora, se ven empañadas 

por una escasa mentalidad y concienciación evaluativas (EXPÓSITO, 2003, 

p. 24)8.  

                                                             
7 Por outro lado, os processos de avaliação convencionais são realizadas em momentos que dificultam a sua 

utilização para comentários ou para educar as iniciativas de gestão. Muitas vezes, as avaliações ex post são 

realizadas quando certas atividades terminaram e não há possibilidade de reação ou ajuste pela equipa de gestão. 

Nesse momento, a avaliação pode ser facilmente convertida em um exercício de apontar culpados ou elogios a 

alguns que tinham pouco a ver com o seu sucesso. Sem dúvida, torna-se um processo de aprendizagem que não 

podem ser aplicadas imediatamente e, no melhor dos casos, será utilizado na formação de futuras políticas e 

programas (se for adequada a divulgação dos resultados da avaliação) (MOKATE, 2002, p. 97, tradução nossa). 

 
8 Hoje, ninguém duvida da complexidade do objeto de estudo das ciências sociais, das diversidades 

metodológicas dos seus problemas de pesquisa e avaliação. E tão pouco que essa situação encontra dificuldade 

na ausência de uma teoria paradigmática, o suficientemente forte e unificada para guiar e sustentar a prática de 
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Expósito (2003) reforça ainda a interpretação da existência de uma mentalidade 

atrasada que dificulta uma melhoria do processo de avaliação, ou seja, a falta de uma 

consciência que entenda a prática da avaliação como um processo fundamental da 

implementação de políticas públicas. Diante dessa perspectiva, é indispensável estudos 

acadêmicos que orientem, a partir de teorias e discussões, o trabalho do avaliador. 

Ala-Harja e Helgason (2000) indicam alguns objetivos da avaliação. Esses objetivos 

são: a melhoria da tomada de decisão, o auxílio na alocação de recursos e o aumento da 

responsabilidade.  

No que se refere a melhorar a tomada de decisão, a avaliação auxilia os formuladores 

de políticas no julgamento do valor dos programas públicos, concorrendo para sua melhoria 

ou questionamento e, ainda, para o projeto de programas futuros. A avaliação também 

contribui para o processo de aprendizagem das pessoas envolvidas no gerenciamento e 

implementação desses programas, ao permitir maior entendimento do trabalho que se conduz 

e ajudando nessa condução (ALA-HARJA; HELGASON, 2000). 

O processo avaliativo auxilia na alocação de recursos, contribuindo através de meios 

mais adequados, com mais eficiência para manipular gastos, atingir objetivos esperados. No 

entanto, aumenta a responsabilidade quando, conforme os autores, pode melhorar a 

transparência, a responsabilidade para o parlamento e o público em geral ao tornar mais claro 

o impacto das atividades governamentais. 

 

Pode-se tratar a avaliação na perspectiva de um instrumento de 

aperfeiçoamento da gestão pública, pois ela não está alicerçada somente em 

um exercício correspondente a um cálculo de “custo benefício”. Mais do que 

isso, ela está fixada num conjunto de valores partilhados na realidade social, 

que vão proporcionar e delimitar os traços constitutivos dos programas, 

enquanto potencializadores das necessidades essenciais da esfera social 

(STEPHANOU, 2005, p. 137). 
  

O trabalho de avaliação é um instrumento de aprimoramento das gestões públicas, das 

organizações e das instituições. O avaliador vai investigar a constituição dos programas, seus 

                                                                                                                                                                                              
pesquisa e avaliação de modo diferente das outras. As possibilidades de avaliação e da investigação como um 

processo de melhora são afetadas por uma atrasada mentalidade e consciência avaliativas (EXPÓSITO, 2003, p. 

24, tradução nossa). 
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entraves, limites e avanços, tendo como referência as necessidades do público-alvo, sendo 

potencializadores de suas perspectivas reais. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a avaliação também desempenha a 

racionalização dos programas através do controle financeiro. É através do trabalho de 

avaliação de políticas públicas que recursos disponíveis em gestões governamentais, 

empresas, organizações e demais instituições podem ser devidamente aplicados. Uma 

avaliação bem sucedida vai propor cortes, maiores investimentos, revisão de gastos quando 

acontecer do investimento econômico realizado não atingir as metas preestabelecidas. Diante 

disso, 

 

A avaliação desempenha um papel central no esforço de racionalização dos 

programas e projetos sociais. A ausência de controles e de metodologias de 

avaliação geralmente leva a um gasto social ineficiente e, consequentemente, 

ao desperdício dos recursos disponíveis (COTTA, 1998, p. 107). 

 

 

No entanto, seguindo na análise de Cotta (1998), é exatamente por ser uma atividade 

que também racionaliza os investimentos nos programas e projetos sociais que a avaliação é 

fundamental para a transparência financeira das instituições. Ao definir uma metodologia 

avaliativa e quem serão os avaliadores de determinadas políticas, as finanças podem ser mais 

bem aplicadas, os recursos serão usados com eficiência. 

De acordo com Arretche (2001), é preciso que o avaliador compreenda que o processo 

de implementação de uma política pública modifica o seu desenho original, pois essa 

dinâmica acontece em ambiente de contínua mutação. Mais que isso, os avaliadores devem 

levar em consideração que são os implementadores que fazer a política e a fazem conforme 

suas referências. Diante disso, a autora discute a importância de investigar a autonomia 

decisória desses implementadores, suas condições de trabalho e disposição em relação à 

política avaliada. 

Uma avaliação feita de maneira eficiente, com avaliadores competentes, que 

demonstrem um bom trabalho e desempenho pode ajudar aos gestores no controle dos custos, 

em uma maior organização orçamentária e em consequência disso, ter um maior ganho social.  

Ao se debruçar no trabalho de avaliação de um programa social a definição de uma 

metodologia que se enquadre melhor na busca dos resultados almejados deve ser prioridade 

do avaliador. Deve-se pensar que questões atrapalharam ou impediram que algumas metas 

fossem atingidas, o que pode ser mudado para se obter o que se espera com a política pública. 

Conforme Arretche (2001, p. 52), “Uma adequada metodologia de avaliação deve investigar, 
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em primeiro lugar, os diversos pontos de estrangulamento, alheios à vontade dos 

implementadores, que implicaram que as metas e objetivos inicialmente previstos não 

pudessem ser alcançados”. 

Assim, a metodologia adequada em um processo de avaliação amplia a perspectiva de 

análise, oferece mais chances do avaliador compreender com profundidade os objetivos do 

programa, como também se sua realização ocorreu conforme a expectativa de seus 

implementadores. 

A avaliação é uma das ferramentas utilizadas no processo de reforma do setor público, 

como também contribui com melhorias nas organizações, onde o objetivo da avaliação é 

fomentar a aprendizagem organizacional. “A avaliação tem um papel de destaque nas 

reformas do setor público, assim como tem estado cada vez mais presente nos processos de 

análise das políticas públicas” (TREVISAN; BELLEN, 2008, p. 538). 

Sobre os períodos históricos que envolvem o desenvolvimento das fases de avaliação, 

os autores argumentam, tendo como referência a literatura sobre avaliação de políticas 

públicas, que os anos 1960 foram o ponto de partida de um deslocamento teórico-discursivo 

da função da avaliação. “Nesse período, a ênfase política sobre a avaliação concentrou-se no 

fornecimento de informação para os gerentes de programas públicos, de forma a garantir 

feedbacks para correções de rumo” (TREVISAN; BELLEN, 2008, p. 548). 

Ala-Harja e Helgason (2000) demonstram que a primeira etapa de avaliações, nos anos 

1960 e 1970, esteve amplamente ligada aos governos socioliberais engajados em programas, 

visando a solução de problemas sociais. A segunda etapa, nos anos 1980, embora menos 

evidente e mais lenta, foi estimulada por governos predominantemente conservadores, na 

tentativa de lidar com programas públicos em face de limitações fiscais. Desde então, a 

avaliação tem-se tornado objeto de preocupação dos órgãos legislativos. Problemas 

relacionados à legitimidade do setor público e a necessidade de fortalecer a responsabilidade 

do governo clamam por novos e mais sofisticados mecanismos de controle, como por 

exemplo, a avaliação (ALA-HARJA; HELGASON, 2000). Reforçando esse pensamento, 

 

Na década de 1980, a avaliação pende para a função de (re)alocação, ou seja, 

buscava-se eficiência na alocação de recursos com base em critérios 

racionais do processo orçamentário. A década de 1990 marca a última fase 

evidenciada pela literatura, na qual o deslocamento teórico-discursivo é 

fortemente marcado pelo questionamento do papel do Estado, aliado à 

influência da nova administração pública. A avaliação assume a função de 

legitimação, ao mesmo tempo em que são exigidos resultados da 

administração e das políticas públicas (TREVISAN; BELLEN, 2008, p. 

548). 
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Conforme os autores, a busca de legitimidade do setor público é um ponto central da 

importância da avaliação a partir dos anos 1980. Ala-Harja e Helgason apresentam a 

perspectiva teórica de que foi nos anos 1980 que as discussões se voltaram para a questão da 

responsabilidade do governo, da administração pública, a constituição da legitimidade do 

setor público e de seu papel social. Trevisan e Bellen (2008) argumentam que já nos anos 

1990 a exigência de resultados das gestões governamentais, o questionamento do papel do 

Estado e das políticas públicas são evidentes. 

 No Brasil a prática da avaliação tem um maior crescimento a partir dos anos 1980, no 

período de transição política. O país enfrentava profundas desigualdades sociais e as políticas 

surgem como uma medida de combate à situação precária vivenciada por parte da população 

brasileira. 

Nesse sentido, a temática da avaliação de políticas públicas se intensifica no país a 

partir dos anos 1980 e 1990. Assumindo um papel de destaque na América Latina em relação 

ao contexto da reforma de Estado, reduzida a uma política e agenda neoliberal, apesar de 

reduzida a literatura sobre o assunto (RODRIGUES, 2008). 

De acordo com Costa e Castanhar (2003), historicamente na administração pública 

brasileira, existe pouco interesse em se avaliar programas públicos, especificamente 

programas sociais. Durante muito tempo a preocupação do setor público de dava mais com a 

formulação de programas do que com processos relacionados a sua implementação e a sua 

avaliação. 

No entanto, de acordo com os autores, esse desinteresse vem diminuindo a partir dos 

anos 1980 no país e a nova configuração em relação ao papel ocupado pelo Estado e as 

transformações ocorridas na sociedade. Algumas reformas estruturais implementadas nos 

anos 1990, como o aumento do desemprego, favoreceu o crescimento de uma demanda por 

ações sociais de natureza compensatória. Como afirmam Costa e Castanhar (2003, p. 971), 

 

O que se coloca, então, é a necessidade crucial e urgente de se obter maior 

eficiência e maior impacto nos investimentos governamentais em programas 

sociais. A avaliação sistemática, contínua e eficaz desses programas pode ser 

um instrumento fundamental para se alcançar melhores resultados e 

proporcionar uma melhor utilização e controle dos recursos neles aplicados, 

além de fornecer aos formuladores de políticas sociais e aos gestores de 

programas dados importantes para o desenho de políticas mais consistentes e 

para a gestão pública mais eficaz.  
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Nessa perspectiva dos autores, é diante de um momento econômico, político e social, 

que mostrava a importância de investimentos das gestões governamentais em programas 

sociais, que a avaliação de programas estabelecidos vão se firmando como essenciais para a 

obtenção de resultados sobre a aplicação dos recursos públicos, dando um retorno para a 

sociedade. 

 Assim, os resultados que foram alcançados através de um processo de avaliação de 

políticas públicas realizado com seriedade e compromisso podem ampliar as ações dos 

gestores com os programas sociais. Nesse sentido, é interessante afirmar que avaliar é uma 

etapa necessária, que pode acrescentar muito às gestões e à sociedade. 

Um programa é resultado de um processo de investimento político e econômico. Ao se 

avaliar uma política pública, deve-se entender que essa é uma atividade política, que envolve 

disputas, conflitos e contradições. Conforme Pinto (1986), o resultado de um programa é 

alterado por situações contextuais cuja dinâmica não é de todo conhecida ou manipulável, ou 

seja, é um jogo que mostra a disputa de poder. 

 

Verificou-se, nessa perspectiva, que um programa de investimentos é parte 

de um processo político que envolve conflitos, contradições, compromissos e 

jogo de poder. A atividade avaliativa deverá perseguir, mapear e qualificar 

esse jogo político que permeia a realização do plano e o legítima, sob pena 

de transformar seu trabalho em atividade ritualística que reúne uma 

parafernáliade dados e tabelas, os quais nada somam à compreensão dos 

reais impactos do programa e de seus resultados não-esperados (PINTO, 

1986, p. 78). 

 

De acordo com a perspectiva da autora, um programa é vulnerável ao processo político 

ao qual foi pensado, criado e implementado. Entretanto, os programas sociais são afetados por 

diversas condicionantes, seja uma crise política, alterações na situação do país, mudanças e 

entraves políticos, problemas na conjuntura internacional e nacional, entre outros. 

Ao se propor a criação de um programa social, seja em qualquer área, como educação, 

saúde, trabalho, cultura é importante adquirir apoio político e econômico. Passa a existir uma 

disputa por investimentos públicos, por recursos e verbas que possibilitem sua 

implementação, como também o funcionamento de forma eficaz dos programas, sendo esse 

um momento de conflitos e disputa de poder. Conforme Pinto (1986, p. 79), 

 

Assim, a implementação de um programa realiza-se em uma situação de 

conflitos onde impera a luta pela posse de recursos escassos, e cada ator 

envolvido procura maximizar seus objetivos institucionais e políticos. Não 

há, pois, neutralidade ou racionalidade intrínseca à realização de um plano e, 
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sim, uma situação de interação social que se processa através do programa e 

continua após a sua execução.  
 

A autora aponta que não existe neutralidade na execução de um projeto ou programa 

social. No entanto, fazendo uma demonstração da institucionalização e o desenvolvimento de 

sua prática, Ala-Harja e Helgason (2000) relatam como se constituiu a avaliação em alguns 

lugares do mundo, como por exemplo na Suécia, Austrália, Países Baixos, Canadá, Estados 

Unidos, Finlândia e Comissão Europeia. Nesses países o desenvolvimento da avaliação se 

estabelece em momentos diferentes, o que resulta em uma maturidade e avanço maior em 

alguns países. Citando países da organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), eles apontam que 

 

Em alguns países da OCDE a avaliação desempenha um papel formal no 

processo de tomada de decisão. Em outros, somente agora desponta a 

reflexão sobre a possibilidade de sistematização das atividades de avaliação. 

Países como os Estados Unidos, a Suécia e o Canadá têm uma longa tradição 

de avaliação e um sólido sistema de avaliações institucionalizadas. A 

Austrália e os Países Baixos também têm sistemas de avaliação bastantes 

sofisticados. A maturidade das práticas de avaliação também varia segundo o 

setor em questão. A avaliação é tradicionalmente desenvolvida, em diversos 

países, nas áreas de ações de desenvolvimento, políticas de mercado 

trabalhistas, saúde e educação (ALA-HARJA; HELGASON, 2000, p.13-14). 
  

Segundo os autores, a avaliação de políticas públicas se desenvolveu em muitos 

países, porém em algumas áreas os sistemas de avaliação são mais constantes, mais 

desenvolvidos e tradicionalmente mais avançados, como é o caso dos sistemas de avaliação 

de políticas públicas na área da saúde e educação.  

Faria (2005) demonstrou que existem várias maneiras de se pensar a diversidade da 

evolução do papel atribuído à pesquisa avaliativa desde o grande ápice da avaliação de 

programas e políticas públicas ocorrido nos anos 1960 nos Estados Unidos. Sobre o assunto,  

 

Tendo como foco os Estados Unidos e fazendo uma caracterização desde os 

anos de 1930, detectaram a emergência de quatro sucessivas “gerações” de 

pesquisas avaliativas, quais sejam: (1) um início com um viés mais técnico, 

no período do New Deal; (2) uma “geração” mais “descritiva”, predominante 

desde a Segunda Guerra Mundial até meados da década de 1960; (3) uma 

que enfatizava a oferta de “julgamentos” abalizados, prevalecente entre 

meados dos anos de 1960 e meados da década seguinte, ou seja, quando da 

avaliação dos polêmicos programas da “Guerra à Pobreza” (War on Poverty) 

e da “Grande Sociedade” (Great Society); e, finalmente, (4) uma “geração” 

“reativa”, característica dos anos Reagan (GUBA; LINCOLN, 1989 apud 

FARIA, 2005, p. 98). 
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 Faria (2005) identifica que nos anos 1980 e 1990 a avaliação de políticas públicas foi 

posta a serviço da reforma do Estado. De acordo com o autor (2005) a década de 1990 

testemunhou nas democracias ocidentais e especificadamente na América Latina um avanço 

no fortalecimento da função avaliação na gestão governamental. Sistemas de avaliação foram 

implementados em diversos países da América latina, sendo esse processo justificado pela 

necessidade de “modernização” da gestão pública, em um contexto de busca de dinamização e 

legitimação da reforma do Estado. Essa interpretação, que defende a institucionalização da 

avaliação na América Latina, aborda o processo avaliativo como última etapa do ciclo de 

políticas públicas, sendo definida como: 

 

(a) atividade destinada a aquilatar os resultados de um curso de ação cujo 

ciclo de vida se encerra; (b) a fornecer elementos para o desenho de novas 

intervenções ou para o aprimoramento de políticas e programas em curso; e 

(c) como parte da prestação de contas e da responsabilização dos agentes 

estatais, ou seja, como elemento central da accountability (FARIA, 2005, p. 

97-98). 
 

Diante do exposto, Faria (2005) argumenta que essa concepção reconhece o caráter 

político da avaliação, mas que, segundo ele, vem se apresentando nos últimos debates e 

estudos com um viés mais normativo, dando uma ênfase aos aspectos mais técnicos e 

gerenciais do processo de avaliação de políticas públicas. 

 O caráter político do projeto de modernização do Estado e o viés gerencialista 

apresentam novas perspectivas no que se refere à avaliação de políticas públicas. O momento 

aborda exatamente a questão da reforma do Estado, em que existe uma disputa de interesses 

eleitorais, que pode fazer da avaliação um elemento importante, até mesmo central desse 

processo. Conforme Faria (2005, p. 100), “parece por demais óbvio, pois, o caráter 

eminentemente político do projeto de “modernização” do Estado vinculado à “revolução” 

gerencialista que se deseja implantar, no qual o monitoramento e a avaliação de políticas 

ocupam lugar de destaque”.  

 De acordo com o autor, o modo de gerencialista de avaliação tem prevalecido. No 

entanto, ao se fazer uma avaliação, é importante ter clareza da utilidade dessa avaliação. 

Nesse sentido, ao fazer uma avaliação de um programa, é importante fazer uso dessa 

avaliação de forma que seus resultados possam apontar formulações ou mudanças na política. 

Para Faria (2005), é possível distinguir quatro tipos de uso de avaliação: instrumental, 

conceitual, como instrumento de persuasão e esclarecimento. 
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A avaliação instrumental para a tomada de decisão depende não apenas da 

qualidade da avaliação, mas também da adequada divulgação de seus 

resultados, de sua inteligibilidade e da factibilidade das recomendações 

eventualmente propostas. A avaliação conceitual, onde as descobertas da 

avaliação podem alterar a maneira como esses técnicos compreendem a 

natureza, o modo de operação e o impacto do programa que implementam. 

Tal aprendizagem torna-se maximizada quando os técnicos participam mais 

ativamente do processo de avaliação. O uso da avaliação como instrumento 

de persuasão acontece quando ela é utilizada para mobilizar o apoio para a 

posição que os tomadores de decisão já têm sobre as mudanças necessárias 

na política ou programa. Busca-se aqui legitimar uma posição e ganhar 

novos adeptos para as mudanças desejadas e o uso da avaliação para o 

“esclarecimento”, que nem sempre é propositado, mas que acarreta, pela via 

do acúmulo de conhecimento oriundo de diversas avaliações, impacto sobre 

as redes de profissionais, sobre os formadores de opinião e sobre as 

advocacy coalitions, bem como alterações nas crenças e na forma de ação 

das instituições, pautando, assim, a agenda governamental. Esse é um tipo de 

influência que ultrapassa a esfera mais restrita das políticas e dos programas 

avaliados (FARIA, 2005, p. 102-103). 

 

Ainda sobre o assunto, o uso da avaliação de programas, conforme Ala-Harja e 

Helgason (2000), deve resultar em grandes mudanças na política, melhorias do programa 

(aprendizado organizacional), uma melhor alocação de recursos, orçamentários e um suporte 

ao estabelecimento de responsabilidades.  

 Nesse sentido, esse processo pode mostrar a necessidade de acertos na política, 

trazendo melhorias concretas ou uma maior compreensão do programa avaliado.  

 

Também é possível distinguir entre o uso da avaliação e seu impacto. A 

questão é saber que impacto se quer para caracterizar o uso real dos 

resultados das avaliações. A experiência sugere que a avaliação é mais 

utilizada para a melhoria de programas existentes do que em suporte a 

mudanças fundamentais em políticas e em padrões de alocação de recursos 

(ALA-HARJA; HELGASON, 2000, p. 26) 

  

 Dessa maneira, é importante ressaltar que o uso da avaliação de programas depende 

muito de cada gestão interessada no processo avaliativo. Existem interesses na condução da 

avaliação, como também se seus resultados terão efeitos reais para possíveis ajustes ou se não 

terá muita utilidade, ficando negligenciada, sendo deixada de lado por governos e instituições, 

não servindo para possíveis mudanças. 

Ala-Harja e Helgason (2000) mostram que existem alguns problemas metodológicos 

que são intrínsecos a todas as abordagens sobre avaliação. Alguns deles são: os problemas 

referentes à causalidade, que está muito presente nas Ciências Sociais, pois de acordo com os 
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autores uma evidência conclusiva das relações de causa e efeito é dificilmente possível e 

raramente pode ser estabelecida, uma vez que o controle de todas as variáveis é relevante, a 

questão da avaliação experimental que é geralmente lenta. Isso tudo gera um grau de incerteza 

e dificuldade para ser colocada em prática. A dificuldade, também, de definir os critérios da 

avaliação, pois a maior parte dos programas públicos apresenta objetivos mútuos e 

conflitantes, a questão do foco da avaliação, se deve ser sob os objetivos ou ter um foco mais 

amplo, a dificuldade em estabelecer um período apropriado para avaliação, a escolha dos 

métodos a serem utilizados, como também, a identificação dos resultados. 

 Existem muitas políticas públicas que não conseguem alcançar os resultados 

planejados, que não demonstram eficiência. Os recursos públicos são investidos em algumas 

áreas para a implementação de programas sociais que não respondem na perspectiva desejada, 

não cumprindo assim sua meta proposta. Daí a necessidade da atividade de avaliação: “A 

incapacidade das políticas cumprirem os resultados esperados tem sido observada 

reiteradamente na literatura especializada, tornando ainda mais premente e necessária a 

atividade avaliativa.” (TINÔCO; SOUZA; OLIVEIRA, 2011, p. 306). 

 As avaliações apresentam muitos problemas metodológicos para serem realizadas, 

que passam desde a simples definição de critérios da avaliação, a definição de objetivos, de 

estabelecimento do propósito central que se dará o trabalho, na relação entre avaliadores e 

avaliados, como também na sistematização dos resultados.  

 A utilização correta dos resultados do trabalho avaliativo é algo imprescindível no sucesso da 

avaliação. O investimento econômico, político e social que é feito para se estabelecer 

prioridades, como também para se firmar a implementação dos programas sociais, exige que 

seja dada uma atenção especial ao papel do avaliador. 

Durante o desenvolvimento de um programa social, o processo de avaliação torna-se 

um meio importante para se identificar questões que podem fazer com que o funcionamento 

aconteça conforme seus objetivos iniciais, aprimorando sempre o que deve ser reajustado.  

 A atividade avaliativa vem modificando os paradigmas gerenciais, as políticas 

públicas devem ser avaliadas levando em conta o alcance dos seus objetivos, os gerentes 

dessas políticas devem ser incentivados para acompanhar, usando informações e orientações 

para a concretização de cada etapa na busca de se atingir esses objetivos. Como aponta Rua 

(2004, p. 2), 
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A avaliação tem constituído uma estratégia de mudança do paradigma 

gerencial. Sob o ponto de vista da gerência social, as políticas devem ser 

avaliadas pelo cumprimento de seus objetivos e os gerentes devem ter 

incentivos naturais para utilizar informação no acompanhamento de seu 

desempenho em relação a esses objetivos.  

 

Porém, o processo avaliativo tem que ser compreendido como parte do programa 

avaliado. Não é algo que se estabelece paralelamente ao desenvolvimento da política pública, 

é um elemento essencial dessa política, é parte indispensável na sua constituição. 

 No entanto, o processo avaliativo das políticas públicas torna-se cada vez mais 

constante e são produzidos seja através da iniciativa do Estado, dos governos, como também 

de outras instituições sociais, como as universidades, programas ou projetos de agências 

nacionais e internacionais que irão atuar em pesquisas, estudos, trabalhos voltados para a 

avaliação de ações públicas que tiveram como proposta diminuir ou resolver demandas 

específicas na sociedade. De acordo com Trevisan e Bellen (2008, p. 536), 

 

As avaliações podem ser um “problema” para os governantes, executores e 

gerentes de projetos porque os resultados podem causar constrangimentos 

públicos. As informações e resultados das avaliações podem ser usados pelo 

público e pela imprensa para criticar os governos, da mesma forma que, em 

caso de “boas notícias”, os governos podem usá-las para legitimar as 

próprias políticas, como ganho político etc.  
 

Conforme os autores, podem ocorrer problemas entre avaliadores e executores da 

política à medida que os resultados da avaliação possam apontar possíveis erros na aplicação 

do dinheiro público, criticando a forma como foi conduzida a implementação de um 

programa, mostrando suas falhas e sua ineficiência. 

Existem muitos países em que a prática da avaliação é institucionalizada, sendo vista 

como uma forma de aprimoramento, aperfeiçoamento e melhorias no que se refere ao controle 

de gastos públicos. De acordo com Expósito (2003, p. 25), 

 

Sin embargo, prueba de la importancia que se le comienza a ofrecer a esta 

tarea evaluativa es que en algunos países la evaluación de programas está 

institucionalizada, no sólo como ajuste de las intervenciones públicas a unos 

estándares o criterios y a un gasto público, sino como proceso de mejora y 

perfeccionamiento9. 

                                                             
9 No entanto, a prova da importância que começa a oferecer essa tarefa avaliativa é de que em alguns países, a 

avaliação de programas é institucionalizada, não só como ajuste das intervenções públicas a algumas normas ou 

critérios e em relação ao gasto público, mas como um processo aperfeiçoamento e refinamento (EXPÓSITO, 

2003, p. 25, tradução nossa). 

 



103 

 

  

 

O autor aponta que em alguns países a prática avaliativa é institucionalizada. Dessa 

forma, é a partir da utilização da metodologia de avaliação de políticas públicas que as 

gestões governamentais e demais instituições podem melhorar, assim como também prestar 

contas dos projetos, dos programas desenvolvidos. O estudo dessas teorias e metodologias de 

avaliação enriquece o trabalho do avaliador, permite um melhor investimento dos recursos, 

como também uma qualidade no processo de implementação de um programa social. 

De acordo com Tinôco, Souza e Oliveira (2011), no Brasil a avaliação tem se 

ampliado como uma prática sistemática de programas e projetos financiados por agências 

nacionais e internacionais. Alguns setores têm apresentado avanços, como é o caso da 

educação.  

Costa e Castanhar (2003) discutem que a prática da avaliação passa a ser necessária 

quando o poder público delega a outras instituições, sejam empresas ou agências autônomas, a 

realização do seu serviço. Desenvolver mecanismos avaliativos para obter os resultados das 

políticas se torna uma ação que sustenta o processo de reforma do estado.  

 

Uma vez que o poder público passa a delegar a agências autônomas e 

empresas privadas a execução de seus serviços, cresce a necessidade de 

avaliação. De fato, a desestatização dos serviços públicos e a crescente 

autonomia conferida às agências públicas, exigindo a adoção de formas de 

definição de desempenho em contrato, baseadas na prévia definição de 

indicadores e medidas de sucesso, impõe à administração pública a 

necessidade de desenvolver instrumentos e metodologias de avaliação, ágeis 

e de baixo custo, capazes de oferecer aos dirigentes bases mais sólidas para a 

tomada de decisões em matéria de políticas públicas e à sociedade em geral 

uma apreciação mais precisa sobre o desempenho de tais agências. A 

avaliação de resultados passa a ser, portanto, pedra fundamental na 

sustentação da reforma do Estado (COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 972). 
 

Nesse sentido, já a partir dos anos 1990, as reformas da gestão pública passaram a 

exigir a aplicação de instrumentos de avaliação, sincronizados com a ordem produtivista que 

orienta, guiando a sociedade mercantil no âmbito das reformas de cunho neoliberal, abrindo 

espaço para uma avaliação gerencial na qual os parâmetros, como também os métodos 

utilizados pelas empresas privadas, servem de modelos a serem adotados pelo serviço público 

no âmbito das organizações públicas (TINÔCO; SOUZA; OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Tinôco, Souza e Oliveira, é possível distinguir dois modelos de avaliação. A 

avaliação tradicional e a avaliação pluralista. A avaliação tradicional é considerada uma 

avaliação técnica, na qual os efeitos da política são enfatizados mediante pesquisa do sistema 

causal que busca explicar o seu funcionamento. O avaliador, nesse caso, é um especialista 
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externo ao programa. Esse tipo de avaliação tem as suas dificuldades visto que é a expertise 

de um ou mais avaliadores que deve garantir a pertinência e o julgamento produzido, cabendo 

também a tarefa de escolher os métodos, que devem ser objetivos e neutros. Nessa avaliação 

está o método experimental, que se aplica à avaliação de uma política pública, que consiste 

em estabelecer duas amostras homogêneas, uma submetida à ação pública e outra não. 

A avaliação tradicional do tipo gerencial foi incorporada no âmbito das reformas do 

Estado, com discursos de modernizar e inovar o setor público. A administração pública adota 

principalmente o modelo tradicional, apesar de existirem em alguns espaços experiências 

participativas, incorporando elementos da avaliação pluralista (TINÔCO; SOUZA; 

OLIVEIRA, 2011). 

A avaliação pluralista consiste em uma avaliação coletiva, em que vários atores 

envolvidos julgarão a pertinência da ação estatal. O especialista não tem o monopólio do 

método da avaliação. Nesse caso, no processo avaliativo, a delimitação do campo e os 

objetivos são postos em discussão entre parceiros da política avaliada. Esse tipo de avaliação 

está baseado no construtivismo que se diferencia do positivismo ao defender que não existe 

uma realidade objetiva, mas verdades relativas.  

Esse tipo de avaliação tem crescido no Brasil devido à descentralização e participação 

de atores não governamentais em políticas locais. Na França ela tem sido muito adotada e 

debatida. Quando se trata de observar os efeitos da política, essa avaliação elege os 

participantes como aqueles que devem estimá-los e não uma lista de feitos fornecida 

antecipadamente, entretanto, a dificuldade de escolha e formulação da metodologia é ainda 

um entrave para essa avaliação, visto que a avaliação pluralista deve combinar a racionalidade 

científica com a racionalidade política dos atores envolvidos (TINÔCO; SOUZA; 

OLIVEIRA, 2011). 

 No trabalho de Costa e Macedo (2005), sobre o papel desempenhado pelo poder 

público local no pós-constituição de 1988 e a importância da avaliação dos resultados dos 

programas e projetos pelo poder público, foi feita uma reflexão acerca da necessidade que um 

país, com a extensão geográfica e a diversidade cultural do Brasil, tem na formulação de 

políticas públicas no âmbito local. Tal fato pode possibilitar que o investimento público seja 

mais bem gerenciado, mesmo correndo o risco que esses recursos favoreçam segmentos 

oligárquicos, que ainda imperam em alguns locais. Ao tratar dessa questão, afirmam que 
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[...] A avaliação de políticas públicas constitui-se em um dos elementos para 

se atingir os objetivos aos quais estas se propõem, de maneira que os 

governantes possam melhor gerenciar suas ações, e a sociedade avaliar os 

gastos públicos. Tem sido uma exigência crescente no Brasil, mesmo que um 

bom percurso ainda tenha de ser percorrido, tanto para que se avance em 

termos teóricos metodológicos, como para que seja incorporada na cultura da 

gestão pública no Brasil (COSTA; MACEDO, 2005, p. 4). 

 

Nesse sentido, é através da avaliação de determinadas políticas que a sociedade poderá 

melhor entender a administração dos bens públicos, que é algo do interesse coletivo. Da 

mesma forma também poderá avaliar a eficiência de algumas ações governamentais, ou de 

outras instituições que atuam no campo da efetivação de políticas públicas. “Nesse sentido, o 

impacto de uma política é uma medida do desempenho da ação pública, ou seja, uma medida 

em que a política atingiu ou não os seus objetivos ou propósitos” (FIGUEIREDO; 

FIGUEIREDO, 1986, p. 110). 

Segundo a perspectiva teórica dos autores (1986), para se fazer uma avaliação de uma 

política é preciso definir os objetivos da avaliação, os critérios de avaliação e os modelos 

analíticos capazes de responder à pergunta básica de toda pesquisa de avaliação: a política ou 

programa social sob observação foi um sucesso ou um fracasso? 

Entretanto, o sucesso ou fracasso depende dos propósitos dessa política e das razões 

que levaram o analista a avaliar determinada política. Nesse sentido, conforme os autores, do 

lado dos propósitos das políticas é preciso considerar que as políticas públicas – as decisões 

governamentais – têm gerado dois aspectos. Um deles diz respeito a gerar um produto 

tangível e mensurável e outro gerar um impacto que pode ser físico, tangível e mensurável ou 

subjetivo, alterando atitudes, comportamentos e/ou opiniões. Já do lado dos motivos que 

promovem a avaliação de políticas, podemos identificar razões morais ou instrumentais, que, 

 

 

Do ponto de vista moral as avaliações tanto de produtos quanto de impactos 

de políticas podem caminhar em duas direções. Por um lado, a motivação 

pode estar na moralidade positiva, legal, notadamente no que se refere à 

probidade dos gestores e usuários na gestão do programa e na apropriação 

dos seus benefícios. Exemplo notório desse tipo de avaliação são as 

auditorias contábeis, quer financeiras ou de material. Neste caso a avaliação 

é administrativa e legal, situação que não nos interessa neste trabalho. Por 

outro lado, a motivação pode estar, não na moralidade administrativa, mas 

na moralidade política ou social. Ou seja, se os propósitos das políticas ou 

programas são condizentes com princípios de justiça política e social 

minimamente aceitos (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 110). 
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 Segundo os autores, é importante verificar que a motivação está presente na avaliação. 

No caso da avaliação de políticas sociais, a motivação se dá a partir da compreensão se os 

objetivos do programa condizem com princípios de justiça social coerentes e aceitos 

socialmente. 

As pesquisas de avaliação de políticas públicas se enquadram em dois tipos básicos: 

elas podem ser avaliações de processos ou avaliações de Impactos. Sobre a avaliação de 

processos, Draibe (2001) aborda que uma avaliação de processos quando é completa deve 

envolver também a avaliação de estratégias, que orienta a implementação, aferindo em que 

medida houve êxito, se as estratégias garantiram ou dificultaram o sucesso do programa 

avaliado. 

Conforme Figueiredo e Figueiredo (1986), a avaliação de processos visa à aferição da 

eficácia, se o programa está ou se foi implementado de acordo com as diretrizes concebidas 

para sua execução, se seu produto atingirá ou se atingiu as metas desejadas e a avaliação de 

impacto diz respeito aos efeitos do programa sobre a população alvo, as alterações nas suas 

condições de vida. Para eles, 

 

Se a avaliação processual não objetiva medir o tamanho ou a natureza do 

impacto do programa ela, entretanto, quando feita ao longo da 

implementação, representa a possibilidade de monitoração dos processos 

diretamente responsáveis pela produção do efeito esperado. Isto é, ela 

permite controlar com a devida antecipação o tamanho e a qualidade do 

efeito desejado. (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 111). 
 

 De acordo com os autores, na avaliação de processos se destacam alguns tipos de 

pesquisa que são: a avaliação de metas ou resultado, a avaliação de meios – metodologia de 

implantação e a avaliação de relação custo/benefício ou custo/resultado. 

No caso da avaliação de metas e resultado, que é o mais simples e é realizado pelos 

próprios órgãos encarregados pela execução da política, os exemplos mais evidentes são os 

relatórios anuais e as estatísticas que comprovem que as expectativas foram cumpridas. O 

critério utilizado é o da eficácia objetiva, que tem como propósito analisar se as metas 

atingidas são iguais, inferiores ou superiores às metas propostas. 

Já a avaliação de meios – metodologia, pode tomar dois rumos distintos que pode ser 

moral ou instrumental. Normalmente essa avaliação é feita por membros da própria equipe 

executora do programa, resultando assim em um processo ambíguo e prejudicando na escolha 

dos critérios de aferição do fracasso ou sucesso do programa. Nesse caso, esse tipo de 
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pesquisa possui três critérios de eficácia: Funcional, Administrativa e Contábil. Conforme 

Figueiredo e Figueiredo (1986): 

 

Quando a intenção da avaliação está na moralidade executória, os critérios 

da eficácia administrativa e contábil são os usados. Nestes casos os modelos 

analíticos de aferição são os de auditoria. No caso da intenção instrumental o 

critério adequado é o da eficácia funcional, cujos modelos analíticos são 

construídos para aferir se os meios e a metodologia de implantação do 

programa estão sendo empregados de acordo com as estratégias previamente 

definidas (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 112). 

 

Entretanto, o outro tipo de avaliação é a avaliação de relação custo/benefício ou 

custo/resultado, que vai avaliar a eficiência da política. Nesse aspecto, avalia-se a política 

visando estabelecer uma relação entre sua implementação e os benefícios de seus resultados, 

sendo esse tipo de avaliação o menos utilizado em avaliação de políticas sociais. Sobre 

eficiência e eficácia, de acordo com Draibe (2001, p. 35-36): 

 

A avaliação de eficácia é, por natureza, uma avaliação de processos. A 

pergunta básica que estará respondendo o avaliador, ao medir a eficácia, 

pode ser assim formulada: Quais são ou foram, na implementação, os fatores 

de ordem material e, sobretudo, institucional que operaram como 

condicionantes positivos ou negativos de desempenho dos programas? A 

eficiência diz respeito às qualidades de um programa, examinadas sob os 

parâmetros técnicos, de tempo e de custos.  

 

Além da avaliação de processos, o outro tipo de avaliação é a avaliação de impactos. 

Essa avaliação está relacionada às mudanças efetivas na sociedade, nesse sentido, Figueiredo 

e Figueiredo (1986) apontam que essas políticas com propósitos de mudanças estão sujeitas 

aos vários tipos de resultados. Os autores demonstram que a avaliação de impacto pode 

apresentar a efetividade objetiva, subjetiva ou substantiva.  

 A efetividade objetiva é o critério de aferição da mudança quantitativa entre o antes e 

o depois da execução do programa. No entanto, o processo de avaliação da efetividade 

subjetiva tem sido cada vez mais usado na medida em que o conceito de Bem-Estar Social 

tem sido desdobrado em suas dimensões materiais, psicológicas e culturais, ou seja, esse tipo 

de efetividade trabalha com mudanças de crenças, valores, como também a percepção da 

população sobre os resultados objetivos dos programas e essa relação com suas demandas e 

aspirações.  
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 Já a efetividade substantiva é, por sua vez, o critério de aferição de mudanças 

qualitativas nas condições sociais de vida da população-alvo. Conforme, ainda, o pensamento 

de Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 121): 

 

Entre os estudos que avaliam a efetividade (impacto) do programa – a 

pesquisa típica de avaliação – observa-se que parte considerável limita-se a 

medir o alcance ou cobertura do programa avaliado, ou seja, a efetividade 

objetiva. Nestes casos, dados agregados relativos ao programa são 

comparados à demanda existente, mensurada através de indicadores sociais. 

Alguns estudos procuram medir, porém de forma pouco rigorosa, os efeitos 

da política nas condições de vida, no aumento da renda ou do consumo da 

população.  

 

 Segundo a perspectiva dos autores, a efetividade de uma política pública acontece a 

partir da verificação da forma que as pessoas modificaram sua vida, se melhoraram ou não a 

sua perspectiva de futuro, se foi possível um crescimento econômico através de aumento de 

seus salários ou até mesmo se conseguiram, através da mudança em suas condições sociais, 

ampliar seu padrão de consumo. 

 Para que uma avaliação possa identificar mudanças concretas, seria necessário se 

fazer uma intervenção, um acompanhamento cuidadoso da vida do público beneficiário da 

política, ou seja, um monitoramento das possíveis transformações causadas ao longo do 

tempo por intermédio dos resultados de um programa social. Sobre o assunto,  

 

A análise de resultados, sem dúvida, é a etapa mais complexa do processo 

avaliativo, especialmente no caso dos programas e projetos sociais, em que 

se trata de identificar as causas de mudanças que não raro se devem a fatores 

alheios ao conhecimento do pesquisador. Em termos técnicos, é praticamente 

impossível controlar todos os preditores que incidem sobre as variáveis-

critérios. Além disso, há ainda um outro complicador: mesmo que tenham 

sido observadas mudanças no comportamento da clientela após a realização 

do programa ou projeto, e ainda que se conclua que elas estão relacionadas à 

intervenção, como saber se tais mudanças são permanentes ou apenas 

temporárias? Por outras palavras, como dizer que uma intervenção foi bem-

sucedida sem monitorar o comportamento da população-alvo ao longo do 

tempo? (COTTA, 1998, p. 111). 

   

Dessa maneira, os resultados no processo de avaliação de políticas e programas sociais 

ainda é um fator mais complexo, pois através deles os avaliadores têm a oportunidade de 

concluir se o programa avaliado foi bem-sucedido, se as mudanças pretendidas foram 

atingidas, se realmente permaneceram na vida das pessoas ou se foi algo temporário, sem 

profundidade.  
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 De acordo com Cotta (1998), as avaliações de impacto estabelecem o grau de 

efetividade de um programa, sua relação de correspondência entre seus objetivos e seus 

resultados. Esse tipo de avaliação pode ser, segundo a autora, prospectivas ou retrospectivas. 

Porém existem dois pré-requisitos básicos para esse processo avaliativo: 

 

a) os objetivos da intervenção devem estar definidos de maneira a permitir a 

identificação de metas mensuráveis; b) sua implementação deve ter ocorrido 

de maneira minimamente satisfatória, pois, caso contrário, não faria sentido 

tentar aferir impacto. Isto significa que problemas no desenho e/ou na 

execução dos programas prejudicam a qualidade dos processos avaliativos e, 

no limite, podem chegar mesmo a inviabilizá-los (COTTA, 1998, p. 113).  
 

Para a autora o que diferencia uma avaliação de resultados e de impacto da proposta 

de análise avaliativa, se o objetivo é avaliar sobre os efeitos de uma intervenção sobre a 

clientela atendida, então a proposta é de uma avaliação de resultados; se a intenção é captar os 

reflexos dessa mesma intervenção em contexto mais amplo, então o tipo proposto é de uma 

avaliação de impacto. Cotta (1998) resume que a avaliação de resultados visa aferir os 

resultados intermediários da intervenção, e a avaliação de impacto, seus resultados finais.  

Uma avaliação de um programa social vai além de se verificar o custo/benefício de 

uma política pública, ou seja, é um processo que envolve o papel que o Estado tem ocupado 

na sociedade, quem são os grupos sociais que serão beneficiados pela implementação de uma 

política, se existe uma preocupação na consolidação de direitos fundamentais em um país 

democrático.  

 

Nesse sentido, a análise e avaliação de políticas sociais ultrapassam a mera 

disposição e utilização primorosa de métodos e técnicas racionais e 

operativos, preocupados com a relação custo-benefício ou com a eficiência e 

eficácia. A avaliação de políticas sociais deve se situar na compreensão do 

significado do papel do Estado e das classes sociais na construção dos 

direitos e da democracia (BOSCHETTI, 2009, p. 5). 
 

Assim, compreender se os direitos sociais estão sendo colocados como ponto central 

na proposição de políticas públicas, assim como também qual o espaço ocupado pelo Estado 

na construção de uma sociedade mais inclusiva, voltada para setores da população que 

reivindicam demandas importantes, é uma tarefa do trabalho de avaliação. 

Avaliar é uma função que permite entender como estão sendo colocados em prática 

programas sociais que poderão, se realmente atingirem seus objetivos, modificar a vida de 
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muitas pessoas, interferindo diretamente no lugar que ocupam no meio em que vivem. 

Entretanto, 

 

É possível sinalizar alguns aspectos que constituem elementos empíricos de 

análise para delineamento do quadro institucional que conforma a política ou 

programa social avaliado: 1) os direitos e benefícios estabelecidos e 

assegurados; 2) o financiamento (fontes, montantes e gastos); 3) gestão 

(forma de organização) e controle social democrático (participação da 

sociedade civil). Cada um desses aspectos pode ser desdobrado em inúmeros 

fatores e indicadores, de acordo com os objetivos da avaliação 

(BOSCHETTI, 2009, p. 11). 

 

 Os aspectos essenciais do processo avaliativo envolvem a análise de questões 

importantes. Uma delas é analisar se os direitos do público-alvo da política estão sendo 

assegurados, como será feito o financiamento e quem estará à frente, quem serão os gestores e 

implementadores (BOSCHETTI, 2009). 

 Inter-relacionando e reforçando algumas diferenças, por mais próximos que sejam os 

conceitos de análise e avaliação de políticas públicas, Ala-Harja e Helgason (2000, p. 8) 

indicam que 

 

O primeiro tipo de avaliação prospectiva é geralmente referido como análise 

ou avaliação de políticas. Se por um lado a análise de políticas explora as 

opções disponíveis e seus prováveis efeitos, a avaliação estuda os efeitos 

reais e busca um juízo de valor das políticas em si. Contudo, os conceitos 

são inter-relacionados e os processos de avaliação interativos. 
 

Sobre essa perspectiva de inter-relacionar, mas também pontuar a distância entre esses 

conceitos, Arretche (1999) explica em seu trabalho a diferença entre análise a avaliação de 

políticas públicas. Por análise de políticas públicas, entende-se o exame da engenharia 

institucional e dos traços constitutivos dos programas. Entretanto, mesmo que a análise de 

uma determinada política pública possa atribuir significado a um determinado resultado ou 

desenho institucional, somente através da avaliação dessa política é possível à adoção de 

métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam uma relação de causalidade entre um 

programa X e um resultado Y. 

 Arretche (1999) explica que, na literatura que aborda a avaliação de políticas 

públicas, costuma-se distinguir as políticas públicas a partir de sua efetividade, eficácia e 

eficiência. E em relação à avaliação da efetividade, afirma que 
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É precisamente na avaliação de efetividade que a distinção entre avaliação e 

análise torna-se mais clara e necessária, devido à necessidade já mencionada 

de demonstrar que os resultados encontrados na realidade social estão 

causalmente relacionados àquela política particular. E adicionalmente, da 

necessidade de distinguir entre os produtos de uma política e seus resultados 

(ARRETCHE, 1999, p. 32). 

 

 Para a autora, todas as etapas são importantes no processo de avaliação de uma 

política pública, na efetividade, como ela aponta, é o momento de perceber a relação entre os 

resultados alcançados na sociedade e uma dada política pública. No entanto, reitera que a 

avaliação da eficiência é a mais necessária, a mais urgente a ser desenvolvida tendo uma 

relação direta com a escassez de recursos públicos e uma maior racionalização do gasto. 

 É através da avaliação da eficiência que se elimina gastos desnecessários, evitando o 

desperdício de recursos ou mesmo o desvio, a corrupção de verba pública. Nesse sentido, a 

Arretche ressalta que a avaliação é um instrumento democrático, que deveria ser uma etapa 

posterior à implementação das políticas, dos programas, que é destinada a influenciar sua 

reformulação, seja durante o processo em que essa política está sendo implementada como 

também posteriormente a sua implementação.  

 

Portanto, a criação e fortalecimento de instituições e agências independentes 

capazes de produzir estudos confiáveis de avaliação de políticas públicas é 

crescentemente uma necessidade para o bom governo. Seja para a opinião 

pública e o eleitorado, a fim de que esses possam exercer um controle 

democrático sobre o uso de seus recursos; seja para o próprio governante, 

interessado em controlar agências estatais executoras de políticas, agências 

estas que tendem a ter autonomia em relação às diretrizes governamentais. 

(ARRETCHE, 1999, p. 37). 

 

 

 A avaliação, de acordo com a autora, precisa ser realizada por órgãos independentes, 

que possam estabelecer um rigor metodológico que possibilitem a veracidade dos resultados 

obtidos. Nesse sentido, a avaliação de políticas públicas deve ser desenvolvida por 

instituições sérias e confiáveis. 

Harja e Helgason (2000) apontam que as avaliações podem ser realizadas por 

avaliadores internos ou externos, dependendo do objetivo da avaliação. Os avaliadores 

internos conhecem bem os objetivos, funcionamento e têm livre acesso às informações 

referentes ao programa avaliado. Os avaliadores externos são feitos por instituições 

independentes, no entanto, a escolha de quem vai fazer a avaliação dependerá da perspectiva 

adotada. Conforme Ala-Harja e Helgason (2000, p. 34), 
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É essencial analisar o objetivo de cada avaliação. Por exemplo, uma 

avaliação interna provavelmente se aterá a questões relevantes e fará 

sugestões práticas de recomendações, mas seria pouco realista esperar que 

oferecesse informações críticas e relevasse questões relacionadas à 

propriedade ou não de se continuar um dado programa.  
 

Diante desse pensamento, então para se realizar uma avaliação de um programa, é 

preciso definir quem ou qual instituição avaliará. Se os avaliadores serão independentes ou 

mesmo acadêmicos para estudo sobre políticas públicas, assim como avaliadores da própria 

instituição, do governo, ou ligados ao programa para levantar possíveis recomendações de 

ajustes, melhorias, questões práticas para serem modificadas, ou se os avaliadores serão 

externos, que farão uma avaliação mais distante da dinâmica interna, procurando se apropriar 

do funcionamento, dos propósitos da política. 

 A avaliação interna, feita pelos próprios gestores do programa, permite que os 

resultados alcançados pelos avaliadores, que também são gestores nesse caso, como a 

correção de ajustes, algumas possíveis mudanças ou pequenos reparos internos sejam 

realizados mais rapidamente.  

Dessa forma, tudo é feito dentro da própria instituição ou gestão, pois os gestores e/ou 

implementadores são os próprios avaliadores. Além disso, nessa avaliação tudo pode ser 

facilitado pelo fato de as pessoas envolvidas no programa possuírem um maior conhecimento 

da política, da instituição no caso das organizações avaliadas, como também pode atrapalhar 

ao existir muita aproximação com o que está sendo avaliado, dependendo muito do grau de 

compromisso e seriedade do avaliador. 

 Em alguns casos existe a falta de incentivo para se realizar uma avaliação interna, 

construída pela própria gestão envolvida na implementação de um programa, acarretando na 

possibilidade de avaliadores externos atuarem nessa função, resultando em um processo de 

fiscalização do andamento da política avaliada. Segundo Mokate (2002, p. 97), 

 

La falta de incentivos para hacer una evaluación obliga a que las 

evaluaciones sean externas. A la vez, las evaluaciones externas fácilmente se 

perciben como una intervención externa a la iniciativa. Se convierte 

rápidamente en un proceso “fiscalizador”, poco “aliado” del equipo gestor10. 

 

 

                                                             
10 A falta de incentivos para fazer uma avaliação exige que as avaliações sejam externas. Ao mesmo tempo, as 

avaliações externas facilmente são percebidas como uma intervenção externa na iniciativa. Ela rapidamente se 

torna um processo fiscalizador, pouco aliadoda equipe gestora (MOKATE, 2002, p. 97, tradução nossa). 
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 A avaliação externa, na análise de Mokate (2002), muitas vezes é vista como uma 

ação fiscalizadora da equipe gestora. De acordo com Rodrigues (2010), entre os atores que 

realizam a avaliação de políticas públicas estão os gestores, como também outros agentes que 

fazem parte dos mecanismos de controle social e de controle interno, como os Tribunais de 

Contas e Ouvidorias em seus vários níveis. Assim, a autora argumenta que atores externos 

(privados ou públicos) que dominem o conhecimento específico comprovado podem também 

ser contratados para fazer o trabalho de avaliação de determinadas políticas públicas. 

 Uma avaliação negativa de uma política pública, de um projeto ou programa social 

pode acarretar em conflitos entre gestões, entre quem administra e quem avalia, pois o 

objetivo de toda avaliação é verificar a eficiência, a eficácia ou a efetividade, a partir da 

utilização correta dos recursos disponíveis para esse fim. Segundo Cohen e Franco (1993, p. 

69), 

 

Finalmente a tarefa essencial daqueles que realizam avaliações sociais 

consiste em aumentar a eficiência e a eficácia, isto é, alcançar os objetivos 

procurados com uma utilização ótima dos recursos disponíveis. Por isso, 

pode entrar em conflito com os administradores sociais, basicamente 

orientados a aumentar os recursos que estão sob seu controle. Desse modo, é 

evidente que uma avaliação negativa de um projeto provocará um conflito 

entre quem o administra e a pessoa que realizou a avaliação.  

  

 No entanto, a tarefa de avaliar não é fácil. Podem ocorrer conflitos entre o avaliador e 

entre políticos, burocratas ou administradores que estão à frente das políticas públicas, 

projetos ou programas sociais. Se a avaliação é negativa, os políticos ou demais gestores que 

apoiaram o projeto podem enxergar esse tipo de resultado como ataque, gerando uma gama de 

conflitos interburocráticos, tornando a avaliação perigosa, não interessando mais aos que 

deveriam levá-la adiante (COHEN; FRANCO, 1993).  

 Mudanças são apontadas e legitimadas a partir de um trabalho árduo de avaliação. A 

relação de respeito entre o avaliador e as instituições que estão sendo avaliadas pode 

contribuir com uma investigação coerente, comprometida em identificar as questões mais 

urgentes, através de uma prática que envolva seriedade de ambos os lados com a avaliação. 

Conforme Expósito (2003, p. 26), 

 

 

Y desde la perspectiva de la práctica evaluativa, los problemas que habrá que 

cuidar en la evaluación de programas se refieren sobre todo a la tendencia 

del programa o centro a cambiar mientras se está siendo evaluado, las 

relaciones entre evaluadores/evaluados y el hecho de que el sistema socio 
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político en el que se inserta el programa determine éste incluso en cuestiones 

que no debería11. 

 

 

 Na perspectiva de Expósito (2003), o sistema sociopolítico ou outras questões que não 

deveriam podem interferir no andamento do programa. Nos Estados, segundo Ala-Harja e 

Helgason (2000), se encontra mais avançado o que se chama de meta-avaliação, que seria um 

processo necessário de avaliar as avaliações. Ao se desenvolver a função de avaliação de 

políticas públicas, passou a existir a necessidade de se avaliar as avaliações que são feitas. No 

entanto, esse trabalho ainda é considerado raro, pois na maioria dos lugares o uso da avaliação 

ainda é algo desconhecido.  

 

Uma tradição de avaliação firmemente estabelecida se inclina agora, 

também, a encarar a necessidade de “avaliar as avaliações”. Esse esforço de 

meta-avaliação encontra-se provavelmente mais avançado nos EUA, onde a 

quantidade de avaliações torna possível chegar a algumas conclusões gerais. 

Contudo, as meta-avaliações ainda são relativamente raras, e muito ainda se 

desconhece, por exemplo, a respeito do uso da avaliação (ALA-HARJA e 

HELGASON, 2000, p. 15). 
 

 Assim, a possibilidade da meta-avaliação é uma ação nova, que está se 

desenvolvendo, desconhecida na maior parte dos países. No entanto, tanto a meta-avaliação 

como o uso de avaliações das políticas fazem parte de um momento importante de prestação 

de contas dos governos, das gestões públicas, das instituições, das organizações. 

Nesse sentido, qualquer avaliação exige um julgamento, uma atribuição valorativa em 

relação a políticas públicas implementadas. 

 

É certo que qualquer forma de avaliação envolve necessariamente um 

julgamento, vale dizer, trata-se precipuamente de atribuir um valor, uma 

medida de aprovação ou desaprovação a uma política ou programa público 

particular, de analisa-la a partir de uma certa concepção de justiça (explícita 

ou implícita). Nesse sentido, não existe possibilidade de que qualquer 

modalidade de avaliação ou análise de políticas públicas possa ser apenas 

instrumental, técnica ou neutra (ARRETCHE, 1999, p. 29). 

 

 

                                                             
11 E do ponto de vista do método de avaliação, os problemas que devem se tomar cuidado na avaliação dos 

programas referem-se principalmente à tendência do programa ou a facilidade para mudar enquanto estiver 

sendo avaliado, as relações entre avaliadores/avaliados e o fato de que o sistema sócio político no qual se insere 

o programa determinar questões que não deveria (EXPÓSITO, 2003, p. 26, tradução nossa). 
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De acordo com a autora, não há como um processo de avaliação ser neutro ou apenas 

técnico, pois envolve um julgamento do avaliador que mesmo sendo baseado em dados 

concretos e objetivos não deixa de ser político. 

 A avaliação é feita por pessoas que tem suas concepções a respeito da vida, do 

mundo, das gestões governamentais. Mesmo se fazendo um trabalho com coerência, 

objetividade e clareza, o avaliador não deixa de emitir um julgamento, uma possível 

reprovação ou aprovação de determinado programa social.  

No entanto, o processo de avaliação é dinâmico, envolve a análise de dados, 

investigação científica profunda da implementação de uma política pública. É uma tarefa que 

precisa de muita dedicação, estudo, busca de informações confiáveis sobre o andamento de 

um programa social desde o momento que foi proposto. 

 Nesse sentido, é importante o uso adequado de instrumentos de análise e avaliação 

para que determinadas opções pessoais, julgamentos prévios e falta de isenção, ou mesmo o 

envolvimento do pesquisador, não atrapalhem os resultados da pesquisa. 

 Avaliar um programa ou projeto governamental é concluir quais os pontos positivos e 

negativos foram atingidos por essa política pública, se houve uma mudança na realidade do 

grupo social que essa política pretendia atingir. Portanto, para a avaliação ser feita de forma 

correta, sem envolvimento e parcialidades, é fundamental que o avaliador não tenha 

proximidade ou qualquer tipo de relacionamento com o órgão financiador da avaliação para 

que o processo seja realizado com liberdade e imparcialidade. De acordo com Subirats (1999, 

p. 149), 

 

En el proceso de evaluación conviene tener muy presente La existencia de 

los diversos intereses que componen el marco interpersonal y político en el 

que desarrollar la investigación. Para ello el primer paso debe ser el 

reconocimiento del abanico de intereses presente que de manera directa o 

indirecta facilitan o impiden la realización de la evaluación y que toman 

posiciones ante las posibles consecuencias que puedan derivarse del 

mismo12. 

 

 

                                                             
12 No processo de avaliação deve-se ter em mente a existência de vários interesses que compõem o quadro 

interpessoal e político no qual se desenvolve a investigação. Para isso, o primeiro passo deve ser o 

reconhecimento da gama de interesses presentes que, de maneira direta ou indiretamente, dificultam a realização 

da avaliação e tomam posições antes das possíveis consequências que daí possam resultar (SUBIRATS, 1999, p. 

149, tradução nossa). 
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 Para Subirats (1999), a avaliação envolve diversos interesses. Portanto, o ato de 

avaliação de políticas públicas é uma prestação de serviços à sociedade. É uma forma de 

prestar contas da gestão e dos gastos públicos. Sendo essa uma ação que deve fazer parte das 

agendas governamentais como uma maneira de esclarecer porque que alguns programas e 

projetos sociais são prioridades. 

 Avaliar contribui em saber o que está sendo proposto com o dinheiro público para 

resolver os problemas enfrentados por diferentes setores sociais, como a falta de segurança, de 

espaços de lazer e cultura, de acesso à educação básica, ao ensino superior, à saúde e ao 

combate à fome, ao desemprego e à morte de jovens por causa das drogas ou pela condição de 

vulnerabilidade social que se encontram. De acordo com Cotta (1998, p. 106), 

 

Assim, dependendo do momento em que é realizada e das necessidades de 

quem a encomenda, a pesquisa avaliativa serve a múltiplos propósitos, 

como, por exemplo, orientar ajustes em programas em andamento, 

determinar até que ponto foram alcançados os objetivos previamente 

estabelecidos, apontar as razões dos êxitos e fracassos de um programa e 

investigar os efeitos imprevistos (positivos ou negativos) da intervenção.  

 

 Seguindo esse pensamento, o processo de avaliação tem diversas utilidades, desde a 

possibilidade em ajustar, melhorar ou modificar programas sociais, como até mesmo, ao 

apontar possíveis erros na implementação, elencar pontos positivos e negativos para o 

aprimoramento das políticas públicas. 

 Com o objetivo de controlar, de ter acesso aos resultados obtidos com as políticas 

propostas por gestões públicas e ações governamentais é que a avaliação de políticas públicas 

torna-se uma atividade imprescindível na fiscalização social do que está sendo feito pelo 

poder público e se está resultando em mudanças efetivas na vida dos grupos sociais. Como 

avaliam Trevisan e Bellen (2008, p. 540), 

 

Por fim, o interessado final é o público em geral ou a sociedade civil, a qual 

o governo deve ser accountable for. Dessa forma, os relatórios das 

avaliações podem servir tanto para divulgação, quanto para fomento do 

debate público em torno das alternativas de intervenção governamental em 

uma dada realidade social.  

 

 Como argumentam os autores, o resultado final de uma avaliação é de interesse 

público. O processo de avaliação de uma política pode garantir ou não a legitimidade das 

gestões públicas, permitindo, inclusive, um possível julgamento da continuidade de algumas 

administrações governamentais.  
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 Nesse sentido, é a partir do nível de satisfação social com a implementação e 

avaliação de políticas públicas que os governos vão demonstrando transparência em suas 

ações, legitimando seu trabalho na elaboração de programas sociais, garantindo sua 

sustentabilidade política e administrativa. 

 Entretanto, é importante ressaltar que um processo avaliativo de uma política pública 

não consegue abranger todos os aspectos dessa política, ou seja, a complexidade dos 

programas e dos projetos é criada pelas gestões públicas, mas o processo de avaliação sempre 

será necessário para que uma política pública demonstre a sua efetividade social.  

 

A pesar de los problemas sobre los posibles usos de La evaluación y sobre la 

necesidad de cuidar la forma de presentar los resultados, todo permite 

suponer que continuará existiendo una amplia necesidad de los estudios de 

evaluación, ya que tanto decisores, com programadores, como grupos 

afectados son conscientes de que no es posible abordar la complejidad de los 

problemas más acuciantes de nuestras sociedades sólo com sentido común y 

buena disposición13 (SUBIRATS, 1992, p. 158). 

 

 Segundo Subirats (1992), os estudos de avaliação são importantes, portanto, nem 

sempre é possível compreender a amplitude dos problemas sociais. Nesse sentido, para se ter 

uma boa avaliação de uma política pública, é preciso ter uma gestão eficiente. A qualidade 

dos gestores, a capacidade de negociar os conflitos, as disputas, como também de governar 

em um ambiente propício ao debate democrático, à realização de ações sociais, de políticas 

públicas que realmente possam transformar e melhorar a vida das pessoas.  

 Os grupos beneficiados têm a possibilidade de crescer pessoal e profissionalmente ao 

ter acesso a determinados projetos ou programas, sendo por esse motivo que o processo de 

avaliação é uma estratégia importante para as gestões, pois permite a identificação do sucesso, 

da efetividade social das políticas propostas. 

 Sugestões de avanços, propostas de melhoria ou até mesmo de transformações mais 

consistentes são de grande valia para o desenvolvimento das políticas públicas. É a partir da 

construção de resultados positivos com a implementação das políticas que as gestões podem 

atestar para a sociedade a importância da proposta de criação de alguns programas sociais.  

 

                                                             
13 Apesar dos problemas sobre os possíveis usos da avaliação e a necessidade de cuidar da forma de apresentar 

os resultados, tudo indica que continuará a existir uma grande necessidade de estudos de avaliação, pois tanto os 

gestores, como os implementadores como os grupos afetados estão conscientes de que não é possível abordar a 

complexidade dos problemas mais urgentes das nossas sociedades com bom senso e boa vontade (SUBIRATS, 

1992, p. 158, tradução nossa). 
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Entendiéndose en este sentido, la evaluación como un proceso de búsqueda 

de conocimientos respecto a las estrategias y factores que facilitan o inhiben 

los procesos de mejora, comprometiéndose como mecanismo fundamental 

del cambio social (EXPÓSITO, 2003, p. 37).14 

  

 Assim, pode-se afirmar que a avaliação é um mecanismo que oferece um maior 

conhecimento a respeito da funcionalidade e resultados de um programa, permitindo, assim, 

possíveis melhorias, em uma perspectiva de dar respostas à sociedade em relação à iniciativa 

da elaboração de políticas. 

 A avaliação é um instrumento que pode trazer mudanças significativas para as 

pessoas diretamente beneficiadas com os programas sociais. Diante disso, o programa sob a 

perspectiva dos que estão envolvidos diretamente, as críticas ou mesmo sugestões para 

melhorias feitas a partir da experiência individual e coletiva com a implementação da política 

pública são fatores de grande relevância para o trabalho avaliativo. Segundo Faria (2005, p. 

105), 

 

É certo que diversos outros usuários, para além daqueles envolvidos 

diretamente nos programas em questão, podem se valer das descobertas ou 

de outros elementos da avaliação. Dentre tantos, destacam-se: gerentes de 

programas similares e/ou de diferentes níveis governamentais; agentes do 

governo central e representantes de fundações, interessados em conhecer 

projetos exitosos que mereçam financiamento ou preocupados em melhorar 

os programas dos quais são responsáveis; membros do legislativo 

interessados na melhoria de programas existentes ou na elaboração de novas 

propostas; cientistas sociais e outros avaliadores que buscam aprender com 

as descobertas e com as metodologias empregadas. 
 

Dessa forma, o interesse pelo avanço de determinados programas sociais, pelos 

resultados positivos de uma avaliação, não se limita apenas aos beneficiários, mas passa por 

muitos atores sociais, pessoas que estão envolvidas no processo de formulação e 

implementação de um programa ou até mesmo estudiosos, cientistas que desejam adquirir 

conhecimento com resultados alcançados, metodologias empregadas ou descobertas 

levantadas com a concretização da política. 

 São muitos os atores que podem se interessar pela avaliação de um programa social, 

desde seus implementadores aos seus beneficiários, como também setores da sociedade que 

                                                             
14 Entendida neste sentido, a avaliação como um processo de busca de conhecimento sobre as estratégias e 

fatores que facilitam ou inibem processos de melhoria, se comprometendo como um mecanismo fundamental de 

mudança social (EXPÓSITO, 2003, p. 37, tradução nossa). 
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estudam políticas públicas, que se debruçam sobre essa temática e pretendem investigar os 

resultados sociais desse processo. 

No entanto, ao se fazer uma avaliação, deve-se escolher uma metodologia, que será 

fundamental para o andamento do trabalho do avaliador. A escolha metodológica depende dos 

objetivos da política avaliada, bem como um levantamento prévio através de indicadores de 

como entender, estudar e verificar o processo de proposta, implementação e efetividade de 

uma política pública. Segundo Vianna e Amaral (2014, p. 16-17), 

 

Na análise avaliativa, a metodologia escolhida para a avaliação de uma 

política deve se adequar às possibilidades de medição que o objeto-alvo da 

avaliação oferece, e as informações obtidas precisam ser rigorosamente 

tratadas em sua abrangência e significância. Por isso, além da validade e 

confiabilidade dos dados, devem ser respeitados os princípios de 

representatividade quantitativa e/ou qualitativa que virão a embasar a 

análise, as conclusões, as recomendações e os encaminhamentos dados à 

política avaliada. 

 

 Vianna e Amaral (2014) percebem que o método quantitativo de avaliação de 

impactos é bem adotado, principalmente no Brasil, para se avaliar uma política pública. A 

determinação de impacto exige a aplicação de modelos experimentais ou quase-

experimentais, considerando-se dois momentos (antes e depois) de aplicação da política, e 

requer também o controle de efeitos não atribuíveis ao projeto avaliado.  

Os autores indicam que o modelo experimental clássico de avaliação de impacto 

constitui a forma mais vigorosa de identificação de mudanças provocadas por uma 

intervenção na realidade. Esse modelo experimental exige a conformação de dois grupos: o 

grupo que recebe a política (grupo experimental) e o grupo que não é submetido à política. 

Esse segundo grupo é chamado de testemunha. Ou seja, todas as características dos dois 

grupos são controladas (fixadas) de forma que tais grupos sejam o mais parecidos possíveis, 

para que a única variável (diferença) entre eles seja o fato de um ter recebido a política a ser 

avaliada e o outro não. 

 No modelo quase-experimental, uma das dificuldades apontadas na utilização de 

modelos experimentais clássicos é suplantada: os membros dos grupos com e sem projeto não 

são selecionados aleatoriamente. Esses grupos não equivalentes são formados por pessoas que 

desconhecem o projeto, que não foram selecionadas como população-objetivo e cuja seleção 

não é aleatória. São efetuadas medições antes e depois da implementação da política.  

Existem também os modelos não experimentais, nos quais a população-objetivo não é 

comparada com um grupo testemunha. Entre os modelos não experimentais têm-se os 
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modelos “antes – depois”, “somente depois com grupo de comparação” e “somente depois” 

(VIANNA; AMARAL, 2014). 

 O modelo “antes – depois” é caracterizado fundamentalmente por trabalhar apenas 

com a população-objetivo da política, não existindo, então, possibilidade de comparação com 

um grupo de indivíduos que não a receberam. O modelo “somente depois com grupo de 

comparação” ocorre quando se decide avaliar os impactos quando o projeto já está em 

andamento, não sendo possível, portanto, a medição de dados “antes” de sua implementação. 

Por fim, tem-se o modelo “somente depois”. Considerando-se somente um grupo, a 

população-alvo da política, e efetuando-se a medição somente depois da aplicação da política, 

tem-se que, dos modelos apresentados, esse é considerado o mais fraco (VIANNA; 

AMARAL, 2014). 

Além da metodologia quantitativa para a avaliação de políticas públicas, que se volta 

mais para estatísticas e coletas de dados, existe a metodologia qualitativa. Ao utilizar a 

metodologia qualitativa, o avaliador vai trabalhar mais com a compreensão das subjetividades 

sociais. Nesse sentido, “A metodologia qualitativa torna-se mais apropriada quando se almeja 

oferecer não só informações sobre o impacto, mas também sobre as consequências mais 

amplas das ações desenvolvidas” (VIANNA; AMARAL, 2014, p. 22-23). A entrevista 

qualitativa apresenta algumas técnicas de pesquisa, que são as entrevistas com grupos focais e 

as entrevistas com profundidade.  

 

Os grupos focais, em geral, têm objetivos bastante parecidos com os das 

entrevistas em profundidade. A diferença dessas duas técnicas está na 

situação de interação entre os entrevistados que o grupo focal provoca. Essa 

interação grupal permite a possibilidade de emergência de dados e 

percepções que, talvez, não seriam acessíveis por meio de entrevistas em 

profundidade individuais ou questionários estruturados – que são situações 

de investigação mais “formais”, onde pode haver um maior constrangimento 

por parte do entrevistado. Além disso, grupos focais permitem que debates 

entre os indivíduos-alvo da pesquisa sejam observados, o que pode 

possibilitar alguma indicação sobre a dinâmica de argumentação do grupo 

em estudo e a percepção do quão flexíveis são suas atitudes, opiniões e 

crenças (VIANNA; AMARAL, 2014, p. 24). 

 

Entretanto, os grupos focais permitem a participação de alguns participantes, que 

variam, conforme os autores, entre uma média de no mínimo 4 e no máximo 12, ou de no 

mínimo 6 e no máximo 15 participantes e que tenham algumas semelhanças, afinidades, 

características homogêneas de interesse no trabalho de avaliação. As entrevistas em 

profundidade são realizadas com um único entrevistado, possibilitando uma maior 
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proximidade entre o entrevistador e entrevistado, assim como uma análise mais focada das 

subjetividades apresentadas na entrevista. 

 Entre as metodologias utilizadas para avaliação está a avaliação participativa, que tem 

como objetivo aproximar o avaliador e o público-alvo da política. Essa avaliação incorpora os 

vários grupos envolvidos na implantação de uma política, como os formuladores, gestores, 

implementadores e beneficiários.  

 Os beneficiários que em muitas avaliações foram deixados de lado, na avaliação 

participativa, eles são um dos sujeitos essenciais para a compreensão do funcionamento de 

uma política. É através do olhar do público-alvo de um programa social que se pode entender 

melhor o sentido prático da política implementada. É importante ressaltar que 

 

Avaliar, muito além de apenas mensurar objetivos atingidos, é medir a 

capacidade do programa de dar respostas às demandas dos grupos 

beneficiários. Por essa razão, a participação desses beneficiários se torna 

indispensável; afinal de contas, quem melhor do que eles mesmos para 

relatarem quão satisfeitas e atendidas foram suas demandas? (VIANNA; 

AMARAL, 2014, p. 32). 

 

Dessa forma, são os beneficiários de uma política pública os maiores interessados na 

implementação, no sucesso ou no fracasso de determinado programa social. É por isso que se 

tornam indispensáveis no processo de avaliação, podendo demonstrar se estão ou não 

satisfeitos. 

A avaliação participativa permite a construção de um processo de aprendizagem, de 

socialização de experiências e de informações entre o avaliador e o público-alvo do programa 

social. É um momento de troca de opiniões, debates e conhecimentos, tornando essa uma 

atividade muito rica.  

 

Um grande trunfo da avaliação participativa é a possibilidade de 

desencadeamento de um processo de aprendizagem social que esse tipo de 

avaliação oferece. A avaliação conduzida de forma participativa socializa e 

acrescenta novas informações e conhecimentos que se encontram 

segmentados entre equipes de trabalho e beneficiários (VIANNA; 

AMARAL, 2014, p. 32). 

 

Seguindo esse pensamento, diante da importância da avaliação participativa para um 

acúmulo mais preciso do avaliador sobre o programa, é indispensável que o pesquisador 

demonstre empatia e capacidade em trabalhar com grupos, mediando, respeitando opiniões e 

diferenças. 
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O processo de avaliação participativa permite dar voz aos usuários da política, como 

também discutir com essas pessoas possíveis falhas, avanços e mudanças. Requer do 

avaliador a habilidade em ouvir, sensibilidade para entender as variadas formas de pensar. 

Como argumentam Vianna e Amaral (2014, p. 34), 

 

A avaliação dos beneficiários consiste em uma consulta sistemática aos 

beneficiários do projeto e a outros interessados. A finalidade desse 

instrumento de participação é identificar e conceber iniciativas de 

desenvolvimento e apontar possíveis entraves à participação, bem como 

fornecer feedback para melhorar os serviços e atividades praticados pela 

política.  

 

Assim, é exatamente esse retorno aos beneficiários que é importante nesse tipo de 

avaliação. Ao se estabelecer que existem problemas, falhas, é mais fácil pensar em conjunto 

nos ajustes que devem ser feitos, que ações devem ser priorizadas. Os beneficiários podem 

assumir uma função ativa no processo avaliador. 

 Conforme essa perspectiva, a avaliação participativa é um instrumento de 

monitoramento e avaliação de caráter participativo, envolvendo indivíduos de diferentes 

níveis para buscar juntos soluções e recomendações, identificando problemas e apontando 

saídas coletivamente. De acordo com Faria (2005, p. 104), 

 

Posteriormente, com a popularização das metodologias participativas de 

avaliação e com o crescente reconhecimento (e propaganda) da avaliação 

como instrumento de “empoderamento” dos beneficiários, a avaliação 

começou a levar em consideração, de maneira mais sistemática, as 

necessidades e as expectativas dos beneficiários dos programas.  

 

Dessa forma, a avaliação das políticas públicas é fundamental para compreender os 

resultados obtidos com determinadas ações do Estado, para atender a grupos sociais e saber se 

determinadas políticas modificaram a vida das pessoas envolvidas, se atingiram seus 

objetivos.  

 Diante desse pensamento, pode-se concluir que a avaliação é uma etapa indispensável 

no ciclo das políticas públicas, um momento que começa a partir da investigação a respeito de 

como é iniciada cada etapa de um programa, desde a apresentação de um projeto inicial, as 

discussões, entraves, disputas em torno dele, até sua aprovação, implementação, 

funcionamento, resultados e impactos na sociedade. 

 O trabalho de avaliar é importante para a continuação, para o aperfeiçoamento das 

atividades desenvolvidas por determinadas gestões e governos, pois é através da utilização de 
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instrumentos avaliativos, de avaliações de instituições autônomas, que um governo pode 

comprovar sua eficiência, como também sua ação concreta na busca por solucionar os 

problemas sociais existentes. 

 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 

 A avaliação de políticas públicas em diversas áreas que representam demandas da 

sociedade tem sido cada vez mais frequente nos últimos anos. Ao pensar em constituir 

políticas sociais, bem como a destinar recursos para essa finalidade, os governos passam a ser 

avaliados a partir das políticas públicas que são implementadas durante suas gestões e que 

refletem como estão sendo administrados os gastos públicos, através de seus resultados e 

também da efetividade social alcançada.  

 A partir das mudanças recentes na relação entre Estado e Sociedade, a avaliação de 

políticas públicas vem se tornando um campo estratégico utilizado por instituições 

governamentais em parcerias com instituições avaliadoras contratadas para fazer o trabalho de 

avaliação, que tem como papel central prestar contas à população sobre a eficácia das gestões 

públicas, da seriedade dessas gestões, da forma com que a administração pública está 

respondendo às demandas sociais.  

 A avaliação de políticas públicas em Educação é um instrumento que tem como 

objetivo diagnosticar e melhorar as ações dos governos, permitindo, também, à sociedade 

tomar conhecimento do que tem sido feito em benefício da população quando se formula ou 

implementa determinadas políticas públicas para essa área. Como avalia Souza (2009, p. 17), 

“a temática da avaliação de políticas educacionais está presente nos grandes debates 

educacionais, trazendo à tona a questão da avaliação enquanto estratégia política para 

fomentar experiências emancipatórias, mediante a participação de diferentes sujeitos sociais”.  

Conforme Souza (2009), a avaliação de políticas educacionais é uma temática 

relevante, um assunto que está sempre nas discussões que se referem à educação. Também 

reflete que é importante trabalhar com a prática da avaliação de políticas públicas como uma 

estratégia política para instigar experiências que possam mudar realmente a vida das pessoas 

através da participação social. 

 No entanto, a atividade de avaliação das políticas voltadas para educação vai além do 

campo pedagógico, ou seja, é uma tarefa que envolve disputas políticas, decisões que são 
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debatidas em diferentes espaços de poder do Estado, em que é possível identificar a 

orientação política de alguns governos conforme as suas prioridades na realização de um 

processo avaliativo da educação. De acordo com Souza (2009, p. 20), 

 

A avaliação da educação nacional, ao contrário do que se percebe a primeira 

vista, não está restrita ao terreno pedagógico. Ela reflete orientações políticas 

dos governos e, muitas vezes, perde seu caráter de diagnóstico de situações a 

serem aperfeiçoadas, para tornar-se instrumento de controle do Estado. 
  

 Muitas iniciativas têm feito parte da agenda governamental no que diz respeito à 

avaliação das políticas educacionais no Brasil. Políticas públicas foram propostas e são 

elaboradas com a perspectiva de solucionar alguns dos problemas da educação brasileira, de 

sua estrutura, acesso, da valorização dos profissionais da área, entre outros. Portanto, ao se 

propor a criação de políticas públicas voltadas para determinados setores da sociedade, o 

governo precisa ser avaliado no que diz respeito à efetivação da política, como também de seu 

sucesso ou fracasso perante o público-alvo da respectiva política.  

 Segundo Souza (2009), a avaliação de políticas no caso da educação não deve ser 

vista apenas como uma questão técnica, mas política. Entretanto, a qualidade da avaliação se 

dá conforme a sua contribuição ao debate crítico, informando-o e melhorando-o.  

 

Assumir plenamente essa premissa implica em desenvolver um trabalho 

avaliativo em que não apenas se toma como objeto a capacidade das ações 

desenvolvidas pelo poder público atingirem seus objetivos, como se coloca 

em questão os próprios objetivos dessas ações e os seus mecanismos de 

implementação. O problema e que, para desenvolver essa avaliação política, 

é necessário estabelecer critérios de avaliação, baseados em alguma 

concepção de bem-estar (em relação aos resultados) e de cidadania (em 

relação aos processos de formulação e implementação) (SOUZA, 2009, p. 

26). 

  

 Sobre a discussão proposta, uma avaliação para ter qualidade é preciso não se limitar 

apenas a querer mostrar as ações que os governos têm desenvolvido em relação às demandas 

que lhe são apontadas, mas que se dê prioridade a como os objetivos e implementação de 

políticas são estabelecidos. 

 Os estudos de avaliação em Políticas Públicas na área da Educação apresentaram 

características distintas em diferentes momentos da história do Brasil. Dos anos 1960 para os 

dias atuais existiram diferentes perspectivas na condução de um processo avaliativo das 

políticas educacionais.  
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 A avaliação de políticas públicas na área da Educação, em sua maioria, é realizada 

por órgãos ligados ao governo ou contratados pelas gestões públicas com essa finalidade. De 

acordo com Arelaro (2007), já aconteceram iniciativas da própria população servir de agente 

avaliador das políticas públicas em Educação, como é o caso dos Conselhos de Educação, que 

foram criados nos anos 1960, em função de um dos dispositivos da LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases) do Brasil, a lei número 4.024, de 11 de agosto de 1961. 

 Arelaro (2007) aponta que algumas tentativas de controle e acompanhamento social 

feitas pela população não foram bem sucedidas. Esses Conselhos, de acordo com Arelaro 

(2007), eram uma espécie de quarto poder, pelos quais a população podia estar representada, 

assim como também podia participar de forma organizada da avaliação das políticas públicas 

propostas pelo poder Executivo. No entanto, essa concepção de conselhos federal e estaduais 

da educação, implantada em 1963, não permanece devido à instauração dos governos 

militares em 1964, restringindo qualquer forma de participação popular e democrática. 

 Nos anos 1960, a partir dos governos militares no Brasil, a prática da avaliação das 

políticas educacionais como uma forma democrática de avaliar as gestões e os gastos públicos 

ficou limitada, como também centralizada no poder executivo. A participação dos 

movimentos sociais ligados à educação ficou à margem das discussões dos processos 

avaliativos nesse período.  

 A partir do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, com o processo de transição 

política, no fim dos governos militares, há uma expansão das políticas sociais e da 

necessidade de políticas que se voltassem para a melhoria de vida dos indivíduos que estão 

em condições de vulnerabilidade. 

 No final dos anos 1980 e 1990, no país, a sociedade foi marcada pelo crescimento do 

neoliberalismo, como também por sua política de diminuição da responsabilidade do Estado, 

ou seja, da constituição de um Estado mínimo, assim como pelo crescimento do setor privado, 

seja na Educação ou em outras áreas. Conforme Libâneo e Oliveira (1998, p. 606), 

 

As transformações gerais da sociedade atual apontam a inevitabilidade de 

compreender o país no contexto da globalização, da revolução tecnológica e 

da ideologia do livre mercado (neoliberalismo). A globalização é uma 

tendência internacional do capitalismo que, juntamente com o projeto 

neoliberal, impõe aos países periféricos a economia de mercado global sem 

restrições, a competição ilimitada e a minimização do Estado na área 

econômica e social. 
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 Segundo os autores, a globalização e a ideologia neoliberal representaram a 

diminuição das ações do Estado nas áreas econômicas e sociais. Nesse contexto, é possível 

afirmar que o mundo globalizado apresentou mudanças que afetaram, também, as políticas 

voltadas para a Educação.  

 No final dos anos 1980 para início dos anos 1990, a prática de avaliação das políticas 

educacionais foi colocada em pauta pelos governos no país. Nesse momento, avaliar a 

qualidade do ensino era o principal objetivo, para que, a partir de então, pudessem ser 

pensadas políticas públicas que resolvessem determinadas falhas do ensino nas escolas e 

universidades. 

 É com o intuito de responder a demandas de setores sociais que a avaliação das 

políticas públicas é constituída, partindo do pressuposto da necessidade de se avaliar as 

instituições públicas. Entretanto, iniciativas institucionais que se propunham avaliar o ensino 

fundamental e médio em âmbito nacional foram propostas pelo Ministério da Educação 

(MEC) já em 1988 e implementadas em 1990. 

 Foi exatamente no final dos anos 1980 que foi criado o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), se consolidando em meados dos anos 1990, 

avaliando o ensino básico. Com o propósito de avaliar o ensino médio, em 1998, foi criado o 

Enem. A partir daí eram feitas provas avaliativas para esses exames nacionais avaliarem a 

qualidade do ensino oferecido no país. 

 

A configuração inicial do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica – Saeb – teve lugar no fim da década de 1980, vindo a consolidar-se 

na segunda metade dos anos de 1990, quando foi também reestruturado e 

“modernizado” o sistema de estatísticas e indicadores educacionais. Nesse 

período, foram ampliados os meios operacionais de centralização da 

avaliação educacional com a inclusão de exames nacionais: o Exame 

Nacional do Ensino Médio – Enem – e o Exame Nacional de Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos – Encceja (FREITAS, 2004, p. 664). 

  

 Como apontou Freitas (2004), exames nacionais passam a fazer parte da avaliação da 

educação brasileira desde a educação básica. Para avaliação do ensino médio foi criado o 

Enem e o Encceja para certificar as competências de Jovens e Adultos. Entre os anos 1980 e 

1990, outras formas de avaliação da Educação foram sendo elaboradas, as quais, na maioria 

dos casos, se tentou avaliar, também, o ensino superior no país, através de uma prova, ou seja, 

de um exame avaliativo.  

 De acordo com Arelaro (2007), para o ensino superior foi criado o Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes (Enade), que compõe o Sistema Nacional de Avaliação do 
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Ensino Superior (Sinaes). As provas nacionais são elaboradas tendo como base os PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) com a finalidade de avaliar a Educação, sua estrutura, 

ensino, professores e nível de aprendizado dos alunos. Conforme a autora (2007), os 

Parâmetros Curriculares que foram criados, como também divulgados pelo governo federal 

em 1997, com apenas a função de fazer sugestões em relação à melhoria da educação, estão 

sendo adotados, independente da condição objetiva de vida e de trabalho dos professores, 

como orientadores das opções das provas, dos exames nacionais de múltipla escolha, 

utilizados como principal critério de avaliação da qualidade de ensino e do desempenho 

escolar. 

 Essas formas de avaliação acabaram gerando uma conduta baseada na competição 

entre os estudantes, em que a prioridade está no “melhor” de cada aluno, que é demonstrado 

por sua competência individual nos exames e não em uma perspectiva democrática de ensino 

e aprendizagem que seja focada na qualidade da educação. 

 A melhoria do ensino fundamental e médio, as condições nas escolas, a situação dos 

professores, as condições de trabalho, remuneração e formação desses profissionais do ensino 

são pontos centrais de um processo de avaliação. Nesse sentido, avaliar os problemas que 

existem na educação brasileira permite apontar caminhos para solucionar ou amenizar as 

distorções sociais no que diz respeito ao acesso, manutenção e avanço dos estudantes em 

relação ao término do ensino fundamental, do ensino médio, podendo a partir daí almejar uma 

vaga em uma instituição de ensino superior. 

 Nas instituições de Ensino Superior, a avaliação institucional é um mecanismo criado 

para avaliar como funcionam as universidades, seu corpo docente e discente, como também 

sua estrutura curricular, entre outras questões. É através da avaliação institucional que 

reformas educacionais são propostas, podendo, dessa maneira, contribuir com o avanço das 

questões que envolvem o ensino e o acesso, assim como também a criação de políticas 

públicas para a Educação Superior. 

 Nos anos 1990, ocorreram muitas experiências no campo da avaliação institucional do 

Ensino Superior brasileiro, como o PAIUB (Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras), criado em 1993, e o PROVÃO, que era um exame nacional de 

cursos que foi criado em 1995, existindo até o ano de 2003.  

 Devido a muitas críticas de vários setores dentro da universidade ao PROVÃO, em 

2003 foi implantado o Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) e em 

2004 o Enade (Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior). Conforme Sobrinho 

(2010, p. 202), 
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O conjunto de políticas setoriais de Educação Superior implementadas a 

partir de 1995, no Brasil, passou a necessitar de um aparato legal a lhe dar 

sustentação e de avaliação eficaz ao incremento e ao acompanhamento da 

expansão quantitativa e diversificação do sistema. A avaliação se tornou um 

instrumento importante para informar o mercado de trabalho a respeito da 

qualidade e do tipo de capacitação profissional que os cursos estavam 

oferecendo, bem como para indicar as IES que estariam mais ajustadas às 

exigências da economia.  

 

De acordo com o autor, a avaliação institucional nas universidades permitiu que o 

mercado de trabalho ficasse informado a respeito da qualidade dos cursos, como também dos 

profissionais formados nas instituições de ensino. É através da avaliação da Educação 

Superior que os governos podem propor políticas públicas ou melhorar, ampliar as políticas 

existentes nesse âmbito de ensino. 

 O processo de avaliação de Políticas Públicas na Educação pode diagnosticar 

possíveis dificuldades nas diferentes esferas da educação brasileira, apontando os pontos 

negativos e positivos das políticas educacionais, o que precisa ser mantido, o que necessita de 

modificação ou mesmo o que precisa ser retirado no campo de ensino em avaliação. 

 Ao desenvolver uma avaliação de uma política pública em Educação, é importante 

para a instituição que irá fazer a avaliação que se aproprie da proposta da política, conhecendo 

bem a situação que permitiu que essa política surgisse, o contexto político e social, seu 

público-alvo e os objetivos que devem ser alcançados com os resultados dessa política 

pública. 

 Nesse sentido, para realizar o trabalho de avaliação de políticas educacionais, o 

avaliador tem que identificar a efetividade da política criada na vida do indivíduo que faz 

parte do público-alvo da política. Muitos projetos e programas governamentais têm sido 

formulados com o propósito de garantir a sociedade fazer parte de um processo de 

desenvolvimento e cidadania, a partir do acesso a políticas educacionais fundamentais para o 

avanço social, partindo da melhoria nas condições de instrução da população, bem como da 

possibilidade de mais pessoas concluírem seus estudos. 

Uma avaliação de uma política pública na educação tem como critério avaliar o 

processo de implementação ou resultados dessa política, podendo perceber, através do 

processo avaliativo, alguns problemas no andamento da política, possíveis erros ou mesmo 

que aquela política em avaliação não está funcionando adequadamente, podendo aperfeiçoar 

ou fazer ajustes no que está sendo feito, como também pode diagnosticar a ineficácia de uma 

determinada política pública. 
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 No ensino superior brasileiro, as avaliações de políticas públicas recentes, criadas 

pelo governo federal, como o FIES e o ProUni, têm se tornado cada vez mais frequentes. Com 

a criação do ProUni, uma parceria com as instituições privadas foi estabelecida pelo governo 

federal e com o FIES um crédito do governo foi oferecido aos estudantes para que pudessem 

financiar seu curso universitário nas instituições privadas, permitindo resolver ou mesmo 

diminuir o problema referente à demanda dos que não conseguiram entrar na universidade 

pública.  

 Diante dessa perspectiva da importância do processo avaliativo na constituição das 

políticas públicas, ao se propor uma avaliação de um programa como o ProUni, tem que se 

levar em consideração questões imprescindíveis que vão desde questões mais abrangentes, de 

âmbito geral, como a situação da Educação no país ou o acesso ao Ensino Superior Brasileiro, 

bem como também, questões específicas, como a possibilidade de ingresso em uma graduação 

pelo programa, a manutenção desses estudantes na faculdade, se esses bolsistas acompanham 

bem o conteúdo proposto nos cursos oferecidos nas universidades privadas ou mesmo se são 

bem-sucedidos ao se formarem na área escolhida. 

 O processo de avaliação de uma política pública educacional de um determinado 

governo envolve custos com avaliadores que farão a análise de dados, que realizarão as 

pesquisas sobre os problemas centrais referentes à comunidade ou público-alvo da política 

proposta, sabendo que cada programa avaliado tem as suas especificidades, que exigem, 

portanto, uma avaliação criteriosa, feita através de um estudo aprofundado da política pública 

que está sendo implementada, mostrando embasamento para realizar a avaliação. 

 Avaliar uma política pública exige um conhecimento sobretudo que envolve a 

proposta, criação e efetivação da política. A instituição avaliadora tem que pesquisar a 

realidade social que permitiu que determinada política fosse implementada, como também as 

mudanças ocorridas com a efetivação desses programas do governo. No entanto, a avaliação 

de políticas em Educação tem como principal objetivo se aprofundar em demandas 

específicas dessa área. 

 O campo que envolve a educação brasileira e a concretização das políticas públicas 

em Educação faz parte de um setor prioritário em um governo que trabalha para o 

desenvolvimento social do país. No entanto, precisa passar por um processo avaliativo que 

apontará se existe efetividade na criação, implementação de políticas, ou seja, se elas têm 

cumprido seus objetivos ou mesmo se estão indo além de sua meta, modificando a vida 

material das pessoas que participam da respectiva política. 
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 Diante de uma realidade social que exige dos governos a criação e implementação de 

políticas públicas que realmente tenham efetividade na vida das pessoas, o campo de 

avaliação de políticas públicas na área da Educação ganha espaço, passando a ser fundamental 

para diagnosticar o funcionamento dos serviços públicos para esse setor, ampliando a 

transparência dos gastos públicos e das prioridades de cada gestão governamental. 
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3 O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI): DESENHO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Nesse terceiro capítulo abordaremos o processo de construção, o surgimento, as 

características, bem como o desenho Institucional do Programa Universidade para Todos 

(ProUni). O ProUni surge em 2005, no governo Lula, através de uma política de expansão e 

ampliação do acesso à Educação Superior no país.  

Nesse sentido, foi estabelecida uma parceria público-privada entre o governo federal e 

as instituições privadas de Ensino Superior, que destinavam bolsas de estudos em seus cursos 

de graduação e em contrapartida ficavam isentos de pagar alguns impostos ao governo 

brasileiro.  

O processo de construção dessa política pública foi alvo de elogios, críticas, adesões, 

discordâncias, contradições, disputas, entraves políticos e manifestações de diversos grupos 

sociais. No entanto, é importante destacar que foi diante de uma situação que exigia ações 

imediatas para amenizar ou solucionar o antigo problema do limitado acesso ao ensino 

superior é que foi pensado o programa, enquanto uma política pública que surge para dar 

respostas a uma demanda social. 

 

 

3.1 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROUNI NO BRASIL 

 

 

O acesso restrito ao ensino superior é um dos problemas enfrentados pelos governos 

brasileiros para a realização do desenvolvimento político, social e econômico do país. 

Enquanto nas universidades públicas o número de vagas oferecidas nos cursos de graduação é 

menor que a demanda existente, ou seja, o público que almeja estudar nessas instituições é 

muito maior que a quantidade de vagas ofertadas nesse âmbito de ensino, no setor privado o 

problema está na falta de condições de muitos estudantes de pagar a mensalidade ou mesmo 

de conciliar o trabalho com os estudos para se manterem estudando e poder concluir a 

faculdade. 

De acordo com o pensamento de Amartya Sen (2000), o desenvolvimento de uma 

sociedade ocorre a partir da garantia de liberdade aos indivíduos, com a eliminação de 
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privações e a constituição de oportunidades sociais, como o acesso à educação, à saúde, entre 

outros serviços sociais fundamentais para a expansão das capacidades individuais e coletivas. 

Contudo, para suprir um problema político que se constituiu como uma privação 

antiga na sociedade brasileira, respondendo assim, a uma demanda social que almejava 

expandir suas capacidades a partir da oportunidade de ingressar em um curso universitário, é 

que durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva, no ano de 2005, foi estabelecido o 

Programa Universidade para todos (ProUni). 

O ProUni foi criado em 2004 pelo governo federal e institucionalizado em 13 de 

fevereiro de 2005 pela Lei 11.096/2005, tendo como objetivo central a ampliação do acesso 

ao ensino superior no país. Uma política pública na área da Educação Superior que, ao 

demonstrar efetividade, adquire um papel importante na sociedade brasileira, que é a de 

expandir a capacidade das pessoas. De acordo com Rosário e Moreira (2014, p. 6), 

 

Cabe ressaltar que, até então, os jovens de classes sociais menos favorecidas 

que não tiveram uma formação secundária de qualidade, via de regra, 

ficavam excluídos das universidades públicas, em razão de não possuírem 

preparo para passar nos processos seletivos de admissão a essas instituições. 

Esses mesmos jovens também eram excluídos das IES privadas, por 

impossibilidade de pagar os altos valores cobrados nas mensalidades.  
 

Rosário e Moreira (2014) argumentam que o programa ao ser criado ampliou o acesso 

a grupos sociais que não tiveram uma formação básica e secundária de qualidade. Esses 

grupos sociais não tinham as condições mínimas de preparo para disputar uma vaga nas 

instituições públicas de ensino superior, como também de estudar nas faculdades privadas, 

devido ao custo alto das mensalidades cobradas nessas instituições.  

Nesse sentido que o ProUni foi criado, tornando-se uma política pública que tinha 

como propósito dar soluções para um velho dilema da sociedade brasileira, que é o 

enfrentamento dos governos para pensar alternativas que permitam o acesso de uma parcela 

da população a uma universidade. Essa parcela da sociedade era composta por estudantes 

pobres, negros, índios, que estudaram em condições precárias, em grande parte nas escolas 

públicas brasileiras. 

Para a concretização do programa, o governo propôs uma parceria com o setor 

privado, isentando as instituições privadas de Ensino Superior de impostos desde que estas 

destinem parte de suas vagas para estudantes que teriam bolsas parciais ou integrais nos 

cursos de graduação e cursos sequenciais de formação específica, nos estabelecimentos 

privados. 
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A expansão do Ensino privado e as parcerias do Estado financiando o ingresso na rede 

privada não é um fato novo. Essa parceria entre o setor público e o setor privado não é algo 

recente na sociedade brasileira, existiu em outros momentos da história política, remonta aos 

anos 1960, no período dos governos militares. No ano de 1968, foi realizada a reforma 

universitária, que entre outras coisas favoreceu muito o ensino privado. 

Assim como aconteceu durante o período governado pelos militares no país, a parceria 

entre os setores públicos e privados foi retomada através da criação de políticas públicas no 

governo Lula. A relação entre o público e o privado foi uma das marcas desse governo: após o 

ProUni, outros programas sociais, como em 2009 o programa “Minha Casa, Minha Vida”, 

foram criados a partir dessa parceria, usando essa mesma lógica.  

A parceria público-privada (PPP) é consolidada no governo Lula na perspectiva de 

crescimento do Brasil. As políticas públicas que foram implementadas a partir da parceria do 

Estado com a iniciativa privada, seja no âmbito educacional, como é o caso do ProUni, como 

também em outros programas governamentais de inclusão social, políticas de melhorias na 

questão da infraestrutura ou das rodovias brasileiras se justificavam a partir da retórica da 

necessidade de desenvolvimento do país. 

Foi a partir da Lei federal nº 11.079/04 que o governo do presidente Lula estabeleceu a 

parceria com a iniciativa privada. De acordo com Melo (2015), em seu trabalho sobre a 

parceria público-privada no Brasil, a promulgação dessa lei teve a intenção de trazer a 

iniciativa privada para realizar investimentos em áreas como de infraestrutura e serviços 

públicos, oferecendo-lhe, em contrapartida, uma série de garantias. De acordo com a autora, a 

criação dessa lei só foi possível devido à incapacidade do Estado, por si só, de realizar 

investimentos nessas áreas, tão importantes e necessárias para o desenvolvimento do Brasil 

(MELO, 2015). 

A lei que consolida a parceria público-privada mostra que essa é uma característica do 

governo Lula, na qual o ProUni se enquadra, reafirmando a lógica que vai se afirmar tanto no 

campo da educação como em outras áreas, permitindo que os setores públicos e privados 

caminhem lado a lado na realização de medidas, investimentos e programas no país. 

Nesse sentido, no campo da educação superior, o ProUni é estabelecido como uma 

política pública que firmava uma parceria entre os setores públicos e privados através de um 

acordo, de uma pauta que favoreceria tanto as instituições privadas como o governo, um 

programa desenvolvido pelo MEC para ampliar o acesso a um curso superior no país.  
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Em 2003, no início da gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 

MEC desencadeou o processo de Reforma da Educação Superior, visando: 

democratizar o acesso ao ensino superior; inserir a universidade no projeto 

de desenvolvimento nacional; refinanciar a universidade pública; 

transformar a universidade pública em referência para toda a educação 

superior; estabelecer nova regulação entre os sistemas público e privado. O 

PROUNI, uma das primeiras iniciativas no âmbito da Reforma, pode ser 

analisado como desdobramento da relação posta aos setores público e 

privado, como uma política focalizada, de caráter compensatório e, de certa 

forma, como uma ação afirmativa (APRILE; BARONE, 2008, p. 10). 

  

Conforme as autoras, o ProUni surge no país dentro de um processo de Reforma da 

Educação Superior, que estava sendo desenvolvida pelo MEC, buscando inserir a 

universidade em um projeto de desenvolvimento do país. Diante desse contexto, o programa 

foi criado como uma ação afirmativa, resultado de uma parceria entre os setores públicos e 

privados, sendo uma das primeiras iniciativas no âmbito dessa reforma.  

Portanto, o ProUni se consolida a partir de um jogo de interesses que é tanto do âmbito 

público como do privado. Uma forma de tentar resolver ou mesmo amenizar um problema 

antigo na sociedade, um impasse que precisava ser solucionado e que as instituições públicas 

não estavam conseguindo dar respostas, sendo nesse momento a parceria público-privada uma 

saída para essa questão. 

Através da isenção fiscal se constrói uma parceria do setor público com o setor 

privado. Ou seja, o propósito do governo foi incluir nas universidades privadas uma parcela 

da sociedade que reivindicava o acesso a uma graduação, oferecendo, assim, benefícios 

através da renúncia de pagamento de alguns impostos para o setor privado.  

 

A isenção fiscal é uma das faces do caráter privado da reforma da educação 

superior brasileira e se manifesta por meio da edição de uma série de 

instrumentos normativos, tendo como marco de referência a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB N° 9.394/1996, na qual o 

Estado assume papel destacado no controle e na gestão das políticas 

educacionais, atuando como principal mediador na condução das instituições 

privadas à racionalidade do mercado a partir da utilização da estratégia da 

inclusão das classes populares ao ensino superior como forma de 

financiamento do setor privado (ARAÚJO; CORRÊA, 2011, p. 43). 

 

Para os autores, o Estado passa a ser o mediador de um processo que envolve questões 

que abrangem os interesses tanto do setor público como do setor privado, e a estratégia usada 

para atingir os objetivos, que mostra a face privada da reforma da educação brasileira, é, 

exatamente, conforme analisam Araújo e Corrêa (2011), a inclusão de setores sociais no 

ensino superior como uma contrapartida de um processo de financiamento do setor privado. 
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 Nesse sentido, a parceria público-privada permitiu às instituições privadas de ensino 

superior, com ou sem fins lucrativos, a isenção do pagamento de tributos federais a partir da 

sua adesão ao ProUni, porém a condição imposta pelo governo federal foi a concessão de 

bolsas de estudo para estudantes de média e baixa renda, que, a partir do seu desempenho 

individual, foram selecionados para participar do programa após a aprovação no Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com Cortês e Frankenberg (2006, p. 844),  

 

Conforme princípios estabelecidos pela Constituição Federal, as instituições 

filantrópicas, que representam 50% do setor privado, já são isentas do 

pagamento dos impostos federais em troca de oferecer 20% de sua receita 

em gratuidade, aplicados anualmente, com base em sua receita bruta, em 

bolsas de estudo e assistência social de programas extracurriculares. A partir 

da Medida Provisória nº 235, de 13 de janeiro de 2005, que regulamenta o 

Programa, as filantrópicas já estão incluídas no ProUni, ao passo que, para as 

instituições organizadas na modalidade com e sem fins lucrativos, a adesão é 

optativa, e as que aderirem, deverão oferecer 10% de suas vagas em bolsas 

de estudo. As IES com fins lucrativos (15% do setor), ficarão isentas do 

pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social 

sobre Lucro Líquido, do PIS e do Cofins. As instituições sem fins lucrativos 

(35% do setor) já gozam de alguma isenção fiscal, e integram o programa, se 

passarem a pagar a quota patronal para a previdência social de forma 

gradual, durante o prazo de 5 (cinco) anos, na razão de 20% (vinte por cento) 

do valor devido a cada ano, cumulativamente, até atingir o valor integral das 

contribuições devidas (conforme art.13 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005).  

 

 Conforme os autores, a regulamentação do ProUni determina que as universidades 

privadas fiquem isentas de alguns impostos, desde que reservem 10% de suas vagas para 

bolsas de estudos. Essa parceria foi constituída entre o Governo Federal e as instituições 

privadas de ensino superior, tendo como objetivo contribuir com o ingresso de uma parte da 

sociedade na universidade, que era uma das metas do governo Lula, como também favorecia 

economicamente, através da isenção de impostos, as instituições privadas que aderissem ao 

programa.  

 Guerra (2015) investigou em sua tese de doutorado sobre o ProUni os debates iniciais 

sobre o programa e os trâmites ocorridos para sua criação e identificou a formação de duas 

coalizões, uma privatista e outra estadista para a implementação do ProUni.  

Na coalizão privatista, conforme analisou o autor, existiam alguns atores, tendo como 

a mais atuante a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) – 

entidade que representa as mantenedoras do ensino superior privado, fundada em agosto de 

1982, sediada em Brasília/DF –, a Associação Nacional das Universidades Particulares 

(Anup), que foi fundada em julho de 1989 pelos reitores de oito IES particulares, o Sindicato 
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das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo 

(Semesp), fundado em 1979. Sobre a participação do Semesp no ProUni, o autor destacou que 

 

No ProUni, o Semesp teve atuação destacada junto a Prefeitura de São Paulo 

no que viria a ser um primeiros embriões do Programa. O Semesp teve uma 

audiência na Prefeitura de São Paulo com o então subsecretário de Finanças 

e Desenvolvimento Econômico para pleitear a redução do ISS de 5% para 

2%, considerando que a alíquota do segmento da educação em todos os 

níveis era de 2%. A prefeitura decidiu encaminhar e aprovou o Projeto de 

Isenção parcial por troca de bolsas de estudos. Em função da 

operacionalização equivocada, o projeto não prosperou. O Sindicato realizou 

diversas reuniões com a Prefeitura com objetivo de aprimorar o programa. 

(SEMESP, 2008). Convém frisar que o chefe de gabinete da referida 

secretária era Fernando Haddad, que se manteve no cargo de 2001 até o final 

do semestre de 2003. Já em 2004, durante o processo de formulação do 

ProUni, Haddad foi Secretário Executivo do MEC, assumindo o Ministério 

em julho de 2005 (GUERRA, 2015, p. 71). 

 

De acordo com Guerra (2015), ainda entre os atores da coalizão privatista, se destacou 

nesse processo a Associação Nacional dos Centros Universitários (Anaceu), uma modalidade 

de IES privada mais recente dentre o critério acadêmico que foi criada em 1997, no governo 

Fernando Henrique Cardoso. A Associação Brasileira de Universidades Comunitárias (Abruc) 

também teve um papel de destaque, de acordo com o autor (2015), na formulação do ProUni. 

A Abruc é uma instituição civil, sem fins lucrativos. “Diferentemente dos outros atores, a 

Abruc não representa instituições com fins lucrativos. Durante o processo de formulação, 

inclusive, a entidade discordou dos demais atores da coalizão, principalmente em relação à 

questão do percentual das bolsas.” (GUERRA, 2015, p. 72). 

Conforme o autor, foram realizados alguns eventos dessa coalizão privatista com o 

objetivo de integrar, promover uma interação entre os atores que compunham esse setor. Entre 

esses eventos houve um destaque especial do VI Fórum Nacional. 

 

O VI Fórum Nacional: Ensino Superior Particular Brasileiro. O VI Fórum, 

que foi realizado em Brasília entre os dias 5 e 7 de outubro de 2004, 

justamente no período de formulação do ProUni, foi organizado pelo Semesp 

e teve como pauta – As Políticas Públicas para a Educação Superior e o 

Setor Particular: conflitos e parcerias‖. Participaram do evento o secretário 

executivo do MEC, Fernando Haddad, os ex-ministros da Educação Paulo 

Renato de Souza e Jarbas Passarinho, o secretário de Educação de São Paulo 

Gabriel Chalita e o senador Jorge Bornhausen (GUERRA, 2015, p. 73). 
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Segundo Guerra (2015), tendo como propósito integrar e unir o setor privado do 

ensino superior, além de contribuir com o desenvolvimento do setor privado, defendo a livre 

iniciativa, bem como os interesses que abrangem as instituições de ensino privadas, foi criado 

o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, em 9 de abril de 2008. 

A outra coalizão formada foi a coalizão estatista. No caso, os atores envolvidos eram 

mais críticos em relação à criação do ProUni. Entre os que mais atuaram nesse processo estão 

o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, o ANDES, fundado em 1981. Guerra 

(2015, p. 76) aponta que 

 

Além do Andes, diversas associações de docente também se manifestaram 

contrariamente em relação ao ProUni. A ADUFRJ publicou em seu site um 

clipping com a repercussão do Programa nos principais jornais e portais de 

notícias, destacando as críticas sofridas pelo governo ao criá-lo.  

 

 Outro ator dessa coalizão estatista, cita Guerra (2015), foi a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), fundada em maio de 1989. 

Também compondo essa coalizão estava a União Nacional dos Estudantes (UNE), criada em 

1937, e que representou e representa em várias lutas políticas e sociais os estudantes 

universitários do país. 

A coalizão estatista, formada pelos atores citados anteriormente, se mostraram mais 

críticos, até mesmo contrários, à criação do ProUni. Esses atores defendiam um maior 

investimento do governo nas instituições públicas de ensino superior do país. 

Guerra (2015) analisou em seu trabalho que os atores ligados à iniciativa privada 

pressionaram as discussões para a criação do programa, modificando a proposta original, 

mexendo em alguns pontos para ampliar a autonomia do setor privado, como também 

trazendo mais contrapartidas que beneficiaram o setor. Então, muita coisa foi debatida, refeita 

ou mesmo retirada do projeto inicial.  

Os atores da coalizão estatista não saíram vitoriosos no que diz respeito ao maior 

investimento nas instituições públicas em detrimento da criação de um programa que transfere 

para o setor privado benefícios ou recursos que, mesmo de forma indireta, deixaram de ser 

transferidos para as universidades públicas. 

Faceira (2009) abordou a participação dos movimentos sociais na luta pela 

democratização do ensino superior, sendo atores importantes no processo de negociação e 

pressão que resultou na proposta de criação do Programa Universidade para Todos (ProUni). 

Entre esses movimentos sociais que participaram da discussão sobre a implementação do 
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programa, estão: o Movimento dos Sem Universidade (MSU); os Pré-vestibulares para 

Negros e Carentes (PVNC) e a Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes 

(Educafro).  

Conforme a autora, o Movimento dos Sem Universidade (MSU) surgiu em 2001, a 

partir da organização de cursinhos populares nas periferias do Brasil. Uma das principais 

bandeiras do movimento era a luta pelo acesso à Universidade, bem como a denúncia da 

exclusão de alguns grupos sociais do ensino superior. Entre as suas principais reivindicações e 

envolvimento, a autora destacou o seu processo de luta pela transformação do Complexo 

Penitenciário do Carandiru em universidade, na região metropolitana de São Paulo, e a 

demanda por uma universidade municipal. 

O PVNC surgiu na Baixada Fluminense em 1993, do descontentamento de educadores 

com as dificuldades de acesso de estudantes de grupos populares ao ensino superior brasileiro. 

De acordo com Faceira (2009, p. 87), 

 

O PVNC defende ainda outras políticas de ação afirmativa, tais como: 

Programas de permanência e assistência estudantil (bolsas, cursos de 

nivelamento, acesso a livros, xerox etc.); Revisão de currículos, programas e 

metodologias; Estudos Afro-Brasileiros, de diversidade cultural, direitos 

humanos, relações raciais; Investimento na formação de Professores; e 

Programas especiais no ensino médio.  

 

No entanto, em relação à participação na criação do ProUni, o PVCN não esteve 

inicialmente à frente, como os outros movimentos sociais, pois sua reivindicação se pautava 

na importância da reforma do ensino superior e na ampliação de vagas nas universidades 

públicas, estando presente apenas no processo final de implementação do programa 

(FACEIRA, 2009). 

A Educafro nasceu na Baixada Fluminense por iniciativa do Frei David Raimundo dos 

Santos. A ideia de se criar um pré-vestibular para negros surgiu na Bahia a partir das reflexões 

das entidades negras, como instrumento de conscientização, articulação e apoio à juventude 

negra da periferia de Salvador. Na Baixada Fluminense, surgiu em 1989, como ideia, nas 

reuniões da Pastoral do Negro, e foi sendo gestada lentamente, com uma nova metodologia. O 

primeiro Núcleo da Educafro começou a funcionar em maio de 1993, em São João de Meriti, 

sendo consideradas pelos fundadores duas motivações e justificativas para esse trabalho: a 

péssima qualidade do ensino médio da região; e a pesquisa DataFolha de 1995, que divulgou 

que a população negra (pardo + preta) do Brasil era de 59% do total da população brasileira; 
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no entanto, menos de 5% dos universitários brasileiros são afrodescendentes (FACEIRA, 

2009). 

Conforme Faceira (2009), atualmente a Educafro funciona em São Paulo, no centro, e 

seu maior trabalho é o de assessorar os núcleos pré-vestibulares comunitários, inseridos em 

outros estados. A autora relata que os estudantes universitários beneficiados pelo projeto 

estudam em faculdades particulares, com bolsas de até 100% e em instituições públicas no 

território nacional. Também existem universitários da Educafro estudando em Cuba. 

Entretanto, 

 

A rede Educafro, assim como o MSU, participou do processo de 

implementação do ProUni desde o início, destacando uma série de 

reivindicações realizadas no período de governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso e que também não tiveram rebatimentos políticos 

(FACEIRA, 2009, p. 89). 

 

 Então, segundo a investigação da autora, foram vários os movimentos sociais que 

participaram das discussões para a construção do ProUni. Entre eles, tanto a rede Educafro 

como o MSU participaram desde o início do processo, com suas reivindicações próprias e 

antigas. 

De acordo com o trabalho de Guerra e Fernandes (2009), que investigou o processo de 

criação do ProUni para propor uma política pública que fizesse uma parceria com o setor 

privado e em contrapartida ampliasse o acesso ao ensino superior, o governo tomou como 

modelo um programa de isenção parcial do imposto sobre serviços (ISS) da prefeitura de São 

Paulo. Apresentou, entretanto, o projeto de Lei 3.582/2004, que tinha como propósito fazer 

com que as instituições de ensino privadas oferecessem bolsas de estudos para alunos que 

tivessem estudado na rede pública, recebendo do governo a isenção fiscal (BRASIL, 2004).  

 
Num primeiro momento, o Programa seria instituído por Medida Provisória, 

mas sofreu pressão de entidades representativas do setor privado de 

educação, como a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino 

Superior (ABMES), o Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), a 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc), a 

Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup), a Associação 

Nacional dos Centros Universitários (Anaceu), e o Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), dentre outras (GUERRA; FERNANDES, 

2009, p. 287). 
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Segundo as informações resultantes do trabalho de Guerra e Fernandes (2009), o 

projeto foi encaminhado em regime de urgência ao parlamento. Porém, na câmara, o projeto 

inicial sofreu 292 emendas entre as que foram completamente modificadas e outras que foram 

substituídas, que são as emendas substitutivas. Além de emendas aditivas e supressivas. No 

entanto, ainda antes do processo de votação, o governo negociou e conseguiu acordar com as 

instituições privadas o comprometimento de adesão ao programa para que já em 2005 as 

bolsas fossem ofertadas nos estabelecimentos de ensino. 

 De forma paralela a todo o trâmite de votação, inclusão, adição ou supressão de 

emendas, as negociações com o Ministério da Educação aconteciam para discutir melhorias 

no projeto de lei inicialmente apresentado, portanto, segundo apontam os autores (2009), no 

parlamento, as entidades ligadas às instituições de ensino privadas tinham seus representantes.  

 

Segundo levantamento feito pelo Jornal do Brasil, publicado em sua edição 

de 3 de março de 2006, a Comissão de Educação da Câmara possui quatro 

membros que são proprietários de IES privadas: Átila Lira (PSDB/PI), 

Bonifácio de Andrada (PMDB/MG), Clóvis Fecury e Murilo Zauith (PFL-

MS). Dos deputados citados acima, Corauci Sobrinho (PFL/SP) e João 

Matos (PMDB/SC), além dos parlamentares donos de IES que compõem a 

CEC, participaram da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 

Projeto de Lei do ProUni (3582/2004). O Deputado Átila Lira (PSDB/PI) foi 

o terceiro parlamentar a mais sugerir alterações na Lei, 39 emendas e todas 

beneficiam as IES privadas (GUERRA; FERNANDES, 2009, p. 288). 

 

O trabalho indica que foram muitas as alterações propostas e feitas na Lei, e várias 

dessas foram do deputado Átila Lira (PSDB/PI). Uma delas foi a emenda 149, que defende 

que as instituições que não gozam de autonomia para a fixação do número de vagas em seus 

cursos de graduação, ao fazerem adesão ao programa, poderão acrescentar duas vagas para 

cada dez vagas autorizadas, na data da respectiva lei. 

Já na emenda 151, o deputado fez a proposta de mesmo as instituições de ensino que 

possuem débitos, seja na Secretaria da Receita Federal ou na Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, que tivessem vencimento dessas dívidas até 30 de abril de 2004, pudessem, 

também, aderir ao programa nas mesmas condições e percentuais previstas na lei. Outra 

emenda que o deputado propôs foi a 175, que modifica o art. 1.º do Projeto de Lei.  

 

No momento da justificativa da emenda, o deputado argumentou que a nova 

redação dada ao artigo tem por objetivo ampliar o universo de estudantes a 

serem beneficiados, mediante: a) a concessão de bolsa parcial ao aluno cuja 

renda familiar per capita se situe na faixa de mais de um até três salários 

mínimos; b) previsão, na apuração da renda per capita, da compensação de 

gastos familiares com o sustento de pessoas portadoras necessidades 
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especiais ou de doenças crônicas, enquanto perdurarem. Também deixa claro 

que a renda familiar per capita é a renda mensal (GUERRA; FERNANDES, 

2009, p. 289). 

 

De acordo com a análise dos autores, a questão do aumento do número de bolsas 

talvez tenha sido a maior vitória das instituições de ensino privadas em relação ao projeto de 

lei apresentado e proposto pelo governo. Nesse sentido, é possível identificar que muitas 

discussões, propostas, rejeições, ampliações e debates ocorreram em torno da criação da lei do 

ProUni.  

Diante de tantas emendas propondo alterações e mudanças, ficou evidente o interesse 

no aumento do número de vagas nas instituições, assim como de estudantes beneficiados pelo 

programa, o que, de acordo com a conclusão apresentada pelos autores (2009), resulta na 

diminuição de um problema crônico nas instituições de ensino privada, o grande número de 

vagas ociosas. Ainda seguindo na perspectiva de Guerra e Fernandes (2009, p. 289): 

 

Em um cálculo bastante simplista, se o número de alunos beneficiados com 

bolsas integrais em uma determinada IES fosse de 300, a mesma IES poderia 

oferecer 100 bolsas integrais, 200 bolsas de 50% e mais 400 bolsas de 25%. 

O número inicial de bolsistas passa de 300 para 700, mais que o dobro. 

Vários deputados propuseram emendas sobre as bolsas parciais: Iris Simões 

(PTB/PR), na emenda 72; Severiano Alves (PDT/BA), emenda 121; Osvaldo 

Biolchi (PMDB/RS), emendas 163 e 167; Raquel Teixeira (PSDB/GO), 226 

e 236; Ronaldo Dimas (PSDB/TO), 268; e Mariângela Duarte (PT/SP), 280.  

 

Os autores perceberam que o número de emendas sobre as bolsas que serão ofertadas e 

a quantidade de beneficiados demonstram que o setor privado na educação superior saiu 

satisfeito das discussões realizadas, conseguindo interferir de forma que as beneficiasse na 

implementação do ProUni. Ainda o deputado Átila Lira, na emenda 178, propõe que sejam 

utilizados outros mecanismos de seleção para participar do programa que não precisem passar 

pelo Enem, que sejam definidos e estabelecidos pelas instituições de ensino, citando inclusive 

art. da LDB que aborda a questão da preservação da autonomia universitária. 

Essa emenda faz referência a um interesse das instituições de ensino em destinar os 

estudantes para os cursos que lhe são interessantes, que possuem uma menor procura. Ao se 

inscrever no programa, o estudante pode escolher até cinco opções de cursos, permitindo que 

as instituições, a partir dessa proposta, o encaminhe para o curso que lhe favoreça 

economicamente. Sendo essa iniciativa proposta pelo deputado defendida também por outros 

deputados em suas emendas em relação ao projeto inicial. 
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Guerra e Fernandes (2009) fazem críticas ao programa e chegam à conclusão que 

muito mais que beneficiar os estudantes, o programa beneficiou os empresários. No estudo 

sobre o ProUni, os trâmites no congresso que modificaram, fizeram alterações ou novas 

propostas em cima do que inicialmente foi proposto pela lei que rege o programa favoreceram 

os interesses da iniciativa privada, dos empresários, mesmo que em contrapartida incluísse 

uma parcela de estudantes que ingressaram através do programa, nas universidades privadas.  

Já em sua tese de doutorado, Guerra (2015) aprofundou algumas discussões sobre o 

ProUni, os acordos, as coalizões, os entraves para a criação do programa. Comenta que apesar 

dos avanços que a iniciativa privada conseguiu no processo, pressionando com emendas, 

modificações no projeto inicial, também aconteceram algumas derrotas para o setor, como por 

exemplo, a proposta que eles fizeram que defendia a possibilidade de contemplação também 

do estudante que estudou todo ensino médio nas escolas privadas, o que não foi levado em 

conta pelos parlamentares. 

Outra derrota do setor privado foi em relação ao pedido de retirada do texto da 

exigência remetida às instituições participantes de comprovarem a quitação de tributos 

federais sob pena de desvinculação do programa, o qual o deputado Irineu Colombo (PT/PR), 

que era relator do projeto de lei na Câmara, não aceitou (FOLHA DE SÃO PAULO, 2004 

apud GUERRA, 2015). 

 

As outras derrotas das IES privadas foram em relação à manutenção de dois 

artigos: o art. 15 da Lei nº 11.096/2005, que obriga as IES a fazer consulta 

prévia ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público 

Federal (Cadin) para garantir as isenções fiscais do Programa; e o art. 17, 

que exigia certidão negativa de tributos por parte das IES somente – ao final 

do exercício‖ do ano fiscal de 2006 (GUERRA, 2015, p. 122). 

  

O autor (2015) constatou que, mesmo tendo algumas derrotas, a iniciativa privada saiu 

satisfeita e bem contemplada no processo de discussão para a criação do ProUni. Diante das 

retiradas de emendas e de modificações em alguns pontos, o setor privado ainda saiu 

favorecido.  

Por outro lado, ele aponta que a coalizão estatista também se movimentou em relação 

às mudanças que o ProUni sofreu no congresso, onde muitos representantes dessa coalizão 

elaboraram notas criticando o acordo do governo com o setor privado e como se deu todo o 

processo em torno dos debates travados no processo de discussão inicial para a 

implementação do programa. 
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A UNE, inicialmente, fez muitas críticas a todo o processo de formulação, debate e 

criação do programa, mas, de acordo com Guerra (2015), no decorrer das discussões, a UNE 

modificou o seu discurso, começou a defender e reproduzir o discurso governamental sobre o 

ProUni. 

Em sua tese, Guerra (2015) citou um artigo de opinião publicado no jornal Folha de 

São Paulo, em 11 de dezembro 2004, escrito pelo Ministro da Educação à época, Fernando 

Haddad, e pelo assessor jurídico da Secretaria Executiva do MEC, João Paulo Bachur, com o 

propósito de responder às críticas em relação ao programa. O título do artigo é: “O ProUni é 

um retrocesso na política educacional? Não. Um passo para trás, dois à frente”. 

Nesse artigo, Haddad e João Bachur evidenciam os três principais eixos do governo 

Lula em relação à ampliação do ensino superior, que foram: a expansão da universidade 

pública e gratuita, a revisão do mecanismo de financiamento estudantil e a concessão de 

bolsas de estudo. Segundo eles, o ProUni veio para disciplinar as instituições privadas no que 

diz respeito às exigências constitucionais do gozo de isenções, para não comprometer os 

recursos públicos, mas sim favorecer estudantes de baixa renda, liberando o FIES para 

estudantes com uma renda um pouco mais elevada (FOLHA DE SÃO PAULO, 2004 apud 

GUERRA, 2015). 

Para finalizar o processo de discussão para implementação do programa, segundo 

Guerra (2015), foram realizadas três audiências públicas, entre os dias 26 de maio e 22 de 

junho de 2004, realizadas pela Comissão Especial destinada a discutir o Projeto de Lei 

3.582/2004. 

 

Em 8 de junho de 2004 ocorreu a primeira reunião da Comissão Especial, 

em que foram instalados os trabalhos para discussão do referido PL. O 

parlamentar presidente da comissão, o Deputado Gastão Vieira (PT/MA), 

destacou o aspecto inovador do projeto, –porque – entre aspas – impõe à 

instituição privada uma política pública do governo. O parlamentar reforçou 

ainda a importância de realizar duas audiências públicas – que atendam aos 

interesses colocados: uma, para o setor privado expor sua opinião com 

relação ao projeto; a outra, para que o Governo justifique aos Parlamentares 

a iniciativa do projeto‖. O relator do Projeto de Lei 3.582/2004 Irineu 

Colombo, destacou o desafio do ProUni: – a tarefa não é tão simples, temos 

292 emendas. Estamos lidando com um bem público – a educação – que 

desperta muito interesse na sociedade. Discutimos com várias instituições 

que têm, inclusive, tradição secular na educação (GUERRA, 2015, p. 132). 

 

Conforme Guerra (2015), após essa reunião inicial sobre o projeto de lei, em 16 de 

junho de 2004, foi realizada a segunda audiência pública com o propósito de discutir a sua 

constitucionalidade. Participaram os juristas Ives Gandra Martins e Dalmo de Abreu Dallari. 
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Alguns pontos do projeto foram vistos como inconstitucionais para Ives Gandra Martins, 

devido ao art. 13, que trata das instituições com fins lucrativos e sem fins lucrativos da mesma 

forma, dando para elas o direito à isenção sem mencionar a questão de imunidade. Outro 

ponto inconstitucional, segundo o jurista, é em relação ao processo seletivo dos bolsistas, já 

que existe a questão da reserva de vagas para estudantes bolsistas sem que esses estudantes 

participassem do vestibular com os demais, ferindo, dessa maneira, a autonomia dada no art. 

207.  

No entanto, para o jurista Dalmo Dallari, o projeto é constitucional e de interesse 

público. De acordo com a tese de Guerra (2015), no que se refere à imunidade, Dalmo 

afirmou que quando o lucro não é tributado (imunidade), há renúncia fiscal. Já no que diz 

respeito a ferir a autonomia, o jurista afirmou que não há desrespeito à autonomia, uma vez 

que a IES é livre para fazer adesão ao programa, desde que em contrapartida cumpra 

determinados requisitos. 

Depois houve a terceira audiência, no dia 17 de junho de 2004, que contou com a 

participação de representantes de diversas entidades atuantes na educação superior, como o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), a Associação Nacional das Universidades 

Particulares (Anup), ABMES, a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias 

(Abruc), Semesp, além de Fernando Haddad, que era o então Secretário Executivo do MEC.  

 

Ainda na terceira audiência pública da Comissão de Especial, Átila Lira 

ponderou que o ProUni não é apenas um projeto de inclusão social associado 

à renúncia fiscal e que ele, sozinho, não resolverá por completo a questão do 

acesso, que vai se completar com as cotas previstas para serem adotadas 

pelas escolas públicas [...] e com a reforma universitária‖. O deputado 

conclui: – com todo o respeito aos companheiros da iniciativa privada, fiquei 

até surpreso de ser apresentado no Governo do PT (GUERRA, 2015, p. 143). 

 

Ainda conforme Guerra (2015), esse pensamento do deputado foi recebido com 

simpatia e elogios pelo deputado Bonifácio Andrada (PSDB/MG), que afirmou que realmente 

o projeto é bom, sendo o mais importante a parte que obriga as universidades elitistas, apesar 

de algumas não o serem, a receber os alunos da escola pública. A deputada Maria do Rosário 

(PT/RS) concordou com o deputado Átila Lira que o projeto é muito bom, apesar de admitir 

que o estado devesse ampliar as vagas nas instituições públicas. Marcelo Ottoni, consultor 

legislativo do Senado, destacou a posição política do PT em relação ao projeto, afirmando que 

houve resistência de setores do partido, gerando certa ironia por parte de alguns 

parlamentares: 
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Essa resistência, inclusive, fez com que – alguns parlamentares da oposição 

ironizaram a flexibilidade do governo Lula em relação ao tradicional 

compromisso do partido, inscrito no caput do art. 213 da CF, em favor da 

aplicação de recursos públicos nas escolas públicas (GUERRA, 2015, p. 

152). 

 

Muitos setores do partido, das alas mais críticas a parcerias com o setor privado, foram 

contrários ao projeto devido ao compromisso do PT com a melhoria, ampliação e 

investimentos das escolas públicas. 

Guerra (2015) demonstrou que em se tratando das críticas ao programa, o 

representante da ABMES levantou a questão de que o principal equívoco é o caráter 

assistencialista do programa e que todos devem pagar, ou com serviços ou com mensalidades.  

Enquanto a coalizão privada defende sempre um maior desenvolvimento de políticas 

públicas que incluam o setor privado, para a coalizão estatista, embora reconheça o setor 

privado, os recursos públicos devem ser investidos integralmente nas instituições públicas. Já 

para Paulo Rocha, que é cientista político e durante o processo de formulação do ProUni foi 

titular da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação 

(SPO/MEC), a não existência de um programa como o ProUni não acarretaria, 

necessariamente, em investimentos para as instituições públicas. O projeto utiliza basicamente 

recursos da inadimplência do setor privado para a concessão de bolsas (GUERRA, 2015). 

Foram muitas as críticas, os elogios, propostas emendas e sugestões para a criação do 

programa. O autor (2015) reflete em seu trabalho que as 292 emendas recebidas já mostram a 

tendência dos deputados em considerar os propósitos do setor privado e que em alguns 

momentos, apesar de o discurso ser voltado para beneficiar o estudante, muitas das emendas 

propostas estavam bem mais preocupadas em melhorar as condições do programa para as 

instituições privadas. 

O projeto inicial do ProUni foi amplamente discutido entre parlamentares, setores 

ligados à coalizão privada e à coalizão pública, movimentos sociais como o movimento de 

trabalhadores da educação e movimento estudantil. Para o ProUni ser criado, os trâmites no 

congresso geraram muitas divergências e benefícios para as instituições privadas que aderiram 

ao programa. 

Entretanto, é socialmente perceptível que existe uma demanda que busca ter acesso a 

uma graduação. São pessoas que terminam o ensino médio e não conseguem ingressar em 

uma instituição pública, ficando diante desse contexto, excluído do ensino superior. É para 
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exatamente responder a essa demanda, propor saídas para esse impasse, que uma política 

pública como o ProUni foi pensada. De acordo com Carvalho (2006, p. 985-986). 

A demanda reprimida, que busca no programa o acesso ao ensino superior, 

pode ser observada no impressionante número de visitas à página do 

Ministério da Educação à época da seleção para o programa, cuja solução foi 

desmembrá-la em duas. No segundo semestre de 2006, houve 200.792 

inscrições e apenas 23% de bolsas de estudos concedidas, ou seja, 47.059, e, 

no estado de São Paulo, a proporção foi ainda menor, 17%, 51.313 inscritos 

para apenas 8.884 bolsas. Outro indício importante foi o crescimento do 

número de inscritos no ENEM, que o requisito indispensável para 

participação do programa. De acordo com o INEP, em 2004 foram 1.547.222 

e em 2005 foram 3.004.491, um acréscimo de 94%.  

 

Segundo Carvalho (2006), a busca através do programa pelo acesso ao ensino superior 

tem aumentado bastante, inclusive a inscrição para o Enem tem crescido devido ao interesse 

em conseguir ser beneficiado com uma bolsa de estudos do ProUni. Pode-se ressaltar que, ao 

ser implementado, o programa pôde gerar uma mudança na perspectiva de futuro, 

apresentando a possibilidade de determinados setores sociais fazer uma graduação. 

No primeiro ano do ProUni, em sua primeira seleção realizada em 2005, no segundo 

semestre, conforme dados no site oficial do programa, foram oferecidas 112.275 bolsas. Entre 

as bolsas estão 71.905 integrais e 40.370 parciais distribuídas em 1.142 instituições de ensino 

superior de todo o país. 

O que se refere às estatísticas que mostram o acesso ao programa a partir da 

quantidade de bolsas oferecidas em todo país, é notório que o programa vem crescendo e 

aumentando o número de bolsistas desde o ano de sua implementação. 

Já com dados levantados no ano de 2015, o número de bolsas ofertadas pelo programa 

no país foi de 213.113 no primeiro semestre de 2015, sendo 135. 616 bolsas integrais e 77.497 

parciais. No segundo semestre de 2015 foram concedidas 116.004 bolsas de estudo, sendo 

68.971 integrais e 47.003 parciais, totalizando em 2015 a concessão de 329.117 bolsas de 

estudo. Nesse sentido pode-se perceber que houve um crescimento do número de bolsas 

ofertadas e consequentemente do número de bolsistas contemplados no programa.  

O número de bolsistas no país varia nas diferentes regiões brasileiras, no período que 

vai de 2005 ao segundo semestre de 2014. A região Sudeste apresentou o maior número de 

bolsistas do programa: 755.889. A região Sul, que vem em segundo lugar, mas com um 

número bem menor que a região Sudeste, apresentou 281.826 bolsistas. Já a região Nordeste 

aparece em terceiro lugar, com 229.865, seguido da região Centro-Oeste, com 145.218, e do 

Norte com 84.427 bolsistas do ProUni. 
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Foi diante de um problema social considerado grave a um país em desenvolvimento 

como o Brasil que a implantação e efetivação de políticas públicas em Educação como o 

ProUni se tornaram essenciais, oferecendo a grupos marginalizados, em condições de 

vulnerabilidade social, a oportunidade de frequentar uma universidade, conseguindo uma 

vaga nas instituições de ensino. 

O que em estudos anteriores chegavam à conclusão do baixo acesso ao ensino 

superior, nos últimos governos, as taxas mostram um avanço. O número de estudantes no 

ensino superior vem aumentando no Brasil devido à criação de políticas públicas, como o 

ProUni. 

Os elevados índices de Acesso à Educação dos países ricos são notórios, mas tendo 

como referência uma comparação com os países da América Latina, Corbucci (2004) 

verificou que o atraso brasileiro, que tem suas raízes na história do país, tem diminuído. O 

autor entende que o melhor país para ser analisado nessa comparação é o México, por 

apresentar indicadores e situação social parecidos com o Brasil.  

 

Portanto, a partir da comparação desses indicadores de acesso à educação 

superior, pode-se afirmar que o Brasil teria avançado em ritmo mais 

acelerado que o México, ao longo da última década, tendo em vista que em 

2000 este país apresentava taxa de matrícula bruta de 20,8%, enquanto no 

Brasil a TMB correspondia a 16,3% (CORBUCCI, 2004, p. 30). 
 

Corbucci (2004) afirma que o Brasil apresenta, na atualidade, mudanças no que diz 

respeito às taxas de acesso ao ensino superior e reflete que, diferente de outros países latino-

americanos, em relação à natureza da oferta, se é no setor público ou no setor privado, a 

menor participação do setor público se dá no Brasil, que é de 29% das matrículas nas 

instituições públicas, enquanto que no continente esse número de matrículas era de 53%. 

Corbucci (2004) teve como referência para análise desses dados o relatório do Instituto 

Internacional da Unesco para a Educação Superior na América Latina e Caribe (IESALC, 

2006), que mostra com clareza a menor proporção de matrículas no setor público brasileiro 

em comparação aos outros países. Entretanto, no que se refere ao setor privado, pode-se ver 

um crescimento da oferta de matrículas, como também, mesmo com menor participação do 

setor público, um avanço no acesso à educação superior brasileira. O autor entende que 

 

Em que pese a baixa participação do setor estatal na oferta de vagas, foi 

possível ao país ampliar significativamente o acesso à educação superior 

pela via privada, mediante a concessão de subsídios, tais como a renúncia 
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fiscal por meio do ProUni e os juros subsidiados do Fies (CORBUCCI, 

2004, p.31) 

 

 

Conforme Corbucci (2004), foi possível identificar que através dos programas sociais 

criados para a ampliação do acesso ao ensino superior, a configuração brasileira mudou, 

avançando nessa questão do acesso, como também em relação aos seus índices educacionais, 

que apesar de ainda baixos, em comparação a países ricos, se modificou bastante.  

Pode-se concluir que, a partir do crescimento da oferta vagas nas instituições de 

âmbito privado da educação superior, o governo tem proporcionado o ingresso na 

universidade, ou seja, um maior número de pessoas passou a conviver com a oportunidade de 

mudar sua trajetória profissional, expandindo, assim, suas capacidades, ao serem 

contempladas com uma bolsa de estudos do ProUni.  

 

 

 

3.2  ANÁLISE DO DESENHO INSTITUCIONAL DO PROUNI 

 

 

O desenho das políticas públicas é resultado do processo decisório de cada governo. 

Os gestores públicos que fazem parte de uma gestão governamental são responsáveis pelo 

desenho das políticas públicas que serão prioritárias, definindo através da agenda política o 

que será implementado e que grupos sociais serão atendidos.  

Sobre a análise do desenho Institucional, Fung (2006) aponta três dimensões 

fundamentais em relação à variação do desenho: primeiro é quem participa; segundo como se 

comunicam e tomam as decisões e terceiro como as decisões vinculam-se às políticas. 

Ao se pensar no desenho institucional de uma política pública, é preciso definir quem 

é o público-alvo dessa política, qual o objetivo da criação de determinado programa, 

instituição política ou projeto, como também quais as decisões serão tomadas, ou seja, como 

essas decisões ficarão vinculadas às políticas, à agenda de uma gestão governamental. 

A amplitude e a finalidade dos desenhos institucionais variam. Nesse sentido, é 

possível levar em consideração que há desenhos de políticas (consideradas como soluções 

para problemas públicos), de mecanismos (relacionados a processos de distribuição e 

alocação de recursos) ou de sistemas (considerando diferentes forças e suas interações na 

produção de resultados sociais) (GOODIN, 1996 apud CUNHA 2014, p. 16). 
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Cunha (2014) ressalta que as instituições políticas têm sido objeto de estudo em 

diversas áreas do conhecimento, a partir de vários enfoques, como na análise dos efeitos que 

elas produzem na singularidade de indivíduos e grupos, assim como também na ordem social 

e política. A autora destaca a capacidade de aceitação, descontentamento ou mesmo rejeição 

da instituição criada, resultando, dessa maneira, em sua modificação, redesenho, podendo esse 

processo ocorrer intencionalmente.  

 

Na medida em que se considera que as instituições podem ser criadas 

propositalmente, admite-se que a capacidade reflexiva humana torna 

possível planejar, de forma prospectiva, regras, estruturas, mecanismos, 

arranjos e mesmo sistemas mais amplos e complexos. A esse processo 

denomina-se, genericamente, de desenho institucional (CUNHA, 2014, p. 

14). 

  

O autor reflete que na medida que as instituições podem ser criadas de maneira 

proposital, ou seja, intencionalmente, admite-se a capacidade humana de planejar estruturas e 

arranjos complexos, denominando esse processo de desenho institucional. A maioria dos 

autores que trata da teoria do desenho institucional destaca seu forte teor de intencionalidade 

(por vezes, múltiplas intenções entrecruzadas) e, nessa perspectiva, princípios, valores, ideias 

e expectativas são fontes mobilizadoras que orientam a estrutura do desenho. Uma vez que os 

desenhos são projetos de intervenção, ou seja, expressam uma expectativa de ação, aponta-se 

para uma conexão entre normatividade e empiria, uma vez que a motivação para o desenho 

institucional e a predição que a ele se relaciona está no campo do “ideal”, mas a sua 

efetivação está no campo do “real”, das dinâmicas sociais (GOODIN, 1996; ALIGICA, s/d; 

WIENS, 2012 apud CUNHA, 2014, p. 16). 

A intencionalidade ao se pensar no desenho institucional é responsável, muitas vezes, 

por remodelar ou redesenhar uma política onde os valores que envolvem a ação humana ao 

propor um projeto, um programa, interferem e refazem sua estrutura para que seu desenho 

realmente possa servir aos atores que estão vinculados ou interligados de alguma forma à 

política pública. Conforme Cunha (2014, p. 9), 

 

O desenho institucional, além de ser um recurso para a criação de novas 

instituições também pode ser utilizado para mudar as existentes. Alguns 

autores consideram que a mudança institucional, ainda que possa ocorrer por 

meio de processos evolutivos e circunstanciais, inclusive revolucionários, 

também pode ser fruto de ação intencional, expressa em escolhas.  
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Nesse sentido, é importante identificar que os desenhos são construídos através da 

ação intencional, que levantam perspectivas de acordo com os grupos que serão envolvidos ou 

beneficiados na proposição de políticas, de novas instituições ou mesmo para se modificar as 

existentes. 

Dado que os desenhos não são neutros, suas escolhas e variações incidem diretamente 

nessa atuação, produzindo, assim, uma série de consequências para os resultados da 

participação (FARIA, 2011), a intencionalidade de se redesenhar ou mesmo transformar os 

desenhos inicialmente pensados resultam em escolhas. Sendo exatamente essas escolhas que 

indicam a necessidade de mudanças nas instituições políticas, a partir da análise intencional 

do seu desenho institucional. 

Na mesma perspectiva de Cunha (2014), Faria (2011) aborda a questão da 

intencionalidade quando afirma que não existe neutralidade nos desenhos institucionais, que 

as escolhas e ideias que envolvem o processo da tomada de decisão na construção dos 

desenhos institucionais refletem nos resultados que serão obtidos.  

Desenho institucional refere-se, primeiramente, a um processo que objetiva produzir 

prescrições, organogramas e planos, geralmente com algumas regras adaptativas para lidar 

com circunstâncias imprevistas (OLSEN, 2014, p. 40).  

O autor (2014) reforça o ponto de vista da intervenção intencional na formulação de 

desenhos institucionais, nos possíveis rearranjos ou transformações estabelecidas a partir da 

ação humana para atingir seus propósitos, estabelecendo novas estruturas, modificando 

processos constituídos anteriormente, para assim atingir os resultados previstos. 

 

Aqui, contudo, desenho significa intervenção intencional e deliberada que 

incide em estabelecer novos processos e estruturas institucionais, ou 

rearranjar os existentes, desse modo alcançando resultados e melhorias 

pretendidos. Isto, é desenho é entendido em termos de uma cadeia de efeitos 

do propósito humano para alcançar resultados desejados (OLSEN, 2014, p. 

41). 

 

Os desenhos na interpretação de Olsen (2014) apontam como as políticas vão ser 

constituídas, como serão adaptadas para atenderem a determinados objetivos e funcionarem 

adequadamente. Diante desse pensamento, ao se pensar no desenho institucional de um 

programa como o ProUni é fundamental que seja estabelecido o que se almeja alcançar com a 

política pública proposta, que atores serão contemplados, quais as ações humanas que devem 

ser tomadas. De acordo com Arretche (2001, p. 50): 
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Além disso, políticas não são formuladas em condições de irrestrita 

liberdade. Dado que a formulação de um programa- com seus objetivos e 

desenho- é em si mesma um processo de negociações e barganhas, seu 

desenho final não será necessariamente o mais adequado, mas, sim, aquele 

em torno do qual foi possível obter algum grau de acordo ao longo do 

processo decisório. 

Segundo a autora, a formulação de políticas públicas é resultado de um processo de 

disputas, negociações e mesmo de barganhas, em que diferentes interesses estão em jogo, 

apontando vários caminhos e perspectivas em relação ao desenho das políticas públicas 

propostas, sendo a implementação dessas políticas definidas a partir de um acordo possível 

estabelecido entre os grupos no decorrer dos debates travados. 

O desenho institucional do programa foi sendo construído a partir de um longo debate, 

em um processo demorado, apresentando muitas divergências, envolvendo disputas, 

interesses e barganhas políticas. O ProUni foi uma das políticas públicas que possibilitaram 

mudanças na acessibilidade a um curso universitário no país e sua criação e implementação, 

assim como seu desenho institucional, foram resultado de uma ampla discussão e disputa 

política. 

Entre as definições de como ser bolsista do programa, está a questão da média 

conquistada no Enem, pois para os estudantes conseguirem uma bolsa de estudos no ProUni 

tem que atingir no Enem uma nota mínima de 450 pontos e não zerar a redação. Essa 

pontuação é indispensável para a distribuição das bolsas, como também para ter acesso ao 

benefício, pois quanto maior a nota alcançada pelo estudante, mais chances ele terá de 

escolher o curso e a instituição que irá estudar. Conforme Haddad (2006, p. 2), 

 

[...] Além disso, definimos o perfil socioeconômico dos bolsistas: egressos 

de escola pública com renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo para 

bolsa integral e de três salários mínimos para bolsa parcial de 50%. Os 

resultados são conhecidos. Cerca de 200 mil jovens de baixa e média renda 

ingressaram no ensino superior. Algo em torno de 40% são afrodescendentes 

e indígenas. Muitos desses jovens cursam medicina, direito, engenharia, 

odontologia etc.  

 

De acordo com a informação de Haddad (2006), foi a partir do ProUni que uma parte 

dos grupos sociais que são excluídos da possibilidade de entrada em uma universidade 

pública pôde se inserir no âmbito do ensino superior privado, escolhendo o curso de acordo 

com sua preferência.  

Nesse sentido, com esse programa do governo federal voltado para o acesso nas 

instituições de ensino superior, estudantes de baixa e média renda puderam continuar os seus 

estudos, pois o ProUni é destinado a estudantes advindos do ensino médio público ou da rede 
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particular de ensino na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita de até 

três salários mínimos. O Decreto nº 5.493/2005, assinado pelo presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva, durante a gestão de Tarso Genro, ministro da Educação, regulamentou a 

Lei nº 11.096, de 13 de janeiro deste ano, que instituiu o Programa Universidade para Todos 

(ProUni) do MEC, tendo como objetivos esclarecer detalhes da lei instituída. 

Em seu artigo 1º, relata que o ProUni destina-se à concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais de 50% e de 25% para estudantes de graduação ou sequenciais de 

formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, 

que tenham aderido ao programa.  

No entanto, a Lei que rege o Programa Universidade Para Todos indica que para ser 

contemplado com uma bolsa, o aluno não pode ser portador de diploma e nível superior, ou 

seja, não pode ser graduado. O Decreto nº 5.493/2005 estipula como faltas graves, em seu 

artigo 12, discriminar alunos pagantes e bolsistas do ProUni e falsear informações prestadas 

no termo de adesão.  

São critérios para participar do ProUni: cursar todo o ensino médio em escola pública 

ou particular como bolsista integral; prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); 

comprovar renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo para bolsa integral e renda 

familiar de até três salários mínimos por pessoa para bolsa parcial – 50% do valor da 

mensalidade.  

Os professores em exercício sem formação superior podem participar nos cursos de 

licenciatura e pedagogia, sem necessidade de comprovar renda. Nas 112.275 vagas do ProUni 

houve cotas para negros e índios, com base em dados do IBGE em cada estado, além de vagas 

para portadores de necessidades especiais.  

Para fazer parte do programa, existem algumas condições que são exigidas como, além 

de o estudante participar do Enem, atingir a nota mínima de 450 pontos, o que necessita que o 

aluno tenha um mínimo de acertos na prova do Enem, ou seja, que consiga atingir uma média 

que comprove que ele tem condições de continuar seus estudos no âmbito do ensino superior.  

De acordo com o estudo sobre o ProUni feito por Andrés (2008), em relação às 

condições para ser bolsista, caso, também, o estudante seja deficiente ou se declare preto, 

pardo ou índio ele terá condições especiais no programa. A lei que rege o programa garante ao 

cidadão com deficiência e aos que se declaram pretos, pardos ou indígenas uma reserva de 

cotas equivalente ao percentual equivalente desses grupos nas respectivas Unidades da 

Federação em que residem, tendo como base para análise o último censo do IBGE. No 

entanto, os estudantes cotistas precisam atender a outros critérios que o programa exige. 
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Andrés (2008) fez seu estudo sobre a criação, o funcionamento e a dinâmica que são 

estabelecidos a partir da proposta da criação do programa, investigando cada ponto das regras 

que definem o programa através de sua lei, decretos, documentos, ressaltando que os 

candidatos a bolsas parciais e integrais devem se enquadrar em algumas regras que são 

apresentadas para fazer parte do programa, como a bolsa integral para estudantes com renda 

familiar per capita mensal de até um salário mínimo e meio e bolsa parcial de 50% para 

estudantes com renda familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos, e parciais de 

25% para estudantes com renda familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos 

concedidas somente para cursos com mensalidade de até R$ 200.  

Portanto, o programa permite ao estudante que é bolsista parcial a possibilidade de 

recorrer ao Fundo de Financiamento do Estudante de Ensino Superior (FIES) caso ele não 

tenha condições de arcar com a outra parte do valor da mensalidade, devendo pagar 25% 

enquanto cursa a faculdade e os outros 25% após ter concluído seu curso e se formado.  

Conforme o Manual do Aluno (2015), a bolsa de estudos, que pode ser parcial ou 

integral, é um benefício do governo federal e não está condicionada a nenhuma restituição 

monetária ao governo. Entretanto, a bolsa do ProUni não cobre dívidas anteriores com a 

instituição, o programa só cobre as mensalidades a partir do período de concessão da bolsa, 

tendo validade durante o período equivalente a duas vezes o prazo de integralização do curso 

informado no Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores do Ministério da 

Educação, subtraído o(s) semestre(s) já cursado(s) pelo estudante antes da concessão da 

referida bolsa. 

Os bolsistas parciais devem ter direito a todos os descontos coletivos dados pela 

instituição. Em relação à escolha da Instituição de Ensino Superior que o estudante almeja 

ingressar deve ser feita a partir das instituições que aderiram ao programa. No momento da 

inscrição, o estudante terá sete opções a sua disposição de escolha entre instituições e cursos 

diferentes, de acordo com sua preferência. 

O bolsista do programa só poderá ter acesso a uma bolsa de estudos. Se o aluno 

desejar, pode se submeter a um novo processo seletivo do programa, sendo contemplado, a 

sua bolsa anterior será automaticamente cancelada. Porém, um estudante que passa a ser 

bolsista do programa e já tinha cursado algumas disciplinas anteriormente pode pedir 

aproveitamento, sendo seu pedido analisado pela instituição de ensino. 

Os cursos oferecidos são ofertados na modalidade presencial ou a distância e há alguns 

que exigem requisitos específicos para matrícula, que necessitam atenção na hora da 



154 

 

  

inscrição, pois se a matrícula desejada não for possível em função do não cumprimento dos 

pré-requisitos, o candidato perde o direito à bolsa. 

Para fazer parte do programa e entrar na faculdade no curso que se inscreveu, o 

estudante passará por um processo de pré-seleção. O processo que irá determinar se ele vai 

ingressar na primeira opção de curso proposta, o que vai depender de sua média no Enem e da 

disponibilidade da instituição parceira (ANDRÉS, 2008). 

Nesse sentido, conforme a autora, o MEC estabelece um período para que o estudante 

se dirija à instituição para a qual ele foi pré-selecionado, com os documentos que atestem as 

informações prestadas no ato da inscrição, devendo ficar atento ao prazo estabelecido e à 

comprovação das informações para não ser desclassificado do processo seletivo. 

Existe, também, a possibilidade de algumas instituições submeter o estudante a uma 

avaliação interna, um processo seletivo da instituição, gratuito, diferente do vestibular e que 

deve ser avisado anteriormente ao estudante. Assim que for aprovado, o estudante faz a sua 

matrícula, respeitando e se submetendo às regras da instituição de ensino.  

O estudante que foi contemplado com uma bolsa parcial ou integral do ProUni tem por 

obrigatoriedade atingir 75% do aproveitamento acadêmico distribuídos nas disciplinas 

cursadas em cada período. No caso de uma possível reprovação, o coordenador do programa 

poderá, por apenas uma vez, autorizar a permanência do estudante no programa, ouvindo 

antes os responsáveis pelas disciplinas nas quais houve reprovação.  

O ProUni permite, ainda, a possibilidade de estudantes que não tenham sido pré-

selecionados poderem ser convocados na etapa da reclassificação, em que novos estudantes 

são chamados devido à reprovação dos que tinham sido pré-selecionados (ANDRÉS, 2008). 

No manual do bolsista do ProUni (2015), são definidas as regras, atribuições e outros 

pontos importantes sobre o funcionamento do programa, bem como a relação com o estudante 

contemplado com a bolsa de estudos, as normas que deve seguir, os passos importantes para 

ser considerado um aluno prounista. 

O programa, de acordo com o manual do bolsista (2015), especifica as 

responsabilidades e atribuições da coordenação do programa nas instituições. No cotidiano 

acadêmico dos bolsistas, é por intermédio da coordenação do ProUni que pode-se tirar 

dúvidas, buscar informações sobre o programa e obter documentos de rotina em relação a sua 

bolsa.  

Entre outros documentos, na Coordenação do ProUni na instituição, o bolsista poderá 

requerer a emissão dos seguintes Termos: Termo de Concessão de Bolsa; Protocolo de 

Atualização de bolsa (Renovação); Comprovante de Condição de Bolsista; Termo de 
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Liberação ou Recebimento de Transferência; Termo de Suspensão de Usufruto de Bolsa; 

Termo de Encerramento de Usufruto de Bolsa; Termo de Concessão de Bolsa Permanência. 

Em cada instituição deve ter por obrigação um coordenador e até cinco representantes 

do programa em cada campus para operar o Sisprouni, que é o sistema do programa. Esse 

coordenador deve estar disponível, inclusive nas férias, para retirar dúvidas e repassar 

informações. 

O Sisprouni é um sistema informatizado, onde ficam armazenados os dados com todas 

as instituições que fazem parte do programa e os alunos cadastrados. O MEC tem a 

possibilidade de acompanhar, em tempo real, a situação de cada instituição e seus bolsistas. 

No entanto, é atribuição do coordenador operar e registrar tudo no Sisprouni, os documentos e 

procedimentos de rotina, assinando todas as operações digitalmente, para assim dar mais 

segurança e garantir a autenticidade do processo. 

O bolsista do programa pode transferir o direito conquistado da bolsa de estudos para 

curso afim, mesmo que seja em outra instituição, campus, turno ou habilitação desde que a 

instituição tenha feito a adesão ao ProUni e haja vaga na outra instituição e anuência das 

instituições envolvidas. 

Só não será possível fazer uma transferência no caso de bolsa com uma determinada 

modalidade para outra diferente da concedida originalmente pelo programa para cursos 

considerados insuficientes conforme avaliação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES), por três avaliações consecutivas. Também não será permitida a 

transferência quando o número total de semestres já cursados ou suspensos pelo estudante for 

igual ou superior à duração máxima do curso de destino. No caso de bolsa concedida por 

ordem ou decisão judicial ou nos casos em que a nota média do bolsista no Enem, utilizada 

para admissão ao respectivo programa, for inferior à nota média do último candidato 

aprovado no processo seletivo mais recente do ProUni em que tiverem sido oferecidas bolsas 

para o curso de destino. 

O estudante poderá transferir seu curso para uma instituição pública, conforme as 

regras e disponibilidade da instituição, cancelando imediatamente sua bolsa na instituição 

privada. Existem também alguns casos excepcionais de transferências, como: a extinção de 

curso em função de fusão ou incorporação da instituição de ensino; extinção das atividades da 

instituição; servidor estudante que muda de sede por interesse da administração, e; remoção 

ou transferência de oficio de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu 

dependente estudante, que acarrete mudança de domicílio. 

Comentado [MdG1]: Também não será permitida a 
transferência? Achei incompleta a informação. 
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A condição de bolsista do programa só é encerrada nos seguintes casos: não realização 

da matrícula no período de contemplação com a bolsa, no término do vínculo acadêmico com 

a finalização do curso, aprovação e matrícula do bolsista em um curso de uma instituição 

pública de ensino superior, rendimento acadêmico insuficiente, falsidade de informação ou 

documento prestado pelo bolsista, ultrapassar o limite estabelecido para a conclusão do curso 

ao qual o estudante é beneficiado com uma bolsa do programa ou falecimento do bolsista.  

O estudante bolsista tem o direito de fazer o trancamento de matrícula, seguindo as 

normas da instituição. Nesse caso deverá ser solicitada a suspensão do usufruto da bolsa. 

Porém o período em que a bolsa ficar suspensa é considerado de efetiva utilização, ou seja, é 

descontado do seu prazo total de utilização. 

 A utilização da bolsa é renovada semestralmente pela instituição de ensino, podendo 

ser suspensa em determinados casos, como: matrículas recusadas pela instituição em função 

de não pagamento da parcela da mensalidade não coberta pela bolsa, no caso dos bolsistas 

parciais; abandono do período letivo pelo bolsista; afastamento do bolsista, desde que 

devidamente justificado; quando a bolsa não foi atualizada pelo coordenador do ProUni, no 

período especificado pelo MEC. Neste caso, a bolsa é suspensa automaticamente pelo 

Sisprouni (MANUAL DO BOLSISTA, 2015). 

Outros motivos que encerram a condição de bolsista do estudante são a não 

atualização, após três semestres consecutivos de suspensão, a mudança de padrão econômico 

do bolsista que possa interferir na manutenção da sua bolsa e a possibilidade do estudante 

usufruir em cursos e instituições de ensino diferentes de dois programas como o ProUni e o 

FIES. 

O estudante, ao ser contemplado com uma bolsa de estudos, deve frequentar e 

participar ativamente das atividades da graduação escolhida, demonstrando um bom 

desempenho acadêmico. Porém, muitos estudantes bolsistas conseguem uma vaga no 

programa, mas sentem dificuldades em levar o curso adiante devido aos custos de transporte, 

material didático para estudo das disciplinas matriculadas, alimentação etc., tendo direito a 

um benefício chamado de bolsa permanência. 

Andrés (2008) fez um trabalho minucioso do funcionamento do programa, das 

condições para ser bolsista, do encerramento da bolsa e da possibilidade de uma bolsa que 

ajude a custear a manutenção desse aluno no programa. O Programa de Bolsa Permanência 

(PBP) é destinado a alunos carentes. É um benefício de 300 reais mensais concedido ao 

estudante com bolsa integral do programa, matriculados em cursos presenciais de no mínimo 

seis semestres de duração e carga horária igual ou superior a seis horas de duração. 
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De acordo com Andrés (2008), a seleção para participar da bolsa permanência 

acontece semestralmente, em janeiro e em julho, conforme a disponibilidade orçamentária do 

Ministério da Educação. Para manter a bolsa durante todo o curso o aluno precisa ter 75% de 

aproveitamento e presença. 

O aluno bolsista do ProUni poderá manter sua bolsa permanência durante todo o 

período do curso, no entanto, o encerramento da bolsa permanência ocorre em alguns casos, 

como: quando o curso deixar de atender aos critérios da carga horária; quando houver 

encerramento da bolsa de estudo do ProUni; quando o estudante for transferido para outro 

curso que não se enquadre nos critérios de concessão da bolsa permanência; quando 

constatado que o benefício não está sendo usado para o custeio de despesas educacionais do 

bolsista; quando constatada inidoneidade de documento apresentado ou falsidade de 

informação prestada pelo bolsista; quando solicitado pelo estudante (MANUAL DO 

BOLSISTA, 2015). 

No entanto, nem todos os alunos conseguem a bolsa permanência. A maior parte tem 

que conseguir terminar o curso, com bom aproveitamento acadêmico, mas sem ajuda de 

custo. No trabalho sobre o ProUni de Felicetti, Rossoni e Gomes (2012), em âmbito nacional, 

percebe-se que a questão da permanência no programa é algo que merece cuidado e atenção, 

pois o acesso a uma graduação tona-se realidade a partir de uma bolsa de estudos no 

programa, mas as condições materiais de muitos bolsistas, muitas vezes, impedem que esses 

alunos concluam suas faculdades. 

Um programa que tem como objetivo ampliar o acesso a um curso superior deve 

também ser pensado em um contexto que apresenta realidades sociais distintas, em que 

muitos filhos de trabalhadores ou mesmo jovens que precisam trabalhar para manter suas 

casas e estudos sentem dificuldade em se manter na universidade.  

As autoras pesquisaram em seu trabalho várias teses sobre o ProUni e os trabalhos que 

abordam em sua metodologia a entrevista com os bolsistas do programa, que relatam que um 

dos maiores problemas enfrentados pelos estudantes do ProUni é a permanência no curso. 

 

Nos estudos analisados percebemos que sob a ótica dos bolsistas PROUNI, o 

maior problema apontado refere-se à permanência dos mesmos no Programa. 

Devido às necessidades financeiras que a Educação Superior exige e tendo 

em vistas que o Programa é destinado a educandos de baixa renda, estes 

necessitam trabalhar para custear gastos com transporte, alimentação, 

material didático e isto pode acarretar em falta de tempo para os estudos 

(FELICETTI; ROSSONI; GOMES, 2012, p. 10). 
 

 



158 

 

  

Como a maior parte dos bolsistas do programa vem de famílias pobres, de baixa renda, 

que não conseguem custear os estudos dos filhos, esses estudantes precisam trabalhar cedo 

para sustentar seus custos na faculdade, como também ajudar nas despesas de suas casas. 

A permanência do bolsista do ProUni na universidade é um dos pontos centrais que a 

avaliação dessa política pública deve refletir. O acesso tem sido realizado, mas não tem sido 

suficiente para garantir que esses bolsistas consigam concluir seus cursos e muitos ficam no 

caminho.  

 

A viabilização ao acesso não se faz suficiente, apontando-se a necessidade 

de políticas públicas, bem como de diretrizes das instituições de Ensino 

Superior que aderem ao Programa a que proporcionem a permanência dos 

bolsistas no Programa, tais como, estágios remunerados, orientação e apoio 

pedagógico aos alunos, sem que estes sofram prejuízos em sua aprendizagem 

(FELICETTI; ROSSONI; GOMES, 2012, p. 10). 

 

 No trabalho das autoras, é apontado que os bolsistas enxergam no ProUni a única 

possibilidade, diante da realidade social deles, de ingressarem no ensino superior. Assim, a 

permanência no curso tem sido algo que depende fundamentalmente do esforço individual de 

cada aluno. 

Nesse sentido, diante desses desafios, ao conseguir uma bolsa no programa, os que 

conseguem concluir enfrentam essas dificuldades no seu cotidiano dentro das faculdades e 

precisam, muitas vezes, dormir menos, ter menos qualidade de vida, para conseguir um 

emprego e custear seus estudos. 

Em relação à participação em monitorias, bolsas de iniciação científica ou estágios, o 

estudante do ProUni pode concorrer da mesma maneira que os estudantes não bolsistas do 

programa. Inclusive, existem parcerias do MEC com bancos para que ofereçam estágios para 

bolsistas do ProUni.  

Conforme o Manual do Bolsista do ProUni (2015), está em vigor convênio do MEC 

com a Caixa Econômica Federal para oferta de estágio em suas unidades administrativas aos 

bolsistas do ProUni. Podem concorrer às vagas do Programa de Estágio da Caixa todos os 

bolsistas do ProUni que estejam com matrícula ativa, cursando a partir do 3º semestre para os 

cursos com duração de 3 anos, e a partir do 5º semestre para os cursos com duração de 4 ou 5 

anos. Está em vigor também convênio do MEC com a Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban). A partir desse convênio, as instituições bancárias vinculadas à entidade destinarão 

10% de suas vagas em programas de estágio para os estudantes bolsistas do ProUni.  
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Conforme as regras fixadas no Manual do Bolsista (2015), no que se refere à 

desvinculação das instituições privadas com o programa, quando uma instituição parceira 

desiste de participar do programa, mesmo tendo assinado o termo de adesão que é vigente por 

dez anos, o estudante bolsista não terá prejuízo e a manutenção de sua bolsa fica garantida. 

O programa concede o direito por 90 dias para a estudante gestante se afastar das 

atividades de sala de aula, mas não pode deixar de participar das provas, de trabalhos em 

datas especiais e realizar sua matrícula.  

O ProUni abrange todos os Estados brasileiros, são vários municípios que aderiram ao 

programa. Em 2005, de acordo com os dados disponíveis mostrados na lei do programa, 

foram 570 municípios contemplados com o programa e em 2007 já ocorreu um crescimento 

de municípios com alunos beneficiados pelo programa, que passou para 827, ou seja, um 

aumento de 45%. Já em relação aos cursos oferecidos, segundo a lei do ProUni, são todos os 

cursos da instituição que fazem parte do programa, seja na modalidade presencial ou a 

distância. De acordo com a lei, 

 

Significa que o candidato a bolsista pode aspirar ao ingresso mesmo nas 

áreas mais concorridas, como Medicina, Odontologia, Administração, 

Direito e as Engenharias. Na área de Saúde, por exemplo, 1.424 instituições 

ofereceram, no início do primeiro semestre de 2007, mais de 13 mil bolsas, 

sendo 571 em Medicina e 512 em Odontologia, entre outros cursos. Das 

108.025 bolsas disponíveis no processo seletivo inicial do primeiro semestre 

de 2007, a área de Ciências Sociais, Negócios e Direito reunia o maior 

número de bolsas: 52.952, seguida da área de Educação, com 20 mil 

oportunidades (ANDRÉS, 2008, p. 14-15). 

 

O programa permite ao aluno que não tem recursos financeiros a possibilidade de 

ingressar em cursos concorridos e de difícil acesso nas universidades, de acordo com a 

disponibilidade de bolsas para essas áreas, ofertadas pelas instituições parceiras do programa.  

Dentro das instituições parceiras do programa estão instituições filantrópicas que já 

são incluídas no programa assim que ele foi criado, já nas instituições com e sem fins 

lucrativos a adesão é optativa, sendo que ao fazer a adesão essas instituições têm como 

obrigação fornecer 10% de suas vagas para bolsas de estudo do ProUni. 

Em sua análise sobre o ProUni, Andrés (2008) apontou, baseada em dados oficiais, 

que a adesão às instituições ao programa no ano de 2005 foi bastante significativa: 1142 

instituições aderiram ao programa, ou seja, cerca de 60%. A autora relata que sobre as 

vantagens para as instituições que aderissem ao programa, conforme o portal eletrônico do 

MEC, publicado em 2004, foram estabelecidas as seguintes regras: para as instituições 
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filantrópicas, que já têm a imunidade tributária garantida pela Constituição, fica a 

obrigatoriedade de participar do programa para manter a filantropia.  

Nas instituições sem fins lucrativos, se aderirem ao programa, terão a isenção do 

Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (CONFINS), a isenção de imposto de renda de Pessoa Jurídica (IR) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e para as instituições com fins lucrativos as regras 

definem que as que aderirem ao programa serão isentas de pagamento de PIS, IR, COFINS e 

CSLL. 

Porém, conforme as regras originais do programa para fazer a adesão, as instituições 

precisariam comprovar até o dia 31 de dezembro do ano anterior na sua adesão que estavam 

adimplentes para com os tributos federais que deveriam recolher. Entretanto, devido à pressão 

do setor privado, o governo adiou esse prazo por diversas vezes, e é possível constatar a 

dificuldade do setor privado em quitar suas dívidas em relação aos tributos. 

Para solucionar essa situação, o governo tentou mudar algumas regras relacionadas ao 

FIES, que tinham como objetivo diminuir a inadimplência dos alunos em relação ao 

financiamento estudantil. Foram adotadas diversas medidas nesse sentido e uma delas 

permitia ao bolsista parcial do ProUni financiar os outros 50% pelo FIES. No entanto, a 

dívida do setor privado em relação aos tributos federais era bem elevada e o governo agiu 

tentando amenizar essa dívida baixando juros, aumentando prazos, parcelando, trocando a 

dívida por bolsas de estudo ou deixando de arrecadar impostos, o que foi alvo de severas 

críticas. 

No que se refere ao custo do aluno do programa, segundo o MEC, em 2005, esse custo 

era de R$ 940,54 e foi caindo no decorrer dos anos, demonstrando uma tendência a diminuir a 

cada ano devido às instituições oferecerem menos bolsas integrais, tanto que já em 2007 o 

custo já tinha caído para R$ 418,32. Nesse sentido, o governo federal assumiu o custo do 

acesso de milhões de jovens ao ensino superior no país. Conforme Andres (2008), a lei do 

ProUni aponta: 

 

Considerando-se que o número de vagas criadas pelo ProUni em 2005 – 

112.275 ao todo (71.905 para bolsas integrais e 40.370 para bolsas parciais) 

– foi quase igual ao número total de vagas oferecido por todas as instituições 

federais de ensino superior do país – foram cerca de 133 mil vagas em 2005 

(4.646 em graduações a distância e 127.334 nas graduações presenciais) –, 

tem-se que esta “aquisição” de vagas pelo governo nas instituições privadas, 

em troca de isenções fiscais, fez de fato crescerem em 84,4% as chances para 

os estudantes que, no ano citado, pretendiam ingressar em cursos superiores 

no País sem precisarem de pagar para estudar. O mesmo ocorreu em 2006: 
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foram 161.038 vagas ofertadas pelas federais, a que se somaram as 138.668 

bolsas integrais e parciais criadas pelo ProUni, significando um acréscimo de 

86% nas vagas anuais patrocinadas pela União (ANDRÉS, 2008, p. 20). 

 

Dessa maneira, a União passa a custear uma demanda que passou a frequentar o 

ensino superior privado brasileiro, ou seja, além da responsabilidade do governo federal com 

as instituições públicas federais, através do ProUni e da isenção de impostos as instituições 

privadas, o governo passa a assumir uma responsabilidade econômica, também, com o acesso 

ao ensino superior através do setor privado. 

Portanto, como já foi visto, o aluno do ProUni é avaliado e precisa atingir uma média 

de 75% de aproveitamento nas disciplinas cursadas, podendo ou não ser desligado do 

programa caso não atinja a média necessária. Assim, vários estudos que tiveram como 

objetivo avaliar os resultados alcançados pelo aluno bolsista do programa apontam que esse 

aluno tem alcançado média igual ou superior aos colegas não bolsistas. 

Para fiscalizar o programa, foi criada uma Comissão Nacional de Acompanhamento e 

Controle Social do ProUni (CONAP). Conforme o seu regimento interno, publicado pela 

portaria número 713, de 09 de junho de 2008, pelo então ministro da Educação Fernando 

Haddad, a CONAP tem como objetivo maior promover a articulação e comunicação entre o 

MEC e a sociedade visando aperfeiçoar constantemente o ProUni (BRASI, 2008). 

A comissão tem também a responsabilidade de adotar providências junto ao MEC para 

a criação de um sítio da CONAP na internet. São instâncias da CONAP: A Assembleia Geral, 

o Presidente da Comissão e as Subcomissões Temáticas. São realizadas seis assembleias por 

ano, com data estabelecida na primeira reunião do ano dos seus membros. 

Segundo seu regimento interno, as reuniões extraordinárias serão convocadas pelo 

Ministro de Estado da Educação ou por solicitação da maioria formada por dois terços de seus 

integrantes, sendo essas reuniões presididas pelo presidente da CONAP, que só fará uso de 

voto caso haja um empate (BRASIL, 2008). 

 O presidente da CONAP será eleito na primeira reunião da comissão para mandato de 

um ano. Sendo de sua competência: presidir a Assembleia Geral; designar os membros das 

subcomissões temáticas a que se refere o art. 6º deste Regimento interno; executar com 

eficiência e denodo as atribuições legais da CONAP, tais como: sugerir assuntos para a pauta 

de discussões da Assembleia; supervisionar o trabalho das subcomissões temáticas; 

comunicar o Ministro de Estado da Educação acerca de irregularidades nos procedimento 

operacionais de concessão de bolsas do ProUni; fazer publicar na página da CONAP na 
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Internet todas as comunicações de interesse da Comissão; exercer a administração geral da 

Comissão (BRASIL, 2008). 

A assembleia geral pode criar subcomissões com o propósito de fazer um estudo 

sistemático da consolidação e aperfeiçoamento do programa, podendo contar para a realização 

desses trabalhos com profissionais especializados, tendo tema e prazo para conclusão do 

trabalho determinado. 

 A CONAP é composta por representantes do corpo discente das instituições privadas 

de ensino superior, sendo pelo menos um deles: bolsista do ProUni – designados pela União 

Nacional dos Estudantes (UNE); representantes dos estudantes do ensino médio público – 

designados pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES); representantes do 

corpo docente das instituições privadas de ensino superior – designados pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE); representantes dos dirigentes das 

instituições privadas de ensino superior – designados pela Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e pelo Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras (CRUB); além de representantes da sociedade civil, atualmente o Movimento dos 

Sem Universidade (MSU) e Educação e a Cidadania de Afrodescendentes e Carentes 

(EDUCAFRO), e de representantes do Ministério da Educação (MEC) (MANUAL DO 

BOLSISTA, 2015). 

A CONAP foi criada com a finalidade de ser o canal de comunicação da sociedade 

com o programa, podendo qualquer crítica, sugestão ou denúncia feita pela sociedade em 

relação ao Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do ProUni ser enviadas 

por escrito e entregues a qualquer membro da CONAP.  

Nesse sentido, com o objetivo de fortalecer o diálogo com a sociedade, mostrando 

transparência nas atividades do ProUni, bem como sua função na sociedade também nos 

locais que o programa foi implementado, foi criada a Comissão Local de Acompanhamento e 

Controle Social do ProUni – COLAP, procurando manter uma articulação entre a CONAP e a 

comunidade acadêmica. 

As COLAPs são órgãos colegiados de natureza consultiva, foram instituídas pela 

Portaria n° 1.132, de 2 de dezembro de 2009. É competência da COLAP: exercer o 

acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do ProUni nas IES 

participantes do Programa; interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da 

sociedade civil, recebendo reclamações, denúncias, críticas e sugestões para apresentação, se 
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for o caso, à CONAP; emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do 

ProUni; e fornecer informações sobre o ProUni à CONAP.  

No entanto, fica sob a responsabilidade das instituições de ensino superior que 

aderiram ao ProUni a instituição das COLAPs em cada local de oferta de cursos, em cada 

campus ou unidades que tenham alunos bolsistas do programa. 

Compõem as COLAP: um representante do corpo discente das instituições privadas de 

ensino superior, que deve ser bolsista ProUni; Um representante do corpo docente das 

instituições privadas de ensino superior, que deve ser professor em regime de dedicação 

mínima de 20 (vinte) horas semanais; Um representante da direção das instituições privadas 

de ensino superior, que deve ser o coordenador ou um dos representantes do ProUni na IES; e 

um representante da sociedade civil. Sendo que haverá um suplente para cada membro titular 

(MANUAL DO BOLSISTA, 2015). 

Assim são instituídas comissões locais e nacional que têm como finalidade 

democratizar e dar legitimidade, sustentação e transparência ao funcionamento do ProUni, 

fortalecendo o programa através de uma maior circulação, discussão e ampliação de 

informações sobre o andamento do programa. 

Ao se propor uma política pública como é o ProUni, também foi pensado em como 

esse programa seria fiscalizado, acompanhado e legitimado pela sociedade brasileira. As 

comissões nacionais e locais que foram formadas para acompanhar o andamento do programa 

são fundamentais para atestar a transparência no funcionamento, implementação e resultados 

do ProUni. 

A parceria entre o setor público e privado se consolidou na tentativa de atender a um 

público-alvo que tinha concluído o ensino médio no país e não tinha conseguido uma vaga 

nas instituições públicas de educação superior. Diante desse contexto, o ProUni foi criado na 

perspectiva de responder a essa demanda social que não teve acesso ao ensino universitário. 

Conforme Vale (2009, p. 12), 

 

Dessa forma, os diretamente beneficiados, a camada pobre da população de 

idade entre 18 e 24 anos, que apresentam dificuldade para acesso ao ensino 

superior no que se refere à oferta pelo Estado ou financiamento próprio de 

seus estudos, encontram vagas disponíveis em IES privadas gerenciadas pelo 

Governo por meio de parceria público-privada. 

  

Esse público beneficiado, como aponta o autor, têm na sua maioria essas 

características de idade e situação socioeconômica, o que não impediu, também, de pessoas 

com mais idade, que possuem o perfil definido pelo programa, conseguir ingressar em uma 
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instituição através do ProUni. 

Vale (2009) compartilha do pensamento de outros autores ou mesmo de movimentos 

sociais críticos a alguns pontos da criação do ProUni, principalmente na parte que trata da 

questão da isenção de impostos, como também da relação do setor público com o setor 

privado e reflete que 

 

A parceria público-privada é o caminho adotado para atender às 

recomendações do Banco Mundial e OMC, uma vez que corresponde aos 

interesses de Governo na integração do mercado internacional, corresponde 

às expectativas de participação da iniciativa privada e tem impacto direto 

para o cidadão que vivencia o repasse direto dos serviços, no caso do ProUni 

o acesso ao ensino superior que não pode ser suprido pela oferta única e 

exclusivamente do Estado (VALE, 2009, p. 49-50). 

  
 

Vale (2009) aponta que existem interesses do governo em relação ao mercado 

internacional quando se torna parceiro da iniciativa privada, repassando recursos ou mesmo 

isentando impostos, tentando, por intermédio dessa parceria, aumentar o acesso à 

universidade, deixando evidente a incapacidade do Estado em suprir esse problema social. 

  No entanto, é perceptível que o programa, mesmo diante de severas críticas de 

movimentos sociais, docentes e defensores de que o dinheiro público deve ser investido em 

instituições públicas, tem dado sua contribuição à sociedade. No que se refere ao seu objetivo 

que é ampliar o acesso a um curso superior, o seu papel vem sendo cumprido. 

Porém, em uma investigação sobre a efetividade social do ProUni em Natal-RN, assim 

como no país, deve-se avaliar seus pontos positivos e negativos, suas contradições, limites, os 

pontos que podem ser melhorados ou mesmo eliminados do programa para que cada vez mais 

estudantes possam ter acesso à universidade. Essa parte será retratada nos próximos capítulos, 

a partir de dados estatísticos do ProUni no RN e especificamente na cidade de Natal, assim 

como por depoimentos de estudantes e gestores sobre o funcionamento dessa política pública 

voltada para a ampliação do acesso a um curso universitário. 
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4 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) EM 

NATAL-RN  

 

 

Esse capítulo abordará o acesso à educação na cidade de Natal-RN, tendo como foco o 

que diz respeito ao acesso ao Ensino Superior na capital potiguar. Em Natal, não foi diferente 

do resto do país em relação ao acesso limitado ao sistema educacional, sendo ainda mais 

restrito o ensino superior, o que nos últimos anos tem diminuído devido a uma política 

nacional de ampliação do acesso através de programas sociais como o programa Universidade 

para Todos (ProUni) na cidade. 

Foram investigados a implementação do ProUni, a adesão feita pelas universidades 

privadas, seu funcionamento, pontos positivos e negativos, tendo como propósito central fazer 

uma avaliação da efetividade social do programa em Natal-RN, constatando que, mesmo 

diante de alguns limites, o ProUni tem apresentado avanços sociais e cumprindo o papel de 

ampliar o acesso a um curso superior na cidade, modificando as perspectivas de futuro, 

ampliando os horizontes no campo intelectual e transformando a realidade social dos 

estudantes e das suas famílias a partir da oportunidade de cursar uma faculdade pelo 

programa. 

 

 

4.1 A CIDADE DE NATAL-RN E O ACESSO À EDUCAÇÃO 

 

 

A cidade de Natal, localizada às margens do rio Potengi, é a capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, que é um dos Estados do Nordeste do Brasil. Ela foi fundada em 25 de 

dezembro de 1599. Sua população, em 2010, conforme dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, era de 803.739. A estimativa da população, em 2016, foi de 877.662 

(IBGE, 2016). Em Natal, o acesso à educação básica, ao ensino médio e superior tem crescido 

ao longo dos últimos anos. De acordo com matéria da Tribuna do Norte (2013), em último 

censo demográfico realizado pelo IBGE, em 2010, a taxa de analfabetismo na cidade foi de 

7,9. A segunda menor do RN.  

Porém, o acesso à educação no município de Natal desde sua fundação, assim como no 

resto do país, era algo que poucos possuíam. No período colonial, em todo o Brasil, era quase 

inexistente uma política educacional estatal, devido à falta de exigência de um maior nível de 
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qualificação profissional, ou seja, não havia necessidade de uma escola para reproduzir a 

força de trabalho, que era composta de escravos africanos. Portanto, é importante apontar que 

existiram resquícios de um “sistema educacional” com a presença dos jesuítas no país, pois 

eles eram os encarregados da coroa portuguesa (Estado) para catequizar os índios, garantindo 

a reprodução da sociedade escravocrata, assegurando diversas instruções aos filhos dos 

senhores (SANTOS, 2010). 

Diante do exposto, a cidade de Natal, ao longo do período colonial, acompanhou o 

desenvolvimento educacional do país, restringindo a oferta de instrução aos padres nas 

igrejas, aos filhos de famílias tradicionais, ao processo de catequização dos povos nativos 

feito pelos jesuítas. Pois, não era interessante para a Coroa Portuguesa, naquele momento, 

uma política educacional estatal no município devido à própria estrutura social. 

A história da educação pública em Natal, a partir do século XIX, tem como referência 

a criação do Colégio Atheneu. A instituição de ensino foi fundada no século XIX, em 3 de 

fevereiro de 1834. O Colégio foi considerado a instituição escolar mais antiga do país. Sua 

fundação ocorreu durante a monarquia brasileira, pelo então presidente da província Basílio 

Quaresma Torreão, que foi também o primeiro diretor-geral do colégio. Assim, é importante 

destacar que a história do Atheneu pode servir como norte para pensar o acesso à educação no 

município. 

 Quando foi fundado, o Atheneu começou a funcionar em uma dependência do quartel 

de Tropa de Linha do Exército na Avenida Rio Branco em 1834, onde permaneceu até 1859. 

Devido à chegada de um batalhão no quartel houve o deslocamento dos alunos e professores 

para assistirem aulas nas residências dos professores até serem transferidos para a Rua 

Junqueira Ayres, onde se manteve nesse local até 1954.  

Mariz (2004), sobre a educação no Rio Grande do Norte, cita as memórias de um ex-

aluno da instituição conhecido como Adauto da Câmara, que posteriormente se tornou 

professor de História do Brasil dessa instituição. Adauto da Câmara reuniu artigos que foram 

escritos por ele, no ano de 1947, quando morava no Rio de Janeiro.  

A autora aponta que, em suas lembranças do tempo da escola que vão de 1906 a 1916, 

o ex-aluno vai contando sua história no Atheneu, de quando era estudante secundarista, sobre 

seu exame de admissão para entrar na escola, o nome dos seus colegas, funcionários e as 

festas cívicas realizadas no período. 
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Relembra Adauto Câmara que de 1909 e 1916, o regime disciplinar 

compreendia advertências, castigos com retenção na escola copiando o 

regulamento e lições até cansar os dedos, suspensão e expulsão. A didática 

dos professores, tanto era tradicional, quanto moderna. Em Geografia, valia 

uma memorização excessiva tão do agrado do professor e padre José 

Calazans Pinheiro. Em História, por exemplo, os professores José Augusto e 

Moisés Soares estimulavam o debate e a reflexão histórica. Por sua vez, as 

formas, associativas dos estudantes davam-se em torno do Centro 

Acadêmico do Atheneu Norte-Riograndense e de sua Revista O Estudante, 

de finalidades culturais e políticas (MARIZ, 2004, p. 4). 

 

Nas memórias reproduzidas por Adauto, segundo Mariz (2004), o cotidiano da escola 

era evidenciado. Para ingressar no colégio, nesse período, tinha que ser feita uma rigorosa 

seleção. Os professores eram intelectuais do estado. O Atheneu foi um espaço de formação 

intelectual da cidade. Pessoas que depois seguiram carreira política ou mesmo carreira 

acadêmica tiveram a oportunidade de estudar e seguir suas profissões a partir do convívio 

nessa instituição de ensino. 

É importante destacar que até 1902 o colégio foi um espaço voltado para a formação 

do gênero masculino, ou seja, apenas homens estudavam no Atheneu. Sendo que a partir de 

1903, devido às mudanças na sociedade, como também à busca e à luta das mulheres por uma 

formação, o colégio passou a ter também um espaço exclusivamente feminino, que funcionou 

na rua Jundiaí, em Tirol.  

Antes da abertura desse espaço para educação feminina, que funcionou onde 

atualmente é a Fundação José Augusto, as mulheres chegaram a dividir o mesmo ambiente 

que os homens. No entanto, após a abertura do novo espaço, os homens permaneceram na 

Rua Junqueira Ayres, enquanto as mulheres nessa outra localidade até a inauguração da nova 

sede, em 1954. 

Em um prédio moderno foi construído, em formato de X, a sede atual do Atheneu, 

inaugurada em 11 de março de 1954. Desde a fundação do Atheneu, as disciplinas que 

fundamentavam o pensamento intelectual, como Filosofia, latim, Retórica, Francês e 

Geometria fizeram parte de sua grade acadêmica.  

Nesse sentido, o Colégio Atheneu funcionou como um centro difusor da cultura na 

cidade, como também foi um espaço formador de uma parcela da intelectualidade norte-rio-

grandense que após concluir seus estudos secundários entrou em uma universidade e mais 

tarde ocupou os espaços de destaque na sociedade potiguar.  

Já no início do século XX também cresce o ensino privado em Natal, inclusive os 

colégios ligados à igreja católica. No estudo feito por Rodrigues (2007) sobre a Escola 
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Doméstica de Natal, é mostrado que essa instituição privada de ensino foi criada diante de um 

contexto econômico e político de predominância de oligarquias, com uma tradição religiosa, 

assim como uma cultura patriarcal muito forte. O estudo aponta que a escola doméstica 

tornou-se uma instituição importante e peculiar em Natal, por se tratar da instrução de 

mulheres. 

A autora explica em seu estudo que a Escola Doméstica surgiu a partir de viagens 

feitas à Europa por Henrique Castriciano, idealizador da escola e também organizador da Liga 

de Ensino do RN, entidade criadora da instituição, que trazia uma especificidade: ser voltada 

para a educação feminina. 

Henrique Castriciano foi um político, intelectual e escritor, exerceu vários cargos 

públicos no RN. No entanto, foi durante o governo de Alberto Maranhão (1908-1913), como 

secretário administrativo, que ele se destacou por ter conseguido um número maior de apoio 

político e econômico para a realização de seus projetos no campo da educação. No início do 

século XX, vários foram os decretos públicos, conforme a autora, sobre a Organização do 

Ensino Público no Estado, a revitalização de escolas públicas.  

 

Certamente, Henrique Castriciano, esquecera de retratar que na época, no 

Brasil e particularmente no estado do Rio Grande do Norte, precisávamos 

muito mais de investimentos precisos em projetos de revitalização de escolas 

públicas, uma vez que a população, em sua maioria, carecia de escolas que 

funcionassem com melhores condições, pois aqui predominavam o 

imperativo de instituições particulares, principalmente sob a égide da Igreja 

Católica, em que poucos indivíduos apresentavam situação financeira de 

frequentá-la. Como exemplo das instituições particulares no Estado tínhamos 

o Colégio Imaculada Conceição, primeiro educandário feminino na capital, 

em 1902, o Colégio Diocesano Santo Antônio (1903), Sagrado Coração de 

Maria (1912), Colégio Nossa Senhora das Vitórias (1922), Colégio Santa 

Terezinha (1925) (RODRIGUES, 2007, p. 51). 

 

Rodrigues (2007) cita o Colégio Atheneu como a única escola secundária do Estado, 

que atuava paralelo às instituições privadas. Existia, também, conforme o autor, a Escola de 

Educando e Artífices do Comércio com uma formação para o mercado de trabalho, portanto a 

Escola Doméstica de Natal se diferenciava das outras instituições existentes na cidade de 

Natal por se voltar especificamente para a educação feminina. 

Nesse período eram incentivadas as viagens de professores para fora do Estado para 

conhecer outras realidades educacionais. Foi exatamente em uma dessas viagens que 

Henrique Castriciano fez para a Suíça, relatada através de documentos escritos sobre a 
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viagem, que ele se mostrou perplexo diante do dinamismo das mulheres suíças em suas 

variadas atividades profissionais. 

Ao voltar da viagem Henrique Castriciano, em conjunto com outros intelectuais do 

Estado, fundou a Liga do Ensino no Rio Grande do Norte. Convenceu amigos e o governador 

Alberto Maranhão a aderir ao projeto educacional, sendo que foi através da criação da Liga 

que foi criada a Escola Doméstica de Natal. 

 

O objetivo era a formação de uma mulher que através do aprendizado 

doméstico e de outros saberes baseados na ciência, pudesse dar contribuições 

para a solidificação dos laços familiares, no sentido de formação educacional 

de sua prole e consolidação de instituição familiar. Através da orientação 

educacional dos filhos, estaria a mulher contribuindo para a construção de 

uma nação forte e viril, em que o Brasil estava se transformando, para que 

isso se concretizasse o sexo feminino precisaria apropriar-se de princípios 

pedagógicos que se afastassem da transmissão autoritária e repetitiva de 

conhecimentos e ensinamentos, aproximando-se, assim, dos processos 

menos rígidos e mais criativos de aprendizagens, não se isolando dos 

conhecimentos da vida comum (RODRIGUES, 2007, p. 58). 

 

Nesse sentido, é importante entender que a Escola Doméstica foi criada a partir de 

um ideário republicano, mas também foi fruto de um período em que o patriarcalismo era 

muito forte, ou seja, existia muito receio em relação à mulher ter as mesmas condições e 

oportunidades que os homens, daí a necessidade de um espaço feminino, voltado para o 

mundo doméstico, do lar. 

A possibilidade da educação e instrução feminina foi sempre vista como uma extensão 

da casa, do cuidado com os filhos, em que através dos espaços de ensino essa função restrita 

ao mundo privado pôde ser estendida.  

Em meados do século XX, mais precisamente no período da Segunda Guerra Mundial, 

com a participação efetiva do Brasil, a cidade de Natal-RN passou a se destacar devido a sua 

localização estratégica, sendo um ponto privilegiado e importante para a base americana.  

A partir daí começaram a ocorrer mudanças culturais, transformações no mundo do 

trabalho na capital potiguar, mudanças em relação à participação feminina no mercado de 

trabalho, nos espaços educacionais, como também houve uma influência do comportamento 

americano no cotidiano da cidade que mexeu com a vida das pessoas.  

Mas apesar de transformações em relação ao comportamento e ao mercado de 

trabalho, no que se refere à escolarização da população, as taxas ainda eram bem baixas. Após 

a Segunda Guerra, por volta dos anos 1950, índices educacionais na cidade e no Estado 
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apontam que eram poucos os potiguares com acesso à educação. Segundo Vieira (2005, p. 43-

44), 

 

De acordo com o Censo Demográfico do instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Rio Grande do Norte apresentava, na década de 1950, 

um índice de 179.228 pessoas alfabetizadas e 365.314 analfabetos, não 

apresentando um cenário tão divergente do que se observava no plano 

nacional. Já na década de 60, o Censo Demográfico registrou que a 

população alfabetizada em terras potiguares era da ordem de 364.976 

pessoas, enquanto que 586.688 pessoas não dominavam o conhecimento da 

escrita e da leitura. Esses números confirmam, portanto, a desigualdade na 

distribuição de vagas por nível de ensino, que também ocorria de maneira 

desequilibrada no Rio Grande do Norte. 

 

Os anos 1950 foram o período chamado de desenvolvimentismo, em que a meta era 

fazer o país crescer economicamente, se desenvolver rápido, existindo, conforme Vieira 

(2005), uma preocupação maior com a escola formadora de mão de obra, em nível médio, 

enquanto as instituições universitárias se voltavam mais para os filhos da elite intelectual do 

país. O ensino na capital, assim como em todo país, nos seus primeiros Colégios e 

Universidades se voltava para a formação de uma minoria privilegiada economicamente.  

As classes populares, seja em Natal-RN ou em outras cidades do país, não tinham 

muito acesso às principais instituições escolares no final do século XIX e início do século 

XX. O acesso à educação não incluía as minorias sociais, os pobres, negros, indígenas, entre 

outros, que em grande parte, ficavam de fora da escola. Os problemas educacionais eram 

cotidianos, no município. 

Em 1955, Dinarte Mariz se elegeu governador do Estado, tomando posse em janeiro 

de 1956. Durante sua administração, no ano de 1958, ocorreu a criação da Universidade do 

Rio Grande do Norte, depois federalizada, além da criação de Institutos de Educação em 

Caicó e Mossoró (VIEIRA, 2005). 

Conforme informações no site oficial da UFRN, a instituição foi instalada em sessão 

solene realizada no Teatro Alberto Maranhão, em 21 de março de 1959, e formada a partir de 

faculdades e escolas de nível superior já existentes em Natal, como a Faculdade de Farmácia e 

Odontologia, Faculdade de Direito, a faculdade de Medicina, a Escola de Engenharia, entre 

outras.  

O início dos anos 1960 foi um período difícil para a educação na cidade. Muitas 

escolas primárias estavam fechando, enquanto o número de habitantes aumentava 

constantemente, resultando em um grande número de pessoas sem possibilidade de acesso à 

escola. De acordo com Germano (1989, p. 99-100), 
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A situação educacional do município era dramática, o número de escolas 

públicas regredira ao longo dos anos, ao invés de aumentar. Basta ver que os 

onze grupos escolares que há vinte anos atrás funcionavam na cidade 

estavam reduzidos, em 1961, a dez unidades de ensino. Da mesma maneira, 

o número de “escolinhas” mantidas pela prefeitura decrescera de 120 em 

1958 para 86 em novembro de 1960. Natal contava uma população de 

154.276 habitantes segundo o censo de 1960, e tinha mais de 30.000 

analfabetos (adultos e crianças) sem escolas.  

 

Como argumentou Germano (1989), o número de pessoas analfabetas, entre adultos e 

crianças, só crescia na cidade. No que se refere à educação na cidade de Natal, foi possível 

identificar que as primeiras instituições de ensino, tanto do âmbito público como privado, não 

eram suficientes para promover o acesso da maior parte dos potiguares à leitura, escrita, ao 

mundo alfabetizado, letrado.  

Nos anos 1960 no país, como também na cidade de Natal, o momento era de agitação 

política, de reivindicações por mudanças, reformas sociais em vários setores. No que se refere 

à Educação, iniciativas importantes de acabar com o analfabetismo foram colocadas em 

prática. Em Natal, na administração do prefeito Djalma Maranhão, houve uma campanha de 

alfabetização chamada “De pé no chão, também se aprende a ler”. Conforme Vieira (2005, p. 

63), 

 

No âmbito da administração municipal, o prefeito Djalma Maranhão (1956-

1959 e 1960-1964) também demonstrava uma preocupação com a realidade 

educacional de Natal. Tomou para si o reclamo popular de combater o 

analfabetismo. Definindo a educação e a cultura como meta número um do 

governo, no seu primeiro mandato introduziu o programa municipal de 

ensino por meio de escolinhas de alfabetização e do Ginásio Municipal de 

Natal. 

 

Durante a campanha realizada pelo prefeito Djalma Maranhão, muitas crianças pobres 

tiveram a oportunidade de estudar. O prefeito demonstrava preocupação com a situação das 

pessoas mais humildes e uma de suas principais metas foi o combate ao analfabetismo. A 

educação e a cultura em sua administração eram áreas prioritárias.  

Em relação ao ensino superior, foi exatamente nos anos 1960 que a Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, criada em 25 de junho de 1958, através da lei estadual 2.307, 

foi federalizada. Especificamente em 18 de dezembro de 1960 pela lei 3.849, sendo uma 

instituição que no decorrer dos anos tem ganhado prestígio e reconhecimento social, se 

tornando uma das melhores universidades do Norte e Nordeste.  
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Mais tarde, com a reforma universitária de 1968, a estrutura da UFRN se modificou. 

De acordo com informações no site oficial da universidade, a UFRN passou por um processo 

de reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual estrutura, ou seja, 

o agrupamento de diversos departamentos que, dependendo da natureza dos cursos e 

disciplinas, organizaram-se em Centros Acadêmicos. 

Nos anos 1970, teve início a construção do Campus Central, numa área de 123 

hectares. (UFRN, 2008).O Campus abriga atualmente um moderno complexo arquitetônico, 

circundado por um anel viário que o integra à malha urbana da cidade de Natal. 

 A estrutura da UFRN foi modificada, novamente, por meio de um Decreto de 1974 

(N° 74.211), constituindo-se, também, a partir de então do Conselho Universitário 

(CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho de Curadores 

(CONCURA) e Reitoria. 

Durante os anos 1980, ainda nos governos militares, Natal e a universidade 

vivenciaram momentos de tensão com o período político vigente, como também de retomada 

do Movimento Estudantil na UFRN e de muitas lutas em defesa das condições de ensino, das 

formas de acesso, do restaurante universitário e demais melhorias na universidade. 

Nos anos 1990, outras bandeiras de luta na sociedade e na UFRN surgiram, entre elas 

a defesa do ensino público e gratuito, como também a necessidade de ampliação do acesso à 

instituição. A universidade passou a conviver com governos neoliberais, que defendiam a 

diminuição da responsabilidade do estado com as universidades públicas, inclusive 

defendendo a cobrança de taxas para vários serviços nas instituições federais.  

Segundo Germano (2001, p. 226), 

 

No âmbito das universidades públicas, os efeitos das políticas neoliberais se 

fazem sentir, entre outras coisas, pela estagnação e redução do orçamento 

estatal, por um discurso e uma prática de privatização, pelo incentivo à 

diversificação e à competição institucional que acabam por impor, ao 

sistema universitário público, a adoção das lógicas do “livre mercado”. 

 

Conforme o autor, discursos como a necessidade da privatização do ensino e a 

diminuição do gasto com as universidades eram constantes nos governos neoliberais. Nos 

primeiros anos do século XXI, com a mudança de governo e de projeto político para o país, as 

universidades e os institutos públicos federais passaram por um processo de ampliação de 

suas vagas e de aumento de instituições, chegando a vários municípios do país, inclusive 

crescendo, também, dentro da cidade de Natal. 
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Nesse sentido, uma política de expansão das universidades tem sido pauta prioritária 

do governo federal em todo país, resultando na ampliação do acesso à UFRN e a outras 

instituições, em Natal. O espaço destinado exclusivamente aos economicamente favorecidos, 

que possuíam acesso a melhores escolas, formação, estudos e conhecimento, vem sendo 

preenchido por outros setores da sociedade. 

As Universidades que sempre foram ocupadas, em sua maioria, por quem teve 

condições de estudar em boas escolas, vêm abrindo suas portas para outros grupos e minorias 

sociais. Assim, nos últimos anos, esse cenário se modificou através de um processo de 

ampliação do acesso à universidade. O que sempre foi privilégio de uma minoria durante 

décadas de história do país vem sofrendo uma nova configuração, o que tem contribuído para 

a busca da equidade e da igualdade de oportunidades. 

Em Natal, por algum tempo, a UFRN era a única maneira de um estudante recém-

concluinte do ensino médio público ingressar em um curso superior. Depois, outras 

instituições, como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), também 

passaram a ter um campus avançado na cidade.  

Dessa maneira, em Natal, por muitos anos, no campo da oferta do ensino superior, 

existiam as instituições privadas, que estavam acessíveis apenas a uma minoria que podia 

pagar as mensalidades, como também as universidades públicas, que apesar de gratuitas, 

tinham um limitado número de vagas, gerando uma demanda excluída da universidade na 

cidade. 

Foi exatamente diante desse quadro apresentado que houve um processo de expansão 

de políticas públicas na área da educação superior em Natal-RN, ou seja, programas sociais de 

ampliação do acesso em instituições privadas ou mesmo nas universidades públicas foram 

implementados, como o ProUni, Fies, Reuni, mudando as perspectivas educacionais dos 

estudantes potiguares.  

Portanto, é importante ressaltar que a prioridade deveria ser o investimento no ensino 

fundamental e médio públicos, e que esse deve ser o caminho a ser percorrido pelos governos, 

ou seja, que a educação básica precisa ser mais bem assistida, mas como esse é um processo 

longo, que envolvem interesses e disputas políticas, algo precisa ser efetivado para o acesso 

dos estudantes a um curso superior. 

Assim, verificamos que a ampliação do acesso à educação em Natal reproduziu 

concomitantemente as etapas do acesso à educação superior no Brasil. Dessa forma, é 

inegável que a expansão do ensino superior através de políticas públicas, durante os últimos 
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anos, foi necessária, tornando-se fundamental para o avanço educacional na capital do Rio 

Grande do Norte. 

 

 

4.2 A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) 

EM NATAL-RN 

 

 

Como foi relatado anteriormente, no tópico 4.1, o processo de ampliação do acesso à 

educação superior em Natal, através de políticas públicas, como a implementação do ProUni 

no município, ocorreu concomitantemente com o resto do país.  

Entre as políticas públicas criadas nos últimos anos, o ProUni é um programa que 

obteve adesão da maioria dos municípios brasileiros. A capital do RN, através de suas 

instituições privadas de ensino superior, começou a participar do programa no primeiro ano 

de sua criação, em 2005. 

Todas as grandes faculdades privadas da cidade aderiram ao ProUni no primeiro ano. 

Muitas aderiram e depois foram compradas, mudando às vezes, o nome da instituição de 

ensino, os donos, mas permanecendo com a adesão ao programa. Pois, a política de isenção de 

impostos acordada com a parceria entre governo e instituições de ensino interessa e gera 

benefícios para o setor da educação privada. 

No quadro que faz referência ao número de bolsas ofertadas por município, segundo 

informações obtidas no site institucional do programa, em 2005, em Natal, mostra que foram 

oferecidas 1.462 bolsas, sendo 485 integrais e 977 parciais. Assim, a adesão dos estudantes 

foi grande ao programa na capital, como em todo país. 

 A quantidade de bolsas que pode ser ofertada nas instituições de ensino é 

regulamentada no decreto oficial de adesão das faculdades privadas ao ProUni. Portanto, o 

ProUni desde seu primeiro ano é um programa muito procurado pelos estudantes, que se 

esforçam para tirar uma boa média no Enem e, dessa maneira, conseguirem uma bolsa no 

curso que desejam pelo programa. 

No entanto, a quantidade de bolsas oferecida no município variou a cada ano do 

programa. Em alguns anos, esses dados aumentavam um pouco e em outros diminuíam. 

Atualizando os dados para o ano de 2016, é visível identificar que na capital potiguar houve 

uma pequena diminuição do número de bolsas ofertadas, se compararmos com o ano de 2005. 
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Em 2016, as instituições privadas de ensino superior ofereceram na cidade 1287 bolsas, sendo 

767 integrais e 520 parciais.  

Diante desses dados mais recentes do número de bolsas do ProUni em Natal, nota-se 

que a quantidade de bolsas integrais ofertada pelas instituições de ensino ultrapassou as 

parciais. Uma configuração que se modificou em relação ao início do ProUni, pois, no ano de 

2005, a maior parte de bolsas que foram ofertadas em Natal era parcial. 

Desde o início do ProUni, as instituições privadas fizeram adesão, ampliando o acesso 

em seus cursos de graduação e estabelecendo regras próprias em relação a documentos, 

determinando normas para o prounista que variam conforme o estabelecimento de ensino 

escolhido pelo estudante, cada um apresentando suas especificidades. 

De acordo com depoimento de Nelson Euclides, representante do ProUni, na 

Universidade Potiguar (UnP), em uma de suas unidades de ensino: “O ProUni nasceu em um 

decreto de 2004 e desde então a Instituição já aderiu a este Programa que iniciou em 2005 e 

passou a ter a participação dos alunos propriamente ditos na inclusão do Programa”15.  

As faculdades privadas da capital ampliaram o número de alunos bolsistas a partir dos 

programas sociais do governo federal. Entre as bolsas concedidas nas instituições, estão as 

bolsas ProUni e as bolsas do Fies. Dessa forma, é importante destacar que existem diferenças 

no aluno prounista, que é a nomenclatura que foi sendo culturalmente adquirida pelo bolsista 

ProUni e o aluno que financia seu curso pelo Fies. 

Um ponto fundamental que diferencia o público-alvo dos programas é a exigência de 

uma determinada pontuação para alunos que almejam concorrer a uma bolsa do ProUni, ou 

seja, para ser contemplado com uma bolsa, o estudante potiguar, assim como o de outros 

estados, precisa atingir uma média de pontos no Enem que, no mesmo padrão de todo país, 

lhe permitiria ingressar em uma faculdade pelo programa. 

Outra das diferenças e das obrigações dos estudantes é que o ProUni não é um 

financiamento, mesmo com juros baixos e condições diferenciadas, mas sim uma bolsa de 

estudos que não impõe custos referentes a pagamentos de mensalidades durante ou após o 

término do curso. Portanto, para continuar com a bolsa, tendo a tranquilidade de não ter que 

custear seus estudos, é necessário um nível de aproveitamento exigido nas disciplinas, assim, 

é um programa que tem suas regras e que o aluno prounista deve seguir com seriedade e 

compromisso. 

                                                             
15 EUCLIDES, Nelson. Entrevista concedida à autora. Natal, 15 jun. 2016. 
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Na cidade de Natal, outro programa foi criado em 2008, que tinha como objetivo 

custear uma parte dos estudos nas faculdades privadas. O ProEduc (Programa de Incentivo a 

Educação Universitária) custeava 50% das mensalidades para estudantes residentes em Natal-

RN, oriundos de escolas públicas, fundações, institutos federais, entre outros. 

O ProEduc foi iniciado na gestão da prefeita Micarla de Souza, em 2008, e nas gestões 

de Carlos Eduardo Alves, atual prefeito da cidade, vem sendo proposto o seu encerramento. O 

programa obteve várias críticas em relação ao gasto da prefeitura com a educação superior, 

que não é da competência municipal. Conforme matéria no jornal Tribuna do Norte, de 1º de 

novembro de 2016, o prefeito argumentou que o programa é importante, mas não é de sua 

competência e que a prefeitura deve arcar com a educação básica.  

Nesse sentido, além do ProUni e do Fies, que são programas nacionais, o ProEduc 

também teve, em Natal, o objetivo de ampliar o acesso de alguns setores sociais a um curso 

universitário. Cada um desses programas possui suas especificidades e contemplam setores da 

sociedade considerados pobres ou pertencentes, também, a algumas minorias sociais, como é 

o caso do ProUni.  

De acordo com os gestores entrevistados, nas instituições de ensino privadas, o 

público do programa são, em sua maioria, estudantes que vieram de escola pública, que 

muitas vezes enfrentam as dificuldades estruturais da Educação Básica no país no que diz 

respeito à situação das escolas, à falta de valorização dos professores, às dificuldades de se 

manter estudando diante da necessidade de trabalhar para contribuir com suas famílias. 

Conforme Alex Lemos, representante do ProUni na Estácio-Fatern: 

 

Normalmente são estudantes que, de acordo com o cronograma do ProUni, 

do Ensino Médio, têm uma renda familiar em até um salário mínimo e meio, 

que é também regulamentado pelo MEC, e usam o ProUni como um meio de 

ingressar no Ensino Superior (Alex dos Santos de Lemos, entrevista 

concedida à autora, 15 jun. 2016). 

 

De acordo com a fala de Alex, o ProUni é um meio de o aluno conseguir ingressar em 

um curso superior. Nesse sentido, em grande parte, os alunos bolsistas do ProUni desejavam e 

tentaram, algumas vezes, entrar em uma universidade pública e não foram bem-sucedidos nos 

processos seletivos, não obtiveram uma média no Enem que os permitissem ingressar nesses 

estabelecimentos públicos.  

No entanto, esses estudantes que convivem, em sua maior parte, com a dura situação 

da educação pública básica no país, apresentam, ao chegar às faculdades, em muitos casos, 

um déficit no aprendizado em relação às disciplinas básicas como o português e a matemática, 
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que são áreas de conhecimento essenciais para outros níveis de ensino, como é o caso da 

oportunidade de cursar uma graduação, um curso no âmbito superior da Educação.  

Assim, muitas instituições de ensino privadas têm como forma de inclusão e 

apropriação de conteúdos indispensáveis para a permanência, com qualidade, desses alunos 

em suas unidades acadêmicas um processo de nivelamento educacional. Conforme Maristela 

de Carvalho, gestora de uma das unidades da Faculdade Mauricio de Nassau: 

 

Então, aqui, quando o aluno chega, nós temos que trabalhar essa defasagem. 

Então, o que não é feito muitas vezes em outras Instituições, aqui a gente faz 

todo um levantamento dessas fragilidades pra que ele possa acompanhar o 

curso que ele tem o sonho em fazer, por que não adianta ele sonhar em ser 

Engenheiro e não saber Matemática... Então a gente trabalha o Português 

Instrumental, Matemática Instrumental, com o Básico, para que ele possa dar 

continuidade (Maristela de Carvalho, entrevista concedida à autora, 17 maio 

2016). 

 

Segundo os gestores das instituições de ensino em Natal-RN, o aluno do ProUni, 

principalmente nos primeiros semestres, ao se deparar com o universo acadêmico e as 

exigências dos cursos de graduação demonstram essa fragilidade em campos do conhecimento 

indispensáveis para seu aprofundamento em um curso universitário. 

O ProUni tem um nível de exigência para que o aluno contemplado com uma bolsa de 

estudos possa continuar com esse benefício e é exatamente por não querer perder a condição 

de bolsista que muitos estudantes prounistas têm corrido atrás do prejuízo de anos de 

precariedade educacional, se esforçando para superar sua média e suas limitações. Ao abordar 

o assunto, Laércio Luiz da Silva, representante do programa na Faculdade Maurício de 

Nassau considera que o público do ProUni 

 

É aquele aluno, eu acredito, que é muito mais preocupado com o dia do 

amanhã... Eles são alunos com um aproveitamento acadêmico surpreendente, 

na maioria deles, evidente que tem aqueles alunos que deixam a desejar. 

Porém, no início da Faculdade, eles têm aquela bela defasagem por conta do 

Ensino Público (Laércio Luiz da Silva, entrevista concedida à autora,17 

maio 2016). 

 

 

Conforme o depoimento de Laércio, apesar de sentirem dificuldade em acompanhar as 

atividades acadêmicas, pois são, na maior parte, oriundos das escolas públicas ou bolsistas em 

escolas privadas, os estudantes do programa têm demonstrado resultados satisfatórios ou 

mesmo surpreendentes diante de suas realidades sociais.  
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Essa parcela da sociedade faz parte de um público mais preocupado com o futuro. O 

aluno do ProUni pertence a um público que deseja muito cursar uma faculdade, que tem 

objetivos profissionais bem consistentes, apesar de serem, em sua maioria, jovens entre 18 e 

24 anos. 

De acordo com depoimento de Nelson Euclides, representante do ProUni na UnP, logo 

quando iniciou, foi discutido entre instituições e o próprio governo sobre o perfil do estudante 

ou do candidato que iria ingressar no programa. 

 

No primeiro semestre de 2005, o público que se inscreveu e se apresentou 

era um público realmente muito deficiente porque era um público carente, 

vindo de Escolas Públicas, era realmente um pessoal muito deficiente 

academicamente, pelo ensino, pelo preparo do Ensino Médio. E inclusive, 

em uma dessas reuniões em Brasília, abordei o tema de que nós teríamos 

muitas dificuldades no acompanhamento desse pessoal, porque como se ele 

tem uma deficiência no Ensino Médio ou na Base, logicamente ele vai ter na 

Faculdade (Nelson Euclides, entrevista concedida à autora, 17 maio 2016). 

 

Diante dessa realidade apresentada, segundo o depoimento de Nelson Euclides, um 

dos critérios para renovação dessa bolsa passou a ser exatamente o rendimento acadêmico 

satisfatório. Dessa forma, o aluno que ingressa em uma instituição privada de ensino superior 

com uma bolsa do ProUni não pode ficar reprovado em mais de 25% das disciplinas cursadas 

no semestre anterior. Sobre isso, Nelson reflete: 

 

A gente via isso como um impedimento muito grande e um empecilho pra 

esse pessoal, quer dizer, eu tinha na mente que eles iriam se prejudicar, 

porque não iriam atingir o rendimento acadêmico e iriam perder a Bolsa, 

porque perde a Bolsa. Hoje já mudaram as regras e com dois semestres 

depois, houve outra reunião, inclusive o nosso Diretor foi a Brasília e esteve 

com o Ministro e a gente se surpreendeu, porque os melhores alunos da 

Instituição, inclusive com alunos que ganharam, sempre foram laureados, 

eram alunos do ProUni. Então a gente se surpreendeu, por quê? Porque 

diante dessa deficiência, eles se superaram e conseguiram (Nelson Euclides, 

entrevista concedida à autora, 17 maio 2016). 

 

 

Então, foi possível perceber o processo de superação em que passou o bolsista do 

ProUni para atingir a média exigida ou até mesmo ser laureado no término de suas 

graduações, ou seja, para obter resultados surpreendentes, que ultrapassaram alunos não 

bolsistas da instituição. 

O aluno ProUni foi identificado, a princípio, como aquele oriundo de escola pública, 

que apresentava dificuldades em acompanhar o conteúdo das disciplinas, mas que em sua 
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maioria demonstrou superação. Vale ressaltar que para ser bolsista do programa, o estudante 

tem que atingir uma média de 450 pontos no Enem e não pode tirar zero na redação, o que 

exige uma maior dedicação dos bolsistas, sendo esse um dos pontos que diferencia o público 

que ingressa pelo ProUni do público do Fies. 

A partir de algumas exigências para se manter com a bolsa do programa, os alunos têm 

ultrapassado expectativas e até mesmo sido os melhores alunos das instituições. De acordo 

com Patrícia de Vasconcelos, gestora da Estácio-Fatern, no que se refere ao público do 

programa: “São alunos de excelência, no sentido de educação. Eu considero que estão entre os 

melhores alunos da instituição, em termos de formação” (Patrícia de Vasconcelos, entrevista 

concedida à autora, 15 jun. 2016). 

Como é possível ver no depoimento dos gestores, o aluno que é bolsista do programa 

tem se destacado com suas potencialidades nos cursos de graduação, e, mesmo com 

dificuldades em se manter nas faculdades, lutam e persistem diante das adversidades. 

De toda forma e, contudo, existe uma evasão no programa, reflexo de parte dos 

bolsistas não conseguir se manter nas faculdades. O acesso é garantido pelo governo federal, a 

partir da concessão da bolsa de estudos, mas a permanência desses alunos é um processo que 

vai depender de outros fatores que vão além de conseguir a bolsa de estudos.  

Um dos fatores para a evasão pode ser o estudante não conseguir atingir a média 

exigida para se manter no programa, o que tem mudado a partir de uma seleção mais rigorosa 

e que exige que o estudante que concorre a uma bolsa do ProUni acerte um nível de pontos 

para conseguir ingressar na faculdade. Sobre a evasão, de acordo com Nelson Euclides: 

 

Agora, logicamente o índice de evasão é grande... Em torno de 10% do 

pessoal. Evasão, que eu digo, por conta do rendimento acadêmico. Mas, 

hoje, o Programa tem o Enem, que é uma seleção muito boa, que é Nacional. 

O perfil realmente mudou muito de 2005 pra cá. E está realmente tendo boa 

seleção, lógico, existem todos os tipos, mas realmente melhorou (Entrevista 

concedida à autora, 17 maio 2016). 

 

 

Conforme a opinião de Nelson, a partir do momento que houve uma maior 

rigorosidade em relação à pontuação para ser bolsista, tendo o aluno que atingir uma nota 

mínima para conseguir manter seu benefício, muitos alunos se esforçaram para não perder a 

oportunidade e não se evadir. 

A questão da permanência no curso de graduação envolve diversos fatores como a 

necessidade de trabalhar para arcar com os custos do curso, compra de material, livros, 
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apostilas, computador, como também de se alimentar, locomover, entre outros. Sobre essas 

dificuldades, Patrícia Vasconcelos destaca: 

 

A única coisa que eu vejo, é que tem muito aluno que mesmo sendo ProUni 

não consegue continuar na Instituição. Por quê? Porque o acesso à Bolsa, em 

si, vamos dizer assim, ele é mínimo. O aluno, para estudar, precisa de 

transporte pra vir, precisa de vestimenta para vir, principalmente se for do 

curso de saúde, que exige desde o primeiro dia jaleco. Ele precisa se 

alimentar, porque são cursos que, como no caso da Saúde, eles passam dias 

dentro da Instituição. Então acaba que o aluno muitas vezes não consegue 

chegar até o final. Então, não é só pensar num Programa, onde ele tem o 

acesso à Faculdade, no sentido de ter como estudar, mas de como ele pode, 

também, continuar estudando. Entendeu? Tem até aquela bolsa-auxílio e 

tudo, mas, eu acho que é uma parte que tem que ser repensada (Patrícia de 

Vasconcelos, entrevista concedida à autora, 15 jun. 2016). 

 

De acordo com o depoimento, em se tratando de acesso, o programa tem garantido 

essa questão aos estudantes, mas ainda existem dificuldades que se apresentam na vida dos 

bolsistas que, muitas vezes, colaboram para a não permanência nas faculdades, na desistência 

do tão desejado curso universitário. 

O ProUni oferece uma bolsa-auxílio, principalmente para alunos da área da saúde e 

que precisam passar o dia se dedicando às atividades acadêmicas, aos laboratórios e estágios, 

não tendo como conciliar, muitas vezes, trabalho e estudo. Esse auxílio, porém, ainda é 

restrito a poucos estudantes que conseguem ser contemplados e, assim, de acordo com Alex 

Lemos: 

 

Como nós temos alguns cursos da área que têm a carga horária mais elevada 

do que os cursos normais, nós temos na área de Saúde, no caso, 

Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, são cursos que participam 

da Bolsa Permanência, que é uma ajuda de custo que o Governo dá, em 

torno de uns R$300 ou R$400, pra custear a questão acadêmica, como livros, 

apostilas, locomoção pra estudo, pra alunos que realmente necessitam. Isso é 

uma avaliação feita pelo MEC, de acordo com o cadastro que eles fazem, 

acho que eles informam ao ProUni e eles fazem essa análise e contemplam 

as pessoas que se enquadram no perfil (Alex dos Santos de Lemos, entrevista 

concedida à autora, 15 jun. 2016). 

 

 

A bolsa-auxílio tem o valor de R$300 e se destina a alguns estudantes que foram 

selecionados para participar do programa e precisam se dedicar integralmente ao curso. Esses 

estudantes que não têm condições de se manterem no curso sem trabalhar precisam desse 

auxílio financeiro para permanecer na faculdade, participando de todas as atividades exigidas 

pela grade curricular do curso de graduação. 
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Muitos estudantes não conseguem o auxílio e sentem dificuldade para permanecer 

estudando. Essa realidade acaba levando muitos bolsistas a desistirem da faculdade, não 

conseguindo levar adiante sua graduação, tendo que escolher entre trabalhar para sobreviver, 

ajudar em casa e custear os estudos ou se dedicar de forma integral às atividades acadêmicas. 

O ProUni, como toda política pública, pode apontar algumas falhas e necessidades de 

ajustes ou aprimoramento. Sobre o assunto, Laércio Luiz da Silva aponta um fato que poderia 

ser modificado: 

 

Um aluno hoje bolsista pode concorrer a outra bolsa... Eu acho que isso 

poderia prejudicar àqueles alunos que tão pretendendo alcançar a 

oportunidade de uma bolsa (Laércio Luiz da Silva, entrevista concedida à 

autora, 17 maio 2016). 

  

Nesse caso, o aluno bolsista pode concorrer à outra bolsa e se conseguir terá que optar 

por uma delas, mas, segundo a opinião de Laércio, ao fazer uma opção por outra bolsa, esse 

aluno acaba ocupando o lugar de um estudante que realmente queria determinado curso e não 

conseguiu por esse aluno bolsista ter tido a oportunidade de se candidatar novamente. 

Conforme Nelson, existiam pessoas que às vezes tentavam ludibriar e não relatavam a 

realidade de suas condições socioeconômicas a fim de conseguirem a bolsa do programa. É 

exatamente por isso que foram criadas as comissões que supervisionam o processo seletivo. 

Existem critérios estabelecidos para se candidatar a uma bolsa do programa e as comissões de 

controle para averiguar as informações. Segundo Nelson, 

 

Tem alguns pré-requisitos: que você não seja graduado, não pode ter 

graduação, você ter uma renda per capita de um e meio salário mínimo, do 

grupo familiar, e ter estudado em Escola Pública ou em Escola Privada com 

bolsa integral. Esses são os critérios básicos. E ter feito o Enem, que é a 

seleção para se entrar. E muitas pessoas colocam exatamente... Eles não 

colocam a verdade na inscrição e tentam ludibriar. A supervisão vem pra 

isso. Porque a supervisão é feita pelo MEC, ele faz um cruzamento de CPF, 

tanto do candidato como do grupo familiar com o Detran, com a Receita 

Federal e com instituições públicas e privadas, porque ele tem todo o 

controle de quem concluiu, de quem já é graduado. Só que ele faz isso 

depois de seis meses, não faz na época do processo seletivo, só faz depois. 

Mas, mesmo assim, ele manda os nomes das pessoas que são suspeitas de 

fraude, nós convocamos e pedimos explicações. Muitos deles, realmente... 

quem é graduado não tem como explicar. Quem é vinculado à instituição 

pública não pode ter dois vínculos. Só que a instituição pública também tem 

nos ajudado dizendo assim: “Se você tiver vínculo, já avisa lá”. E nós 

perguntamos, também, mas o cara... Se você tiver algum benefício do 

Governo, você não pode, tem que escolher, tem que optar. Então, é mais ou 

menos isso (Nelson Euclides, entrevista concedida à autora, 17 maio 2016). 
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De acordo com ele, uma das críticas que se faz ao processo seletivo é esse resultado 

sobre os dados referentes aos documentos apresentados pelos candidatos à bolsas de estudos 

pelo programa, contra cheques falsos, principalmente para cursos caros como medicina, que 

são processados após seis meses e não no início da seleção. 

A partir de seis meses a supervisão pode concluir que aquele estudante não tem direito 

à bolsa e que nem poderia ter participado do processo seletivo. Dessa maneira, a sua vaga, 

mesmo após esse tempo, pode ser transferida para outro candidato à bolsa de estudos. Assim, 

a comissão irá discutir qualquer caso de dúvida em relação à idoneidade das informações 

repassadas por candidatos, e a supervisão será feita pelo MEC, que depois passará para os 

responsáveis pelo programa na instituição para convocar o aluno bolsista e exigir 

documentação. 

Sobre a questão da veracidade das informações, as comissões nacionais e locais do 

programa têm o papel de fiscalizar a documentação apresentada pelos estudantes ao serem 

contemplados com a bolsa. Se perceberem que os documentos não condizem com a realidade 

do aluno, deve-se investigar, apurar e, caso encontre algo errado, o aluno deve ser convocado 

para se explicar ou até mesmo cancelar a bolsa de estudos, como descreveu Alex Lemos: 

 

Eu fiz a análise de uma aluna que eu tive que pesquisar a vida dela, porque 

achei muito estranho a questão das informações e ela já era pós-graduada, é 

um requisito que no ProUni não pode. Aí ela teve que fazer o cancelamento. 

Inclusive ela já tinha ganhado em outra Instituição a bolsa e estava 

transferindo pra cá (Alex dos Santos de Lemos, entrevista concedida à 

autora, 15 jun. 2016). 

  

Então, um dos pontos negativos que ocorre em relação ao acesso ao programa é a 

atitude desonesta de alguns candidatos à bolsa pelo programa, que mentem ou omitem 

informações, apresentam documentos falsos e passam pelo constrangimento, ao serem 

descobertos, de terem que cancelar seu benefício. 

No entanto, além das dificuldades em relação à permanência e manutenção desses 

bolsistas – como também a questão das pessoas de má-fé que apresentam informações e 

documentação falsas para conseguirem a bolsa do ProUni –, assim como um ponto ou outro 

que, conforme os gestores, precisa ser aperfeiçoado, o programa vem cumprindo o papel de 

ampliação do acesso às instituições de ensino privadas em Natal-RN. 

Alex Lemos, que atualmente trabalha e é representante do ProUni na Estácio-Fatern, 

instituição em que estudou administração de empresas pelo programa, avalia que existem 
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alguns pontos que precisam ser melhorados ou aperfeiçoados, como a questão do aumento da 

renda mínima para ingressar no programa, inclusive para incluir mais alunos. 

O entrevistado cita que o ProUni deveria seguir o exemplo do Fies, que exige uma 

renda de dois salários mínimos e meio, permitindo assim que outras pessoas participem do 

programa e ingressem no ensino superior. Porém, segundo Alex, mesmo com a necessidade 

de revisão de algumas questões, o programa traz um ganho importante para a sociedade, e 

afirma: 

 

Eu acredito que o ProUni, assim como o Fies, dá uma oportunidade muito 

grande para as pessoas que não podem cursar um curso de aperfeiçoamento 

ou um curso pra poder ingressar numa Instituição pública, assim como eu, 

que também sou formado pelo ProUni, na Instituição. Eu acredito que hoje 

ele é de grande valia, não é? É um ganho muito grande para a população 

brasileira (Alex dos Santos de Lemos, entrevista concedida à autora, 15 jun. 

2016). 

 

De acordo com a opinião de Alex, que também fez parte do ProUni, esse é um 

programa que oferece oportunidade para pessoas que não têm condições financeiras de pagar 

cursos nas instituições privadas ou que também não conseguiram ingressar na universidade 

pública. 

Nelson Euclides aponta em seu depoimento que, ao participar de colação de grau, 

muitos pais vêm agradecidos a ele pela oportunidade do filho ter cursado uma graduação na 

instituição: 

 

Vejo que principalmente os pais têm muito a agradecer. Agradecem a mim, 

dizendo: “Ah, se não fosse você...”. Não! Não sou eu, eu estou ali como 

qualquer um está, para fazer o trabalho, mas, se não fosse o Programa, 

realmente não existiria, devido às condições, porque muitas vezes é um 

sonho de uma pessoa lá do interior. O que nós temos no polo de Mossoró, no 

Campus de Mossoró, que abrange uma área muito grande do interior: Apodi, 

Açu, aquela área, Pau dos Ferros, alguns interiores do Ceará e a gente vê 

muita declaração dos pais, dizendo que se não fosse isso, um Programa 

como esse, jamais o filho poderia se formar ou ter um Curso Superior 

(Nelson Euclides, entrevista concedida à autora, 17 maio 2016). 

 

 

Conforme o entrevistado, é possível identificar a mudança de perspectiva de vida das 

famílias dos estudantes a partir da oportunidade de ingresso e conclusão de uma faculdade 

pelo programa. Muitos pais que não conseguiram realizar o sonho de concluir um curso 

universitário têm a chance de ver seus filhos vivenciarem outra realidade, podendo colocar em 
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prática um desejo que, para muitas famílias, principalmente do interior, sempre foi algo 

distante e muito difícil de ser concretizado.  

Mesmo que as universidades e faculdades privadas apresentem um conjunto de 

deficiência em relação à qualidade de alguns cursos, se comparado com as instituições 

públicas, deficiências em relação à formação do seu corpo docente e discente, entre outros, o 

ProUni vem se constituindo como um meio para que muitos estudantes tenham acesso a um 

curso universitário. Esses estudantes têm a possibilidade de expandir suas capacidades, de se 

inserir na sociedade e no mercado de trabalho com mais qualificação. Nesse sentido, é 

importante ressaltar o papel do programa enquanto uma política pública de expansão do 

Ensino Superior, especialmente o ensino privado, em Natal-RN. 

 

 

4.3 AVALIANDO A EFETIVIDADE DO PROUNI  

 

 

Nesse item apresentamos os resultados da avaliação da efetividade do ProUni em 

Natal-RN. A efetividade tem a dimensão de medir o alcance social da implementação e 

resultados dessa política pública, um processo que envolve a avaliação do nível de satisfação 

dos agentes envolvidos com a construção, a execução e os impactos sociais causados pelo 

programa avaliado. Sobre esse assunto, Draibe (2001, p. 37) reflete que 

 

De fato, por efetividade social, especificamente, entende-se a capacidade do 

programa em afetar o capital social do meio em que se realiza, em especial a 

rede de articulações e parcerias específicas que facilitam sua execução. O 

conceito remete também aos níveis de adesão e satisfação dos agentes 

implementadores e da população-alvo.  

 

Segundo a reflexão de Draibe (2001), o conceito de efetividade remete aos níveis de 

adesão dos agentes que implementam a política pública, sendo importante também verificar se 

o público-alvo do programa está satisfeito.  

A autora faz uma sugestão de indicadores relevantes para serem mobilizados na 

avaliação da efetividade social, que são os indicadores de capital social, que estimam os graus 

de confiança, as redes sociais, os graus de apoio, enfim, as energias associativas e 

organizacionais, presentes no meio social e que se relacionam com o programa, como 

também, os níveis de satisfação dos agentes implementadores, dos usuários e de grupos de 

interesse.  
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Em relação ao ProUni em Natal, uma das referências para se avaliar a efetividade foi a 

avaliação do nível de satisfação dos agentes implementadores, assim como o olhar do 

público-alvo, beneficiário dessa política pública. Dessa forma, além das entrevistas com os 

gestores de instituições privadas, foram feitas entrevistas com alunos bolsistas do programa.  

Diante dessa perspectiva, a opinião dos atores que estão envolvidos no ProUni deve 

ser compreendida como um momento essencial para se entender a política investigada, nesse 

sentido, 

 

O respeito ao ponto de vista da população-alvo se dá, portanto, não como 

estratégia de dominação, mas para modificar os pontos de estrangulamento 

dos serviços a que ela tem direito e que deve reivindicar. É sobre esse 

objetivo que se redefine o conceito de política social: ela não é vista apenas 

como uma ação de estado em direção à população, mas como um direito 

para o qual ela deve opinar em termos de efetividade e qualidade (MINAYO, 

1991, p. 236). 

 

Concordando com esse pensamento de Minayo (1991), o público-alvo do ProUni tem 

o direito de opinar e participar de um processo de avaliação do programa, demonstrando com 

legitimidade os efeitos positivos e negativos, seus principais entraves e conquistas no campo 

da educação. Assim, é indispensável verificar se houve efetividade ao que o ProUni se propôs 

a cumprir, se essa demanda diretamente beneficiada com as bolsas de estudo se sente 

satisfeita, realmente correspondida. 

Em Natal, os alunos prounistas de algumas instituições privadas de ensino superior 

participaram de grupos focais, contribuindo com a fundamentação desse trabalho, repassando 

suas experiências e impressões sobre o programa, seus desafios, reflexões, expressando-se 

quanto ao cumprimento ou não dos objetivos do programa, bem como se este conseguiu obter 

efetividade social na cidade. Nesse sentido, para contribuir com a discussão proposta, 

destacamos esta definição sobre grupo focal: 

 

A focus group is a group discussion that gathers together people from similar 

backgrounds or experiences to discuss a specific topic of interest to the 

researcher. The group of participants are guided by a moderator (or group 

facilitator), who introduces topics for discussion and helps the group to 

participate in a lively and natural discussion amongst themselves. A focus 

group is not a group interview where a moderator asks the group questions 

and participants individually provide answers (DAWSON; MANDERSON; 

TALLO, 1993, p. 7).16 

                                                             
16 Um grupo de foco é uma discussão em grupo que reúne pessoas de histórias ou experiências 

similares para discutir um tópico específico de interesse do pesquisador. O grupo de participantes é 

guiado por um moderador (ou facilitador do grupo), que introduz tópicos para a discussão e ajuda o 
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Como apontam os autores, o grupo focal tem como objetivo reunir pessoas com 

experiências semelhantes, ou seja, o grupo tem que ter uma formação homogênea, reunindo 

pessoas que possuem características comuns sobre o assunto de interesse do pesquisador. 

Dessa forma, os grupos focais sobre o ProUni reuniram estudantes de diferentes 

cursos, mas que carregavam consigo a identidade comum de fazer parte desse âmbito de 

ingressos em uma instituição privada, a partir da concessão de uma bolsa de estudos pelo 

programa. Estudantes que partilhavam de vivências semelhantes no que diz respeito a uma 

característica que é individual e coletiva no grupo focal: ser um aluno prounista. Sobre o 

assunto, segundo Cruz Neto, Moreira e Sucena (2002, p. 13): 

 

Na seleção dos participantes, a Equipe de pesquisa deverá levar em conta 

que: (a) eles têm obrigatoriamente que fazer parte da população-alvo 

estudada; (b) devem ser convidados com antecedência e devidamente 

esclarecidos sobre o tema abordado e os objetivos da pesquisa; (c) os 

critérios utilizados na seleção dos componentes de cada grupo devem estar 

vinculados aos objetivos e aos resultados que a pesquisa deseja alcançar.  

 

Nessa perspectiva dos autores, o pesquisador tem que pensar um grupo focal que seus 

integrantes façam parte do público-alvo da política pública em avaliação. Essas pessoas 

devem ser comunicadas com antecedência e esclarecidas quanto ao objetivo do grupo e da 

pesquisa. 

Conforme a reflexão de Krueger (1994), o grupo focal permite uma maior honestidade 

nas respostas para as discussões propostas e abordadas com os membros no grupo. Ainda 

sobre o assunto, Morgan (1996) argumenta que a marca registrada do grupo focal é o uso 

explícito da interação verbal, ou seja, é um método que tem sua característica central, a troca 

de informações, dessa forma, os dados surgem a partir da interação entre os participantes, das 

opiniões que são verbalizadas no decorrer do processo.  

Diante do exposto, a respectiva pesquisa feita com alunos do ProUni, em Natal-RN, 

foi fundamentada utilizando como metodologia avaliativa as entrevistas com grupos focais. 

Dessa forma, foram previamente estabelecidas as instituições que fariam parte do trabalho de 

campo, sendo definidas três instituições privadas de ensino superior consideradas bem 

                                                                                                                                                                                              
grupo a participar numa viva e natural discussão entre eles. Portanto o grupo de foco não é um grupo 

de entrevistados onde o moderador pergunta questões e eles individualmente o provém respostas 

(DAWSON; MANDERSON; TALLO, 1993, p. 7, tradução nossa).  
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conceituadas e com legitimidade social na cidade: a Universidade Potiguar (UnP), a Mauricio 

de Nassau e a Estácio-Fatern. 

No entanto, para a realização dos grupos focais, foi preciso organizar solicitações 

esclarecendo a finalidade da pesquisa para as instituições escolhidas para o trabalho de 

campo, como também contar com a ajuda de pessoas que se dispuseram a acompanhar os 

grupos, contribuindo como relatores e operadores de gravação.  

Durante a formação dos grupos focais foram feitos registros fotográficos, autorizados 

pelos integrantes do grupo. Foi também repassado a todos os participantes um termo de 

consentimento para ser preenchido individualmente, como também seguido um roteiro 

preestabelecido com questões que deveriam ser levantadas para a discussão do grupo. 

No início dos grupos, fizemos a apresentação da pesquisa, os seus objetivos, assim 

como de todos os pesquisadores envolvidos na organização e concretização do grupo, fazendo 

a mediação, relatando e gravando, registrando as falas. No final dos grupos, foi servido um 

lanche como forma de confraternizar e agradecer a disposição em contribuir com a pesquisa. 

Portanto, formar os grupos focais não foi uma tarefa fácil, pois conseguir identificar 

quem faz parte do ProUni, chegar até esses bolsistas, conversar sobre a pesquisa e solicitar a 

participação na entrevista, exigiu um trabalho minucioso de solicitações nas instituições 

privadas, reuniões pré-agendadas com gestores, lideranças estudantis e com os responsáveis 

pelo programa nos estabelecimentos de ensino superior, na intenção de buscar uma alternativa 

para poder reunir, em um dia comum e horário consensual, um certo número de alunos 

prounistas. 

Nesse trabalho de campo sobre o ProUni e com o propósito de formar os grupos 

focais, algumas instituições, como a Estácio-Fatern e a Mauricio de Nassau, através dos 

gestores e funcionários, foram bem receptivas, contribuindo com informações e dados que 

possibilitaram chegar até alguns bolsistas do ProUni. 

Ocorreu uma dificuldade em obter o contato de bolsistas do programa na Universidade 

Potiguar (UnP) devido ao formato da instituição, sua estrutura acadêmica, que limita o acesso 

aos seus espaços, funcionários e alunos. Nesse processo, através de solicitação no 

departamento de imprensa, como foi orientado por funcionários da recepção na instituição, foi 

possível entrevistar o responsável pelo programa na universidade. 

Os grupos focais, diante do contexto apresentado, foram realizados na Maurício de 

Nassau e na Estácio-Fatern, tendo a colaboração das instituições ao ceder uma sala de aula e 

ajudar nos contatos com os bolsistas do programa. Dessa maneira, ao conseguir informações 

sobre alguns bolsistas, foram enviados e-mails, foram feitas ligações, além da criação de um 
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grupo no aplicativo WhatsApp para discutir com os alunos o melhor dia e horário, e visita em 

sala, explicando a pesquisa, na companhia de um dos bolsistas, convidando alunos para o 

grupo. 

Os grupos focais realizados nas instituições de ensino superior privadas contaram com 

a participação de estudantes de diferentes faixas etárias e cursos. Para atingir o objetivo da 

pesquisa, foi necessária a realização de três grupos focais, que foram capazes de trazer 

consistência e subsídios fundamentais para o processo de avaliação da efetividade do ProUni 

na cidade de Natal-RN, objetivo geral da tese. 

Nesse sentido, quando as opiniões, relatos, impressões e reflexões sobre o assunto que 

está sendo avaliado se tornam suficientes para responder ao objetivo do trabalho, o 

pesquisador tem autonomia para concluir a realização de entrevistas com os grupos focais. 

Pois, diante do alcance do propósito da pesquisa, prolongar o trabalho de campo pode tornar o 

debate repetitivo e desnecessário. 

Assim, os grupos focais para a avaliação do programa tiveram entre no mínimo seis e, 

no máximo, treze integrantes. O primeiro grupo focal foi iniciado com treze membros, porém 

um dos integrantes precisou se retirar ainda no início do grupo para fazer uma prova e foi 

dado continuidade ao grupo com doze integrantes. O segundo grupo focal contou com a 

participação de onze integrantes e o último grupo foi composto por seis membros.  

Nos três grupos focais realizados houve a participação de estudantes de idades e 

origens diversas. Alguns estudantes da capital, outros do interior do RN ou de outras regiões. 

A idade variou de 17 a 58 anos, sendo sempre compostos por homens e mulheres, jovens e 

adultos, de períodos diferentes, desde alunos do primeiro período a alunos do último período, 

ou até mesmo alunos que já concluíram o curso como bolsistas do programa. 

O primeiro momento do grupo contou com a apresentação dos alunos, dizendo seu 

nome, idade, curso, período e de onde eram. Nesse momento, é importante destacar que 

alguns alunos resolveram morar em Natal ao conseguirem uma bolsa do ProUni na cidade. 

Portanto, na perspectiva de estudar ou trabalhar, alguns estudantes se mudaram para a cidade, 

segundo o relato a seguir: 

 

 

Eu havia cursado Publicidade lá no Piauí, só que por conta própria, acabei 

não terminando, só faltava o TCC, por uma série de questões pessoais que 

aconteceram na minha vida e aí quando vim pra Natal, que eu vi que 

aconteceu esse lance da Copa do Mundo, de eu trabalhar aqui, foi quando eu 

tive a ideia de mudar de ramo, que até então eu trabalhava na área da 

comunicação. Então pensei: Vou mudar de ramo, vou fazer o Enem! No 



189 

 

  

primeiro Enem que eu fiz já consegui a bolsa e não tive grandes dificuldades 

para levantar os documentos e conseguir fazer matrícula (Bolsista do 

ProUni, participante do segundo grupo focal da Maurício de Nassau.) 

 

A fala de um dos integrantes do grupo mostra que muitos estudantes vieram para Natal 

no período da Copa ou em outros momentos para trabalhar e resolveram ficar na cidade, 

almejando, inclusive, fazer uma faculdade. Ao iniciar o grupo, um dos pontos abordados foi a 

questão do acesso ao programa, de como esses estudantes tomaram conhecimento do ProUni. 

Como expressa a fala: 

 

No meu caso foi através da internet e das publicidades (Bolsista do ProUni, 

participante do segundo grupo focal da Maurício de Nassau.) 

 

Diante do assunto, os estudantes relataram suas experiências em relação ao primeiro 

contato com o programa, ressaltando que souberam por fontes variadas. Alguns citam um 

parente ou amigo próximo que informou sobre a existência do ProUni, mas a maioria aponta a 

mídia como grande responsável por tomarem conhecimento do programa.  

Muitos ainda contaram que fazia muito tempo que tinham terminado o ensino médio e 

que estavam sem estudar, portanto, todos viram no ProUni uma forma de entrar em uma 

faculdade, de continuar seus estudos, como mostra a afirmação a seguir: 

 

Chegou através da mídia. Eu tinha parado de estudar fazia mais de 30 anos. 

(Bolsista do ProUni, participante do terceiro grupo focal da Estácio-Fatern).  

 

Os bolsistas do programa foram relatando suas primeiras experiências e contato com o 

programa, muitos tinham amigos ou familiares que estavam no ProUni, ou que tinham 

concluído seus cursos pelo programa, mas a mídia, mais precisamente a internet, foi o meio 

apontada como mais influente na disseminação sobre o assunto. De acordo com o depoimento 

do estudante, 

 

É, a minha história também é bem parecida com a dele. Eu passei menos 

tempo, passei 10 anos. No ensino médio, no terceiro ano, eu desisti para 

trabalhar, e esse trabalho que eu achava que ia ser um tempo curto, depois ia 

voltar a conciliar, eu passei 10 anos. Em 2011, foi que eu fiz o Enem, tanto 

para terminar o ensino médio como para tentar conseguir a bolsa do ProUni. 

Deu certo, eu consegui a bolsa integral e eu fiz Serviço Social aqui e conclui 

agora, em 2015. (Ex-Bolsista do ProUni, participante do terceiro grupo focal 

da Estácio-Fatern). 
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Muitos alunos contaram que fizeram o Enem com o objetivo de conseguir a 

certificação de término do ensino médio, pois participar do Exame pode garantir essa 

oportunidade. Dessa forma, para o aluno que está fora da escola há muitos anos, o Exame 

reúne a possibilidade do acesso ao certificado de conclusão do ensino médio e a chance de 

ingressar em um curso superior, inclusive pelo ProUni. 

As mídias sociais, a internet, a televisão, o contato com outros bolsistas são fontes 

indicadas pelos alunos como principais responsáveis por se inscreverem para ter acesso a uma 

bolsa do ProUni. Nas falas dos estudantes, alguns contaram que fizeram parte do Fies e, 

depois, ao tomarem conhecimento do programa, se inscreveram e conseguiram uma bolsa do 

ProUni. Segundo um dos participantes: 

 

A questão da mídia que apresenta para população, para a sociedade, esse 

programa do governo que facilita a entrada de pessoas que desejam ingressar 

na faculdade e que não têm uma certa estrutura financeira, mas, enfim, é 

através da internet. (Bolsista do ProUni, participante do primeiro grupo focal 

da Maurício de Nassau.) 

  

Alguns depoimentos relataram que a princípio o acesso a uma graduação na faculdade 

ocorreu pelo Fies e que, ao tomarem conhecimento do ProUni, através de amigos, no curso 

escolhido, buscaram informações e participaram da seleção do programa, passando a serem 

bolsistas do ProUni. Como verificamos neste relato: 

 

Inicialmente entrei no curso de direito pelo Fies e só tomei conhecimento 

por meio dos meus amigos que já eram do ProUni. (Bolsista do ProUni, 

participante do primeiro grupo focal da Maurício de Nassau). 

  

O ProUni permite que o aluno do Fies possa, através de sua aprovação e cumprimento 

das regras, como também da pontuação exigida, migrar para o programa. Nos grupos focais, 

alguns alunos explicam que tentaram passar na UFRN e não tiveram sucesso, outros que 

conseguiram passar na UFRN, mas não no curso que queriam, relatando que os cursos de sua 

preferência eram mais concorridos, fazendo com que muitos se inscrevessem nos cursos que 

desejavam pelo ProUni. Como podemos ver de acordo com o depoimento a seguir: 

 

 

Eu faço o curso de Direito e o Direito ele sempre foi, no meu ver, a porta de 

entrada pra o meu sonho. Eu tentei cursinho, fiz cursinho e tentei entrar pelo 

UFRN só que minha nota infelizmente foi um pouco baixa e não consegui 

adentrar o curso que eu queria. Só que mais na frente eu vi a propaganda do 
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governo.... E ao descobrir que o ProUni era uma forma de ingresso na 

Universidade particular para os alunos que saem da escola pública eu acabei 

me interessando... Era uma porta de entrada para o meu sonho e acabei que 

me inscrevendo no ProUni. (Bolsista do ProUni, participante do primeiro 

grupo focal na Maurício de Nassau). 

 

Na fala desse estudante do ProUni, é possível identificar como o programa tem sido 

um instrumento importante para que pessoas possam realizar o desejo de cursar a faculdade 

com a qual se identificam, para fazer o curso que não conseguiram na universidade pública. 

Muitos desses alunos se viam sem condições de um dia conseguir entrar em uma faculdade. 

Segundo o relato do aluno: 

 

Fui aprovado aqui na Mauricio de Nassau, estou cursando enfermagem, 

também fui aprovado no início do ano na UFRN, mas não quis cursar porque 

é um curso pouco distante da minha área, fui aprovado em matemática 

(Bolsista do ProUni, participante do primeiro grupo focal da Maurício de 

Nassau). 

 

Segundo os depoimentos nos grupos, o ProUni foi a porta de entrada para estudantes 

que, mesmo sendo aprovados na UFRN, não estavam satisfeitos. Como um aluno apontou: 

 

Antes eu tinha a matrícula lá na UFRN, eu fazia Letras. Eu cursei um 

período de Letras lá, só que meu sonho sempre foi Psicologia e eu não 

conseguia passar no processo seletivo da UFRN pra fazer Psicologia. Aí 

através da internet e da televisão eu fiquei sabendo do ProUni e me inscrevi 

para participar do processo e passei... Então no momento que eu passei aqui 

na Nassau, eu tranquei a matrícula lá e vim cursar a faculdade aqui (Bolsista 

do ProUni, participante do primeiro grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

A fala remete à satisfação em poder cursar o que realmente tem afinidade. Os 

estudantes tiveram no ProUni a oportunidade tão sonhada de fazer o curso que sempre se 

identificaram, almejaram. Cursos que se apresentavam como distantes de serem alcançados 

devido à falta de condições de uma formação básica de qualidade no ensino fundamental e 

médio.  

Portanto, uma questão que deve ser levada em consideração é o alto nível de exigência 

das universidades federais para o ingresso em determinados cursos, que é bem diferente dos 

critérios de ingresso estabelecidos nas faculdades privadas, onde a exigência é bem menor. 

Assim, seria importante que o MEC cobrasse e exigisse um padrão de ensino mais elevado 

também das universidades e faculdades privadas, para que estas se equiparem às 

universidades públicas federais. 
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Na discussão dos grupos focais, vários bolsistas relataram que, antes de entrarem na 

faculdade pelo ProUni, fizeram parte de outros programas sociais, como o Pronatec, tendo a 

oportunidade de ampliar as suas perspectivas de crescimento profissional, tanto a partir de um 

curso técnico como depois do ingresso em uma graduação pelo programa. Conforme o 

depoimento apresentado:  

 

No meu caso, como eu venho de cidade do interior então lá já não tem uma 

expectativa tão grande de crescimento por ser cidade do interior. Quando eu 

vim pra cá que eu comecei a cursar o ProUni, que eu comecei a usufruir do 

Pronatec, a minha expectativa de vida melhorou, novas oportunidades irão se 

abrir, novas oportunidades se abriram, questão de conhecimentos, eu fui 

incentivado a sempre querer mais, sempre querer conhecer mais, eu acho que 

o ProUni e esses outros projetos nos impulsionam de certa forma a sempre 

querer ser mais, não acreditar que por você ser humilde não possa ser tão 

grande quanto não possa ser melhor, não possa ser uma pessoa boa na vida. 

Acho que é questão de oportunidades que fazem você se desenvolver, 

querer, você acreditar, querer ser melhor! (Bolsista do ProUni, participante 

do primeiro grupo focal da Maurício de Nassau.) 

 

A reflexão feita pelo aluno no grupo focal mostra a mudança de perspectiva das 

pessoas ao terem acesso às políticas públicas, ao ter a chance de se desenvolver pessoal e 

profissionalmente. O aumento da autoestima é algo evidente nesse processo. Muitos 

estudantes que viviam em cidades do interior, com poucas ou sem oportunidades de 

crescimento no campo profissional, demonstraram poder conviver agora com novas 

possibilidades. 

O ProUni e outros programas sociais que contribuem com a elevação da escolaridade 

ou mesmo com a ampliação de técnicas para o mundo do trabalho permitem que as pessoas 

ocupem outros lugares na sociedade, que disputem outros espaços com mais qualificação.  

Nos debates travados no grupo, os alunos apontam que não tiveram muitos problemas 

com a parte burocrática para se inscrever no programa. No entanto, um dos bolsistas, em uma 

de suas falas, contou que enfrentou um problema por ter estudado na Escola Agrícola de 

Jundiaí, no ensino médio, que é vinculada à UFRN.  

 

Quando cheguei aqui aleguei que tinha feito esse curso, eles usaram contra 

mim, que eu já era vinculado à instituição federal, que não pode ter um curso 

na federal e ser bolsista. Eu sofri nessa questão de ter que provar que não 

fazia um curso superior, para ter que conseguir a bolsa eu fiquei esperando, 

aguardando. Ameacei entrar na justiça contra a faculdade, mas no final deu 

tudo certo (Bolsista do ProUni, participante do segundo grupo focal da 

Maurício de Nassau). 
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O aluno explicou que houve esse inconveniente no início de seu ingresso pelo ProUni, 

mas que depois de ter sido identificado que ele cursou o ensino médio na UFRN e não 

superior tudo foi resolvido. Uma das participantes no grupo focal, após ser bolsista do 

programa, conseguiu entrar na UFRN, no mesmo curso, Direito. Ela apontou na sua fala que 

estava muito satisfeita no ProUni, e as disciplinas que teve a oportunidade de cursar serão 

reaproveitadas na UFRN e que servirão para sempre na sua formação. 

Um dos bolsistas do ProUni, também do curso de Direito, contou que, quando estava 

cursando o sétimo período, fez o Enem e com a média que atingiu conseguiu uma vaga para o 

mesmo curso na UFRN, mas que decidiu continuar na Maurício de Nassau, como bolsista do 

ProUni, pois não queria atrasar o término da graduação. 

 

Não posso me atrasar demais, tenho que aproveitar o máximo tudo aquilo 

que eu já consegui conquistar nesses três anos e meio, para, se Deus quiser, 

em no máximo um ano e meio, já estar com minha carteira da Ordem e estar 

prestando concurso público, sobretudo para a área Policial (Bolsista do 

ProUni, participante do primeiro grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

Os alunos do ProUni, que participaram dos grupos focais, têm uma visão bem clara em 

relação ao que pensam e querem de seu futuro profissional. São pessoas que agarraram com 

todas as suas forças a oportunidade de realizar o sonho de fazer uma graduação, de cursar uma 

faculdade na área que sempre desejaram, tendo sido o programa a porta de entrada para 

atingirem seus objetivos profissionais. 

Um dos pontos que foram abordados durante as discussões nos grupos é a questão da 

importância de uma educação de qualidade a partir da base, de um ensino fundamental e 

médio que possibilitem aos estudantes das escolas públicas concorrerem de forma leal e justa 

com estudantes que tiveram oportunidades, que tinham uma estrutura econômica e familiar 

que lhes deram acesso a boas escolas, bons cursos, uma boa formação básica. 

Um dos participantes do grupo aponta as dificuldades enfrentadas pelo estudante que 

não teve investimentos, que não foi preparado na educação básica, ao chegar à universidade. 

Esse fato resulta em uma barreira que impede que esses estudantes consigam cursar 

graduações que são mais concorridas, como na área da Saúde, Medicina e Odontologia, que 

mesmo diante de alguns avanços nos últimos anos, ainda são cursos elitizados. Assim, 

segundo o aluno: 

A mudança mesmo tem que ser na base, na educação básica. A questão 

estrutural é investir no salário de professores, plano de carreiras, questão de 

estruturas das escolas, das instituições de ensino, eu acho que tem que mudar 

isso aí, para que daqui a dez, vinte anos não seja mais necessária a questão 
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de cotas, que o aluno da rede pública consiga competir no mesmo nível 

daquele que estudou numa escola privada, que não sinta as dificuldades que 

nós sentimos quando ingressamos (Bolsista do ProUni, participante do 

primeiro grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

A reflexão feita pelo bolsista ressalta a importância de mudar a educação a partir do 

ensino básico, facilitando, assim, o ingresso no ensino superior para muitos estudantes 

oriundos das escolas públicas. Um melhor ensino básico lhes daria mais condições para 

competirem com mais preparo por uma vaga na universidade.  

Nesse sentido, para alguns integrantes dos grupos, o ProUni e o Fies são programas 

importantes, mas que são paliativos. Eles existem para tentar amenizar os problemas que são 

vivenciados na educação básica. Assim, muitos estudantes têm dificuldade ao conseguirem a 

bolsa do programa, inclusive na exigência feita em relação à aprovação, que diz que o 

estudante só pode reprovar em no máximo uma disciplina. 

O aluno ProUni provavelmente enfrentará esses problemas ao conseguir chegar à 

faculdade, pois ele poderá ter dificuldade em se adequar ao padrão de ensino que é exigido no 

âmbito superior, devido à má qualidade de sua educação básica. Uma formação bem feita 

seria a maneira justa para que todos conseguissem ingressar em uma graduação com mais 

qualidade.  

Nas falas de alguns estudantes dos grupos, são feitas análises da disparidade na 

formação das pessoas, que já começa de forma desigual conforme a realidade social em que 

pertencem. Os participantes ressaltam que a maior parte dos médicos, advogados, engenheiros 

e outros profissionais de sucesso não têm origem humilde. Como argumentou o estudante: 

 

É desproporcional! Você educa uma criança desde uns três anos, por 

exemplo, o menino faz francês, o menino faz inglês, faz espanhol. À tarde o 

menino vai pra natação, tem aula de música, tem reforço escolar. Ele é 

lapidado para ser médico, ele é lapidado para ser advogado, para ser 

promotor. O cara vai fazer direito na universidade federal e aí vem um lá do 

sertão, os pais são agricultores, o aluno estuda de manhã e à tarde ajuda os 

pais na lavoura ou estuda de tarde e de manhã ajuda os pais na lavoura... É 

uma luta desigual (Bolsista do ProUni, participante do primeiro grupo focal 

da Maurício de Nassau). 

 

É um processo desigual, como afirmou o estudante. Reflete um ensino público básico 

precário, que oferece poucas chances de um aluno ingressar em uma universidade pública. 

Um dos estudantes argumentou que, na maioria das vezes, quem tem recursos, estuda a vida 

inteira em boas escolas privadas e entra em uma universidade pública, já quem não tem 
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condições, acaba entrando na faculdade particular, seja se esforçando para trabalhar e pagar 

ou através de políticas públicas para a educação superior. 

Diante desse contexto, políticas públicas foram criadas, como é o caso do ProUni, que 

tem como objetivo ampliar o acesso a um curso universitário. Uma das integrantes do grupo 

contou que no Ceará, onde morava, teve a oportunidade de, no terceiro ano, em uma escola 

estadual que era modelo na região, fazer um curso preparatório para o Enem. Nesse curso, foi 

disponibilizado material, os alunos tinham aulas de todas as matérias, inclusive de redação, o 

que a ajudou muito para conseguir uma boa média no Exame e uma bolsa no programa. 

Ao entrar no programa, muitos estudantes precisam se adaptar à nova realidade, no 

entanto, muitos sentem dificuldades em acompanhar as discussões, apresentam limitações na 

escrita, na interpretação de texto, bem como no português e na matemática, que são 

disciplinas elementares na formação. Todos esses fatores acabam sendo um entrave para o 

aluno que não teve uma formação de qualidade na educação básica, no ensino médio, embora 

a maioria dos alunos prounistas demonstrem esforço e superação nesse sentido. Como aponta 

o depoimento a seguir:  

 

Percebi uma evolução grande, até porque se você não evolui você é 

esmagado pela concorrência! Ou você melhora ou suas perspectivas 

começam a diminuir no decorrer do curso (Bolsista do ProUni, participante 

do primeiro grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

De acordo com os bolsistas, o programa possibilita uma busca pela superação 

constante, pelo crescimento, pelo amadurecimento profissional e pela tentativa de ser melhor 

a cada dia, provando que pode fazer a diferença. Segundo expressa o estudante: 

 

Não é o local que faz o profissional, é você mesmo quem faz o profissional e 

eu espero ainda muitas coisas do programa e de mim mesmo, para que mais 

na frente eu possa estar colocando minhas experiências (Bolsista do ProUni, 

participante do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 

 

Para alguns estudantes, existe uma responsabilidade individual de mostrar que pode 

alcançar bons resultados, atingir a média estipulada para se manter no programa, fazendo uma 

avaliação dentro dos padrões exigidos para avançar no curso e concluir com qualidade a 

graduação. Conforme a fala do bolsista do ProUni: 

 

Concede ao aluno essa chance de fazer ensino superior, mas de certa forma 

também cobra do aluno que se esforce o suficiente para conseguir uma nota 

boa, uma boa avaliação e não vir a perder o programa (Bolsista do ProUni, 

participante do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 
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As falas apontam para a questão do ProUni ser uma forma de nivelar pessoas que 

estavam há muito tempo sem estudar, assegurando o direito de ingressar em uma faculdade, 

continuar seus estudos e poder se formar. 

 

O ProUni vem pra nivelar pessoas que há muito tempo estavam sem 

estudar... (Bolsista do ProUni, participante do terceiro grupo focal na 

Estácio-Fatern). 

 

Os depoimentos mostram que o público do programa é formado por pessoas 

esforçadas e que, em sua maioria, gostam de estudar. Os bolsistas consideram que o aluno 

prounista é um aluno estudioso, que mesmo tendo que trabalhar e estudar, sabe valorizar a 

oportunidade que está tendo. Como reconhece o estudante: 

 

É uma oportunidade que eu estou tendo e estou abraçando com todas as 

forças! (Bolsista do ProUni, participante do terceiro grupo focal na Estácio-

Fatern). 

 

 

As discussões nos grupos focais expressam que os alunos estão se empenhando para 

acompanhar a graduação, procurando vencer as barreiras que aparecem, tentando não abrir 

mão dessa oportunidade. Entretanto, muitos estudantes têm sido a primeira pessoa da família 

que consegue chegar a entrar em uma faculdade, ou seja, eles estão dando uma nova 

configuração para a história de vida de seus familiares. 

O bolsista do ProUni se sente gratificado por poder fazer uma faculdade, por ter 

chegado a ingressar em um curso superior e ser motivo de orgulho na sua casa, entre seus 

parentes e amigos. Como expressa essa fala: 

 

É gratificante mesmo, apesar de ainda estar no primeiro período, mas saber 

que dentro da minha casa eu sou o primeiro a cursar o ensino superior, então 

já é um motivo de orgulho da minha mãe (Bolsista do ProUni, participante 

do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 

 

 

O aluno prounista tem consigo colocar em prática o sonho de seus pais, irmãos e 

demais familiares ao cursar uma graduação. Eles representam um término de um ciclo 

familiar que até pouco se perpetuava, que são de pessoas que precisam trabalhar cedo para 

sustentar sua família, de pessoas que veem o ingresso em uma universidade como algo 

inatingível, distante de sua realidade social.  
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O ProUni veio pra democratizar o acesso ao ensino superior, não é coisa que 

há vinte ou trinta anos a gente fazia. Meu pai não tem o ensino superior, 

minha mãe não tem o ensino superior e são de famílias humildes. E eu vim 

de família humilde, e graças a Deus consegui ingressar no ensino superior 

por causa de um programa que me permitiu (Bolsista do ProUni, participante 

do primeiro grupo focal da Maurício de Nassau).  

 

A fala do estudante mostra que para quem veio de família humilde o ProUni foi o 

caminho apresentado para refazer a história da sua família. Uma forma de ressignificar a 

trajetória familiar, de quebrar as barreiras impostas por sua condição social. Como apontou 

este relato: 

 

O ProUni, para mim, literalmente quebrou as barreiras, porque quando 

muitos amigos perguntavam: “O quê que você quer ser quando crescer?”. 

“Ah, eu quero fazer Direito!”. Mas tinha aquela concepção: Quem já viu 

filho de pobre fazer direito? E o ProUni para mim quebrou essa barreira, eu 

posso dizer que hoje estou realizando o meu sonho e que as dificuldades que 

as pessoas sempre dizem: “Ah, fazer Direito você vai ler muito, vai ser isso, 

vai ser aquilo” e eu estou amando essa oportunidade que o ProUni me 

possibilitou, de estar realizando esse sonho que não é somente para mim, 

mas para minha família. Eu sou a primeira dentro de uma família inteira que 

estou me formando, que estou fazendo graduação. Então isso para mim é um 

sonho realizado, não só para mim, mas para minha família (Bolsista do 

ProUni, participante do segundo grupo focal da Maurício de Nassau).  

 

A possibilidade de concretizar um sonho que não é só do aluno prounista, mas de toda 

a sua família é uma das maiores conquistas que a participação no programa garante. Inclusive, 

incentivando outros membros da família a acreditarem em si, a mudarem suas perspectivas, 

como expõe o seguinte depoimento: 

 

Eu sou a mais velha da família, tenho três irmãos, e quando eles falam em 

faculdade eu sempre digo para se inscreverem no ProUni. (Bolsista do 

ProUni, participante do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 

 

Como expressa a fala dos bolsistas, o ProUni permitiu que histórias de vida que 

reproduziam situações de exclusão fossem modificadas, ciclos que por muito tempo eram 

refeitos foram rompidos, pessoas que não realizaram o desejo de fazer uma faculdade 

puderam ver concretizados seus sonhos por intermédio de seus filhos, irmãos, entre outros 

familiares. 

Porém, não é fácil ser um aluno prounista. De acordo com as falas nos grupos, ser 

bolsista do ProUni, na maioria dos casos, exige que o aluno trabalhe de dia e só tenha o 

horário da noite para estudar. O aluno do ProUni é um aluno que precisa ajudar ou sustentar a 
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família, que vem às vezes de bairros distantes ou mesmo de comunidades rurais no interior do 

RN. Conforme o depoimento: 

 

Imagine aquela galera, como tem muitos colegas meus que moravam a 100 

km de natal e que vinham, trabalhavam o dia todo e pegavam ônibus. Na 

verdade 200 km, 100 pra vir e 100 pra voltar, porque tem o ProUni, o quanto 

é árduo, não é fácil (Bolsista do prouni, participante do terceiro grupo focal 

na Estácio-Fatern). 

 

Ser aluno bolsista do ProUni é vivenciar uma realidade, que na maioria das vezes é 

difícil, com limites econômicos, com residência em lugares distantes, que precisa se manter e 

se esforçar para continuar estudando. No debate entre os integrantes dos grupos, foram feitas 

algumas críticas ao programa, questões que acabam sendo um impedimento para que o 

estudante termine seu curso, como também sugestões para mudanças em pontos que ajudaria 

aos estudantes com condições sociais mais vulneráveis. 

O acesso à internet, para resolver alguns problemas do programa e tirar dúvidas, em 

certos momentos torna-se algo complicado para estudantes de comunidades. Uma das 

sugestões feitas foi para facilitar a comunicação sobre o programa, com a existência de vários 

pontos fixos com atendentes para tirar as dúvidas dos alunos que enfrentam a dificuldade com 

a internet. 

Outros alunos ainda levantam a questão da documentação que é exigida para a 

matrícula. Essa documentação deveria ser algo de responsabilidade do programa, ficar no site 

e não ser de acordo com o critério de cada instituição de ensino. Outro ponto levantado, que 

fez parte da opinião da maioria dos estudantes, foi com relação à permanência do estudante no 

curso de graduação. 

Para todos, é consenso que o ProUni garante o acesso dos estudantes oriundos de 

famílias pobres nas faculdades privadas, mas que nem sempre a garantia do acesso assegura a 

permanência do estudante até a conclusão de seu curso. Muitos bolsistas, principalmente dos 

cursos mais caros, que muitas vezes exigem uma dedicação maior à graduação, enfrentam 

dificuldades para se manter estudando. 

Estudantes que vivem realidades sociais adversas, que mal têm condições de se 

alimentar, que não têm dinheiro para transporte, como vão conseguir estudar, tirar cópias do 

material, comprar livros, participar de eventos científicos? Essa foi uma indagação feita por 

vários estudantes. Um dos integrantes sugeriu: 
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O próprio coordenador chegar, nesse momento, o coordenador de curso ou 

alguém, um professor, não sei, teria essa condição de dizer que eu, para eu 

continuar como bolsista do ProUni, eu preciso também desse valor (Bolsista 

do ProUni, participante do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 

 

Os participantes citam que na UFRN os estudantes que são considerados carentes 

possuem auxílio-moradia, acesso gratuito ao restaurante universitário e a um determinado 

número de cópias. Já os alunos que fazem parte do ProUni e que necessitam de apoio 

financeiro para estudar, precisam custear, com muito esforço, sua alimentação, passagens, 

entre outros. A seguir, outra sugestão com relação a isso: 

  

O próprio programa colocar que o aluno ProUni tem prioridade na seleção 

de monitores. Por exemplo, em uma seleção, o critério de desempate ser 

bolsista ProUni, até além do seu IRA (Índice de Rendimento Anual) e da 

nota da prova. Se der empate: ProUni. (Bolsista do ProUni, participante do 

terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 

 

Os participantes argumentaram sobre as dificuldades enfrentadas por vários alunos 

prounistas, sugerindo que políticas de assistência para a permanência e acompanhamento 

desses alunos no programa seriam fundamentais. Nos debates, alguns integrantes falaram a 

respeito da bolsa permanência, mas outros não tinham conhecimento do assunto. Pode-se 

identificar a preocupação na próxima fala. 

 

O fundamental é não fechar a abertura da porta, é a permanência e nas 

instituições públicas existem aquelas bolsas de permanência, aquele 

incentivo para que o aluno não saia, ele entre e termine o curso. Eu já vi 

alunos que conseguiram bolsas do ProUni, mas que não conseguiram custear 

as passagens, pois que eram de famílias muito pobres (Bolsista do ProUni, 

participante do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 

 

A Bolsa Permanência é um auxílio que o programa oferece para alunos que precisam 

se dedicar de forma integral à graduação. Portanto, são ainda poucos os alunos que 

conseguem esse auxílio. Inclusive, também foi falado a respeito de um estágio na Caixa 

Econômica para estudantes do programa, mas que atinge um número muito pequeno de 

bolsistas. 

Uma das bolsistas citou que veio do Ceará e que só conseguiu permanecer estudando 

porque teve o apoio de uma tia, que lhe forneceu moradia e alimentação. Se não fosse essa 

ajuda, não teria tido condições de permanecer em Natal, já que a sua família é humilde. No 

entanto, vários participantes dos grupos sugeriram que seria importante que o programa 

oferecesse um programa de estágio, aliando o estudo com a prática profissional. 
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Nesse sentido, os alunos apontam que o estágio seria uma forma de o estudante poder 

dar um retorno para a sociedade do investimento que está sendo feito, como também dar a 

chance de crescimento profissional, de inserção no mercado de trabalho. Assim, a discussão 

abordou a importância de uma assistência maior aos alunos, de um acompanhamento a 

respeito de seu ingresso e permanência no curso. 

Os debates também levantaram a questão da importância da fiscalização do programa, 

para que só seja concedida uma bolsa para quem realmente precisa. Que seja feito o uso 

correto do benefício, como de acordo com o depoimento a seguir: 

 

No meu caso, eu não tenho pai, meu pai já faleceu, minha mãe mora em 

outra cidade, não tem condições de bancar faculdade para mim e até hoje eu 

estou sem trabalhar, depois da Copa do Mundo. Então, eu não tenho 

condições reais, financeiras, de pagar um curso dessa natureza, então eu 

estou fazendo uso de forma correta (Bolsista do ProUni, participante do 

segundo grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

Portanto, para os estudantes do ProUni, o programa deve ser fiscalizado para evitar 

fraudes. É exatamente por isso que existem as comissões de âmbito nacional e local que 

fiscalizam o programa. Pois, é indispensável que a bolsa de estudos seja destinada a alunos 

que realmente precisam, que se encaixam no perfil exigido para participar do programa. 

O aluno do ProUni, conforme alguns estudantes do grupo focal, precisa estar o tempo 

todo provando que é capaz, tanto dentro como fora da faculdade, ao adentrar o mercado de 

trabalho. Um dos integrantes do grupo citou que até em eventos realizados na UFRN, foi 

percebido um preconceito quando se falava sobre o ProUni, como se o programa social fosse 

responsável pela precarização do ensino, o que não condiz com a realidade. 

No entanto, é consenso entre os bolsistas do programa o fato de que o ingresso em um 

curso superior mudou bastante suas vidas, pois o fato de ser universitário ou formado faz com 

que as pessoas os olhem de forma diferente, conforme depoimento: 

 

Porque para mim o que interessava era essa ideia de eu ter uma capacitação 

profissional, porque querendo ou não isso vai no seu currículo, essa 

formação profissional está no seu currículo e com isso já te olham diferente. 

Agora eu tenho pensado na pós-graduação, (Bolsista do ProUni, participante 

do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 
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O avanço profissional é um ponto positivo do programa. Os estudantes sentem que 

passaram a ser mais valorizados e respeitados pela sociedade, como até mesmo pelo mercado 

de trabalho ao conseguirem fazer um curso superior. 

A avaliação que os estudantes fazem do programa envolvem diversas questões que são 

essenciais para suas trajetórias de vida, que vão desde a possibilidade de um futuro 

profissional à melhora da autoestima, ao crescimento pessoal, à mudança de perspectiva, de 

visão de mundo e compreensão da sociedade. Segundo esta avaliação do estudante: 

 

Eu acho que a minha avaliação é positiva porque permite que, mesmo sem 

eu ter condições financeiras, eu tenha acesso ao ensino superior. Partindo 

desse ponto, dependendo da minha dedicação, da minha aplicação a essa 

oportunidade, eu posso me desenvolver, melhorar de vida e me tornar um 

profissional de futuro (Bolsista do ProUni, participante do segundo grupo 

focal da Maurício de Nassau). 

 

Como é exposta pelos alunos, a questão de seu futuro profissional é algo que o ProUni 

oferece e que sem o acesso a essa bolsa de estudos muita coisa poderia não ter acontecido em 

suas vidas, inclusive a possibilidade de avançar seus estudos com uma pós-graduação, 

crescendo cada vez mais na profissão. Conforme o depoimento a seguir:  

 

É essencial pra minha formação e o que eu quero seguir porque entrei no 

curso justamente pretendendo seguir a carreira dentro do curso, então pra 

mim, se eu não tivesse essa bolsa, se eu não tivesse conseguido... (Bolsista 

do ProUni, participante do primeiro grupo focal da Maurício de Nassau). 

  

Um ponto que foi muito levantado durante as discussões nos grupos focais foi a 

questão de o ProUni permitir o acesso a uma graduação a pessoas que não tinham condições 

de passar em uma universidade federal, muitas dessas pessoas estava há anos sem estudar. De 

acordo com este relato: 

 

 

No meu caso, a avaliação é positiva porque eu parei meus estudos em 98, 

porque não tinha condições de continuar. O segundo grau estava parado. 

Comecei a trabalhar, e agora em 2015, como eu tinha dito antes, vi a 

oportunidade de ingressar numa graduação justamente porque o ProUni 

oferece toda essa facilidade para uma pessoa que não tem condições de fazer 

uma universidade (Bolsista do ProUni, participante do segundo grupo focal 

da Maurício de Nassau). 

 

 

Muitas reflexões sobre o significado do programa para os estudantes foram feitas pelos 

bolsistas nos grupos focais, um deles disse que avalia o ProUni como um programa que 
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proporciona possibilidades. A maioria deles tinha o desejo de ingressar em um curso superior 

e não tinha condições, mas surgiu o ProUni e tornou possível essa vontade. 

Estudantes que vieram do interior do RN estudar em Natal para participar do 

programa, como também de outras cidades, convivendo com um leque de oportunidades, de 

novas experiências e realidade, aprendendo a viver em uma cidade grande, como argumentou 

uma das alunas, quando disse que o ProUni permitiu que ela pudesse abrir a mente para o 

convívio na capital, ter mais respeito ao próximo, adquirir um conhecimento com as 

disciplinas que mostravam a existência de diferentes culturas no mundo, agregando um 

aprendizado para o futuro e para a vida. Segundo esta avaliação: 

 

O ProUni mudou completamente a minha vida, eu caí de paraquedas em 

Natal, eu era do interior, estava acostumada a um modo de vida e você vir 

para a capital é se deparar com uma realidade totalmente diferente daquela 

que você estava acostumada. Agora eu moro sozinha, tenho 

responsabilidades, em relações sociais mudou drasticamente. Você tem que 

saber viver e tem que manter prioridades, a sua faculdade, ela merece um 

pouco mais de esforço. Você se torna uma pessoa melhor, na minha 

concepção (Bolsista do ProUni, participante do segundo grupo focal da 

Maurício de Nassau). 

 

O legado deixado pela educação na vida das pessoas ninguém consegue tirar, é uma 

transformação profunda no campo pessoal, expandindo as capacidades dos indivíduos e 

possibilitando a construção de um olhar diferenciado sobre o mundo. A avaliação do 

programa feita pelos participantes é que ele é muito importante, pois permite que pessoas de 

baixa renda ou que não tenham condições financeiras de financiar o curso superior numa 

faculdade particular ingressem e consequentemente venham melhorar de vida. Na visão deste 

aluno: 

 

Então o ProUni veio abrir portas para que a gente tenha a oportunidade de ir 

além, cada vez mais ir além, podendo ter a oportunidade de crescer 

financeiramente, de várias formas (Bolsista do ProUni, participante do 

segundo grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

Segundo essa reflexão do estudante, o programa permite que haja a oportunidade de 

crescer financeiramente, de ir cada vez mais além. O relato dos alunos prounistas que vieram 

do interior e mudaram sua forma de ver a vida ao se deparar com a realidade da capital foi um 

dos pontos mais levantados. O ProUni apresentou uma nova maneira de ser, conviver e pensar 

na sociedade. Como mostra este argumento: 
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Eu passei a ter uma visão diferente. Como eu sou do interior, as 

oportunidades de emprego lá são pouquíssimas, muitas pessoas terminam o 

ensino médio e ficam lá sem ter o que fazer da vida e eu imaginava que isso 

poderia acontecer também. Então, a partir do ProUni eu passei a acreditar 

que teria oportunidades melhores e um futuro melhor, de certa forma 

(Bolsista do ProUni, participante do segundo grupo focal da Maurício de 

Nassau). 

 

 

A fala demonstra reconhecimento da oportunidade que o ProUni oferece para pessoas 

que viviam no interior, que acreditavam que poderiam passar o resto de suas vidas sem 

continuar seus estudos, parando de estudar no ensino médio e reproduzindo a realidade do 

meio social que fazia parte. Para a maior parte desses estudantes que vieram do interior do 

Rio Grande do Norte, poder morar em Natal e fazer uma faculdade ampliava as possibilidades 

de um futuro diferente, com outras perspectivas profissionais, com a esperança de entrar no 

mercado de trabalho com mais qualificação. Segundo avaliação do estudante: 

 

O ProUni mudou completamente, em todos os sentidos. Igual como 

aconteceu com ela, eu tive que vir morar em Natal, abrir mão de estar com 

minha família, de estar com meus pais, eu sai de casa com 17 anos, então já 

foi o primeiro impacto e só me acrescentou desde então. Quando eu olho um 

pouco para trás, eu imagino como estaria sendo hoje a minha vida, em todos 

os sentidos, se eu tivesse permanecido lá e não tivesse tido essa 

oportunidade. Então, através do ProUni, eu pude ampliar a minha visão, 

ampliar o conhecimento, vamos dizer assim, ter uma perspectiva melhor na 

questão de trabalho. Eu sei que hoje eu estou bem mais capacitada para ser 

inserida no mercado de trabalho do que há quatro anos, então eu tenho 

certeza que as perspectivas melhoraram bastante (Bolsista do ProUni, 

participante do segundo grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

 

O ProUni surgiu na vida dessas pessoas expandindo suas capacidades e transformando 

a história de suas vidas, como também da vida de seus familiares. Uma das estudantes contou 

que para ela o programa foi essencial, pois ela fazia o curso de Letras na UFRN, mas que não 

era o curso que ela queria. Nesse sentido, quando conseguiu média para entrar pelo programa, 

ingressou em Psicologia, que era o que sempre desejou. 

Essa estudante poderia ter se tornado uma profissional frustrada se não fosse a 

oportunidade dada através do programa. Uma estudante em sua fala relatou que entrou no 

ProUni para o curso de Radiologia, mas como não formou turma na instituição ela teve o 

direito de migrar para outro curso. Ela escolheu Biomedicina, que está gostando muito por ser 

um curso novo, que apresenta muitas oportunidades tanto no Brasil como no exterior. 
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A mudança em relação à autoestima foi um dos pontos mais levantados pelos bolsistas 

do programa, muitos estudantes argumentaram que com a oportunidade de ingressar no ensino 

superior pelo programa, passaram a acreditar mais neles mesmos. De acordo com o relato: 

 

Melhora muito sua autoestima. Como eu havia dito antes, eu era pagante, eu 

pagava com muita dificuldade. Assim como todo mundo aqui, eu sou de uma 

família humilde. Minha família é do interior. Para vocês terem uma ideia, 

meus pais não concluíram nem o ensino médio, só fizeram o ensino 

fundamental por várias razões. Então, a gente pagava a faculdade com muita 

dificuldade mesmo e tanto que no semestre seguinte eu estava pensando em 

trancar pelo menos pra tentar se erguer, entendeu? Foi quando veio a 

oportunidade de conseguir o ProUni e deu certo. Então tudo mudou, tudo 

mudou mesmo! Desde o financeiro, a minha autoestima. Hoje eu estou muito 

satisfeita e pretendo agarrar com unhas e dentes essa oportunidade (Bolsista 

do ProUni, participante do primeiro grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

É visível nas falas dos prounistas a elevação da autoestima, os estudantes fazem 

questão de dizer o quanto fez diferença em sua vida o ingresso em uma faculdade. O acesso a 

um curso universitário ampliou os horizontes desses alunos, que se tornaram motivo de 

orgulho e referência na família. Como avalia a estudante sobre o que mudou com o ProUni: 

 

A autoestima, não é? Eleva a autoestima! Você terminou sei lá como, eu 

terminei o segundo grau há 10 anos, e como ela falou, você nem sonhava 

mais em entrar na faculdade, daqui a pouco você se vê numa turma, colando 

grau, com novos desafios, mas o primeiro de tudo que muda é a autoestima. 

Eu venho de uma família que eu sou o primeiro a se formar, então é isso 

(Bolsista do ProUni, participante do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 

 

A autoestima foi uma das questões que foram ressaltadas pelos estudantes como um 

dos pontos positivos do ProUni. O bolsista do programa modifica sua forma de pensar o 

mundo, a sociedade e também o seu crescimento individual. É um processo constante de 

expansão das capacidades, que reflete em uma reconfiguração do papel que cada um ocupa no 

meio social. 

 

O ProUni mudou a minha vida em relação ao futuro, a visão de um futuro 

melhor. Antes eu não sabia, não tinha nenhum pensamento do que eu iria 

ser, a partir do ProUni eu vi. Agora vou ter um futuro melhor, um rumo 

(Bolsista do ProUni, participante do segundo grupo focal da Maurício de 

Nassau). 

 

 

 

O programa, como foi debatido nos grupos focais, tem cumprido seu papel de ampliar 

o acesso para muitos estudantes que queriam fazer um curso universitário, se mostrando 
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eficiente na sociedade ao dar oportunidade de expandir as capacidades das pessoas que não 

tinham condições de entrar nas instituições públicas de ensino superior, permitindo que 

muitos desses prounistas sejam os primeiros de suas famílias a fazer uma faculdade, 

causando, inclusive, o término de um processo contínuo de gerações sem acesso ao ensino 

superior, possibilitando, com a continuação do ProUni, que outras gerações dessa família 

tenham formação e ressignifiquem suas trajetórias de vida. 

Porém, a educação no Brasil nunca foi para todo mundo, ela sempre foi voltada para 

uma minoria privilegiada economicamente, só que nos últimos anos o ProUni tem contribuído 

para modificar esse cenário desigual, ampliando o acesso a um curso superior. Um dos 

participantes argumentou que ver que o ProUni funciona é muito gratificante. Melhora a 

autoestima e aumenta o ufanismo. 

 

 

Porque o Brasil, já é conhecido lá fora como um país da corrupção e, aqui 

dentro mesmo, existem muitos programas que não funcionam, a educação 

não funciona direito e aí você vê que ao menos o ProUni é um programa 

eficiente, que em meio a tantas políticas públicas, ele se destaca no Brasil, é 

muito bom. Saber que você faz parte desse programa que funciona e 

beneficia as pessoas que precisam realmente dá uma esperança no futuro do 

país (Bolsista do ProUni, participante do primeiro grupo focal da Maurício 

de Nassau). 

 

Como expressou o estudante, ver que o ProUni está funcionando e mudando a vida das 

pessoas aumenta o sentimento de esperança por um país melhor. Assim, as pessoas passam a 

acreditar mais no futuro e em si mesmas. Dessa forma, muitos estudantes ao serem 

contemplados com uma bolsa do programa estabelecem novas perspectivas. Como expressou 

o aluno: 

 

 

Basicamente a mudança que provocou na minha vida foi essa perspectiva de 

conhecimento do ordenamento jurídico, de como funciona toda essa parte, 

que era uma parte estrutural e que até o momento eu conhecia 

superficialmente e por estar ingressando no curso vejo isso com uma lupa, 

uma forma mais próxima. Consequentemente, eu avalio o comportamento 

social, o comportamento das pessoas de uma outra perspectiva a partir do 

curso porque agora eu já sei o que de fato são direito e deveres, ao menos 

estou tendo conhecimento do que de fato é isso e isso transforma minha 

vida, minha relação social cotidiana com qualquer pessoa, assim como a 

forma de analisar as relações sociais cotidianas que eu percebo ao longo do 

dia, ao longo da minha vida (Bolsista do ProUni, participante do segundo 

grupo focal da Maurício de Nassau). 
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Como disse o estudante, além de todo conhecimento jurídico que foi aprendido, a 

partir do início da sua graduação em Direito, o ProUni transformou a sua forma de se 

relacionar com as pessoas, conhecendo com mais profundidade os direitos e deveres, 

analisando de maneira nova a sociedade. Segundo a fala: 

 

Então fez ampliar meu conhecimento, minha visão, minha visão de mercado 

e eu sei que vou sair totalmente transformada em todos os sentidos (Bolsista 

do ProUni, participante do segundo grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

A visão de mundo e a forma de pensar o futuro foram completamente mudadas. A 

oportunidade de cursar uma faculdade, de viver uma realidade diferente, de expandir suas 

capacidades individuais, tornando-se mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho são 

questões abordadas como pontos positivos do programa. Como disse o integrante do grupo: 

 

Eu vi no ProUni uma oportunidade, uma nova oportunidade para, como eu 

falei, realizar um sonho (Bolsista do ProUni, participante do primeiro grupo 

focal da Maurício de Nassau). 

  

 

O conhecimento adquirido através da possibilidade de cursar uma graduação com uma 

bolsa do programa é um fato de grande relevância social. O ProUni, para muitos estudantes, é 

a realização de um sonho, de mudar de vida, aumentar as possibilidades profissionais, de 

amadurecer como pessoa e entender com mais clareza a sociedade. Na avaliação do aluno: 

 

O ProUni literalmente abriu as portas para que meu sonho se tornasse 

realidade porque eu sempre sonhei em fazer enfermagem. Me inscrevi e 

passei, é um dos meus maiores sonhos que estou realizando. (Bolsista do 

prouni, participante do segundo grupo focal da Maurício de Nassau.) 

 

O ProUni foi a porta de entrada para que pessoas de famílias pobres, em muitos casos, 

de comunidades rurais, de regiões distantes de Natal-RN, pudessem modificar a tradição 

familiar bastante enraizada: trabalhar no que lhes era acessível, casar cedo e assumir 

responsabilidades que lhes distanciavam do desejo de entrar na faculdade. De acordo com o 

depoimento:  

 

 

Pra mim foi fundamental, eu não teria condições de pagar as mensalidades 

de uma faculdade (Bolsista do ProUni, participante do terceiro grupo focal 

na Estácio-Fatern). 
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Na avaliação do programa, é possível constatar a sua efetividade social, já que aponta 

para novos caminhos, muda o sentimento das pessoas, aumenta a autoestima, a forma de 

pensar, o comportamento, a postura, como também expande as capacidades individuais e 

permite que seja almejado e construído um futuro diferente. 

Para os estudantes, o fato de ter graduação é um ponto positivo que os diferenciam no 

mercado de trabalho, além de adquirirem mais respeito das pessoas e de ocuparem espaços 

que, sem formação superior, não teriam condições. Muito por isso também, os estudantes dos 

grupos focais se mostraram preocupados com a atual conjuntura política do país e com uma 

perspectiva de algumas políticas públicas não continuarem, como o ProUni. Como 

argumentou o aluno prounista: 

 

Tem que melhorar? Tem. Mas eu quero muito que essa bolsa não acabe. Eu 

quero me formar, mas eu não sou uma pessoa egoísta. Eu penso que se esse 

programa acabar agora, com a virada de governo, com esse corte que estão 

fazendo na educação, vai acabar com muita gente, principalmente com as 

pessoas de interior que não tem perspectiva no sentido de evoluir (Bolsista 

do ProUni, participante do segundo grupo focal da Mauricio de Nassau). 

  

 

Para um dos bolsistas, o programa precisa melhorar em alguns pontos, mas não deve 

acabar. Dessa forma, é algo constante nas falas o reconhecimento da importância do ProUni 

na vida de pessoas que sem a existência do programa jamais entrariam em uma universidade. 

No depoimento a seguir, um dos alunos fala sobre a ampliação do programa: 

  

Acho que o programa deve ser ampliado. E, como deu certo, você vai 

fiscalizar melhor, procurar melhor as instituições, mas jamais frear um 

programa que está dando certo. O que eu espero do ProUni e de alguns 

programas sociais que dão certo no Brasil é que eles se ampliem, retrocesso 

jamais! (Bolsista do ProUni, participante do terceiro grupo focal na Estácio-

Fatern). 

 

 

O retrocesso na criação e manutenção das políticas públicas vigentes foi uma questão 

bastante levantada nos grupos, pois existe a consciência, por parte dos prounistas, da 

possibilidade de o programa acabar, de muitas políticas que beneficiam as pessoas mais 

pobres não permanecerem com a mudança de governo no país. Conforme o aluno do ProUni: 

 

Eu também acho muito importante essa pesquisa porque no contexto que a 

gente está vivendo agora, que há um medo de que tirem políticas públicas, é 

muito importante que essa pesquisa leve esses dados, leve que está dando 
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certo pra reafirmar que é para manter, é pra aumentar as políticas sociais 

(Bolsista do ProUni, participante do primeiro grupo focal da Maurício de 

Nassau). 

 

O contexto atual do país foi uma questão que foi debatida nos grupos focais e os 

estudantes demonstraram preocupação com os rumos da educação brasileira. Portanto, 

refletimos que as políticas públicas, como o ProUni, são necessárias e importantes, mas existe 

a consciência por parte dos alunos de que ela pode acabar, como afirma um dos alunos: 

 

Meu receio é de que esse programa acabe... (Bolsista do ProUni, participante 

do segundo grupo focal da Maurício de Nassau). 

 

Os estudantes argumentam que o programa é uma política pública que está dando 

certo, que deveria ser ampliado, que o governo federal tem o dever de manter, de continuar 

com ele, para que mais pessoas possam ter acesso. Um dos participantes abordou a 

necessidade de existir no ProUni um método de avaliação que procurasse saber os resultados 

do programa na vida das pessoas que concluíram os cursos. 

Seria uma forma de saber se, além dos resultados, o programa contribuiu com a 

entrada do estudante no mercado de trabalho, com sua profissão, se ele conseguiu concluir seu 

curso com êxito, se enfrentou dificuldades, como foi seu desempenho dentro da faculdade e 

como está sendo fora, se houve uma diferença em sua vida a partir do acesso e término da 

graduação.  

Um participante reforçou a necessidade de ampliação do programa, inclusive 

abrangendo pessoas com rendas um pouco mais elevadas, que poderiam ter bolsas de 50%, 

75%, que precisam de um auxílio, pois, mesmo ganhando um pouco mais do que é exigido no 

programa, não conseguem manter uma faculdade. Assim, as instituições poderiam ter bolsas 

voltadas para quem tem uma renda um pouco mais alta, com bolsas parciais. 

Os estudantes ressaltam a importância do ProUni para o acesso dos menos favorecidos 

na sociedade a uma graduação. Até porque, segundo eles, não é só a questão do futuro 

profissional que está em jogo, mas um processo de amadurecimento pessoal que possibilita 

um novo olhar sobre a realidade, ou seja, o estudante vai adquirindo uma maturidade 

intelectual que vai influenciar, também, no futuro profissional, e que é essencial para todas as 

esferas de suas vidas. 

Nos grupos focais, um dos assuntos discutidos foi no que a vida dos bolsistas mudou a 

partir da participação no ProUni, do ingresso em uma faculdade, na convivência com o 
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mundo acadêmico e um ponto bem citado foi a transformação, também, pessoal. Como disse 

o estudante: 

 

 
A ascensão como pessoa. Como eu falei, o ProUni me deu a oportunidade de 

entrar aqui, e esses quatro anos de ensinamento não foi só matéria, mas foi a 

convivência com pessoas e eu tive um crescimento... Uma pessoa que tem 

outro conhecimento, outras vivências, e isso pra mim foi de suma 

importância, de grande valia, não tenho como mensurar. Pra mim, o que eu 

ocupo hoje, quando eu entrei, eu realmente não estava empregada, eu 

comecei na carreira de imóveis. Eu entrei em 2010 no ProUni e comecei dois 

anos depois como corretora porque a gente achou que seria necessário uma 

formação até porque trabalho com pessoas e isso me traria benefícios, mas é 

isso que eu falo, amadureci pessoal e profissional (Ex-bolsista do ProUni, 

participante do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 

 

A fala da aluna aponta a importância da sua graduação para o mercado de trabalho, 

que ofereceu uma formação de qualidade para seu contato com o público, para a conquista de 

clientes na sua área, que garantiu um sucesso profissional devido ao conhecimento adquirido 

no decorrer do curso, a partir de um amadurecimento pessoal e profissional. 

Nesse sentido, o ProUni não só contribui para o alcance de objetivos profissionais tão 

são almejados como também com a ampliação da visão de mundo, antes limitada a um 

pequeno espaço de convívio social. Assim, a faculdade permite, através de leituras, debates, 

opiniões e teorias diversas, a saída do senso comum para uma interpretação crítica de seu 

tempo.  

Um dos participantes fez referência à desconstrução radical de sua forma limitada de 

ver o mundo, ou seja, fazer uma graduação foi poder romper com as antigas amarras do senso 

comum, dos valores tradicionais, das análises superficiais sobre a sociedade, aprendendo a 

questionar, a refletir e a repensar sempre de forma crítica a realidade social. Um dos 

participantes afirma: 

 

E a desconstrução é radical, uma pessoa que tinha uma mente de um jeito, 

que olhava em uma direção, e uma pessoa que saiu com outro horizonte, 

olhando de uma forma diferente. A condição na sociedade eu posso dizer 

que ela é questionável, não é onde eu quero estar, eu ainda tenho muito a 

percorrer. Eu estou trabalhando na área, estou feliz onde estou? Estou! 

Quero mais? Quero! E vou me esforçar para isso, vou estudar para isso 

(Bolsista do ProUni, participante do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 
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Os estudantes do programa são bem avaliados nas instituições, sendo muitas vezes os 

mais dedicados das turmas. Muitos deles mostram que não querem parar na graduação, 

querem fazer uma pós-graduação, ou seja, não pensam em parar de estudar. 

O legado deixado pelo programa é a expansão das capacidades intelectuais que o 

conhecimento possibilita. Como afirmou um dos integrantes do grupo em sua fala, o legado 

do ProUni é a educação. É você entrar de um jeito e sair de outro. É entrar com uma mente 

pequena, como disse ele, e sair com a mente expandida, compreendendo as coisas ao seu 

redor, como afirmou: 

 

Acho que esse é o legado. É a educação! O legado é isso, é você chegar com 

uma cabeça bem pequenininha e com o tempo você sair com a mente bem 

expandida e absorvendo e entendendo as coisas que acontecem ao nosso 

redor. Você entra, você questiona muito e mesmo sem saber você questiona, 

e quando você entende as coisas você absorve e começa a pensar. (Bolsista 

do ProUni, participante do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 
 

Os debates no terceiro grupo focal, na Estácio-Fatern, fez uma análise profunda do 

crescimento, acima de tudo, crescimento pessoal que o ProUni possibilita. Nesse sentido, no 

campo da avaliação de políticas públicas, a reflexão acerca dos resultados do programa 

indicam que os objetivos propostos foram alcançados. Inclusive, a avaliação feita na 

respectiva pesquisa se aprofundou e foi além da verificação dos resultados, avaliando os 

impactos do ProUni. Dessa forma, foi constatado que os resultados da política pública 

avaliada têm maior amplitude e demonstram com firmeza e consistência a sua efetividade 

social. 

Diante dessa análise, fica evidente que o ProUni não só cumpriu seu papel ao atender 

o que é proposto em seu desenho, o que é definido em seus objetivos, a ampliação e o acesso 

de estudantes de baixa renda a um curso superior através da parceria público-privada como 

também foi além dos resultados esperados, demonstrando que o programa alcança, 

principalmente, aspectos mais profundos, de maior abrangência social, transformando 

histórias de vida. 

Em trabalhos acadêmicos feitos em âmbito local e nacional sobre o ProUni, a crítica à 

parceria do setor público com o setor privado é constante, como também existe o 

reconhecimento de que o programa permite a ampliação do acesso a um curso superior. No 

entanto, por mais que para alguns setores da sociedade, dos movimentos sociais e de 

intelectuais que se dispuseram a pesquisar o assunto o programa beneficiou mais o setor 

privado e no campo da educação superior se mostrem contrários e receosos com a parceria 
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público-privada, é inegável que através do ProUni vários estudantes ingressaram em um curso 

superior e refizeram suas expectativas de futuro pessoal e profissional. 

 

Aqui eu acho que ninguém é tolo de dizer que o que a gente queria era 

universidade pública gratuita para todos, mas a gente tem que perceber o 

momento histórico que a gente vive, que não há condições dessas 

universidades públicas para todos e a gente tem que se focar num programa 

que deu certo. Nesse programa que abraçou não só as universidades 

públicas, que tem poucas, mas as universidades privadas também, 

particulares também. Que os filhos do trabalhador também adentrem os 

portões das universidades particulares (Ex-bolsista do ProUni, participante 

do terceiro grupo focal na Estácio-Fatern). 

  

Como disse um dos integrantes do grupo focal, a vontade de grande parte da sociedade 

é que existisse uma universidade pública gratuita para todos, em que todos pudessem ter uma 

formação básica de qualidade, sem haver necessidade de um programa como o ProUni. No 

entanto, o mundo real é bem diferente do ideal e as coisas nem sempre funcionam e são como 

deveriam ser. 

Na realidade, sempre existiu um público que queria entrar na universidade pública e 

que devido a diversos fatores não conseguia. Essas pessoas, na sua maioria, eram filhos de 

trabalhadores, de origem humilde, que estudaram em escolas públicas e tiveram uma 

formação básica precária. 

Diante desse contexto, enquanto o ensino básico não melhora, enquanto não é 

priorizado o investimento na base educacional, muitas pessoas almejam uma vaga em um 

curso superior. Até um tempo atrás, uns desistiam por não ter condições de passar na 

universidade pública e outros se sentiam incapazes de realizar seus objetivos. 

Portanto, é exatamente para atender a essa demanda social, que não tem como mais 

voltar ao passado e fazer um ensino básico com qualidade, que foi pensada uma política 

pública de ampliação e acesso a um curso superior como o ProUni. Enquanto não podemos ter 

a universidade pública para todos, teremos que ter alternativas reais e imediatas para resolver 

um problema que é antigo e atual, mas que acima de tudo atrapalha o desenvolvimento social. 

O problema do acesso exige medidas urgentes. Propostas que solucionem e apontem 

saídas para a questão da ampliação do ensino superior, levando em conta que no Brasil, nos 

últimos anos, políticas públicas foram implementadas para amenizar esse problema sério e 

que representa um impedimento para que o país se torne mais educado, humano e que seja um 

lugar onde as pessoas consigam viver e interferir de forma mais qualificada na sociedade. 
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A avaliação de uma política pública permite saber se houve efetividade na criação e 

implementação dessa política. Nessa lógica, quando as políticas públicas se consolidam, elas 

mudam a vida das pessoas. Os bolsistas do ProUni que participaram dos grupos focais 

trouxeram para o debate muitas questões pertinentes, que vão desde a necessidade de 

aperfeiçoamento de alguns pontos do programa à importância de sua continuidade. 

O aperfeiçoamento do programa deve ser feito, existem pontos que precisam ser 

melhorados como a permanência dos estudantes nas faculdades, a relevância de se pensar 

além do acesso, pois, não basta entrar na faculdade, tem que se criar condições de assistência 

ao aluno para garantir sua permanência e fazer seu acompanhamento durante o curso. 

Sugestões e críticas foram levantadas, propondo a criação de um estágio para unir os 

estudos com a prática profissional. Foi abordada a necessidade de ampliar o programa para 

pessoas com uma renda um pouco maior, mas que não tem como pagar uma faculdade. Outro 

ponto levantado foi a questão da importância da fiscalização, para que o programa atenda a 

quem realmente precisa. 

De acordo com os elementos que foram sendo apresentados pelos grupos focais, é 

interessante destacar que a percepção e a análise social de cada estudante se diferenciam 

conforme o local de origem, ou seja, faz diferença o lugar no qual ele se constituiu, se sua 

origem é proveniente do interior ou da cidade grande. 

A forma de se inserir na sociedade tem suas peculiaridades conforme o espaço que 

cada um ocupa. Existem características próprias de quem mora e vivencia a realidade do 

interior, como também de quem mora na capital. No entanto, ao entrar na faculdade muitos 

hábitos e costumes são modificados, incorporando novos elementos que são próprios da nova 

cultura e de práticas sociais adquiridas na vivência dentro do meio acadêmico. O ingresso em 

um curso superior propicia outro olhar sobre o mundo, uma nova forma de pensar seu tempo. 

As políticas públicas, quando se tornam efetivas, transformam realidades, ampliam os 

horizontes, apontam novas possibilidades e tornam-se importantes para o desenvolvimento 

social. Os graus da efetividade do programa são visíveis em relação aos indicadores de níveis 

de satisfação dos agentes implementadores e de seus usuários com a política avaliada, no que 

diz respeito ao acesso ao ensino superior, à elevação da autoestima, à perspectiva de futuro, à 

expansão das capacidades e à eliminação de privações sociais. 

Os estudantes do ProUni, a partir do ingresso na faculdade, já sentiram que um leque 

de possibilidades se apresentava, assim, ao concluírem seus cursos, puderam constatar como a 

graduação, alcançada a partir do programa, possibilitou mudanças significativas. 
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O aluno prounista, pertencente à classe trabalhadora, passou a ocupar um lugar na 

sociedade que era privilégio de uma minoria favorecida economicamente. Isso quer dizer que 

as portas da universidade privada, como afirmou um dos integrantes dos grupos focais, 

passaram a receber os filhos dos trabalhadores, ou os próprios trabalhadores, inclusive, 

sinalizando a possibilidade de revolucionar o lugar que veio sendo historicamente ofertado 

para esse grupo social. 

Nesse sentido, torna-se concreta a efetividade social do ProUni em Natal-RN pois 

aponta para a construção de uma sociedade em que o filho de trabalhador também pode ser 

“doutor”, representando a possibilidade de uma transformação sem medidas na realidade 

social, expandindo as capacidades individuais de pessoas que estavam aprisionadas em seu 

mundo, revolucionando a história de muitas vidas e contribuindo efetivamente para um 

desenvolvimento com liberdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ingresso em uma universidade pública no país, desde sua criação, tem sido limitado, 

sendo ainda pequeno o número de vagas disponíveis em relação à demanda social. Diante 

desse contexto, nos últimos anos, foram criadas políticas públicas de ampliação do acesso ao 

ensino superior e uma dessas políticas é o Programa Universidade Para Todos (ProUni). 

O ProUni, como foi mostrado neste trabalho, é um programa do governo federal, 

criado no ano de 2005, durante o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Esse 

programa tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior através de uma parceria 

público-privada, em que instituições de ensino superior destinam bolsas de estudos integrais e 

parciais para estudantes de baixa renda e, em contrapartida, o governo as isenta do pagamento 

de alguns impostos. 

A respectiva tese de doutorado teve como objetivo avaliar a efetividade social do 

ProUni na cidade de Natal-RN. Nesse sentido, foi feita uma avaliação de impacto do 

programa, ou seja, foram verificados seus aspectos mais amplos e profundos, constatando que 

é evidente a efetividade social do ProUni na cidade, pois, além de cumprir com seu propósito, 

que é a ampliação do acesso ao ensino superior, o programa foi além dessa perspectiva, 

reconfigurando o lugar ocupado pelos filhos de trabalhadores na sociedade, ressignificando 

realidades sociais. 

 O ProUni foi criado a partir da parceria entre o governo federal e as instituições 

privadas de ensino superior. Diante dessa lógica, a parceria público-privada foi a forma 

encontrada pelo governo brasileiro de estabelecer um acordo com o setor privado da educação 

superior para que houvesse uma ampliação do acesso às vagas nos cursos ofertados, parceria 

essa muito criticada por alguns setores da sociedade. 

No entanto, é importante destacar que essa parceria, que foi constituída em várias 

áreas durante os governos do presidente Lula, não é algo novo na sociedade brasileira. 

Durante outros períodos da história política do país, como por exemplo, nos anos 1960, com 

os governos militares, parcerias entre os setores público e privado foram firmadas, inclusive 

no campo da educação.  

Assim, o processo que envolveu a construção do ProUni no Brasil foi resultado de 

longas discussões, em que duas coalizões foram formadas, conforme a tese de Guerra (2015), 

uma ligada aos interesses das instituições de ensino privadas, como a Associação Nacional 
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dos Centros Universitários (Anaceu), a Associação Nacional de Universidades Privadas 

(Anup), o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no 

Estado de São Paulo (Semesp) e a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias 

(Abruc), entre algumas menores, e outra coalizão ligada aos movimentos sociais, como o 

movimento estudantil, representado pela UNE, pelo Andes (Sindicato Nacional dos Docentes 

do Ensino Superior), pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (Andifes), entre outros, que sempre lutaram pela ampliação e investimento 

nas universidades públicas.  

Nesse sentido, o projeto inicial do ProUni foi bastante modificado, pois houve uma 

disputa política e muitas discordâncias em determinados pontos pelos parlamentares, que 

sugeriram supressão ou modificações através de algumas emendas. Diante disso, o setor 

privado saiu favorecido, conseguindo propor mudanças que o beneficiaram. 

O ProUni, como foi apontado, teve início no ano de 2005 no país, fazendo parte de um 

processo de ampliação do ensino superior, que com outras políticas públicas como o Fies e o 

Reuni conseguiu fazer com que estudantes pobres, negros e indígenas ingressassem na 

universidade pública ou nas faculdades privadas. 

Os estudos sobre o campo das políticas públicas no país têm crescido nos últimos 

anos, surgindo, nesse contexto, um subcampo de grande importância, que é o da avaliação. 

Diante do exposto, a avaliação de políticas públicas surge como uma forma de prestar contas 

à sociedade da efetividade de determinados programas sociais, como é o caso do ProUni. É 

através do processo de avaliação que as gestões governamentais mostram os resultados dos 

recursos investidos e das prioridades dadas na implementação das políticas. 

A avaliação de políticas públicas pode apontar falhas na elaboração dos programas, 

como também verificar quais os pontos positivos, o que deve ser mantido, o que deve ser 

melhorado, refeito ou até mesmo eliminado para que o programa avance e alcance o seu 

objetivo na sociedade. 

Segundo abordou Sen (2000), o acesso da população a serviços básicos, como a 

educação, reflete em um desenvolvimento social com liberdade. Assim, os indivíduos que têm 

a oportunidade de ingressar em uma universidade podem, através do contato com leituras 

variadas do mundo, como também de debates sobre o contexto em que vivem, expandir suas 

capacidades individuais, passando a enxergar de forma crítica a realidade, interferindo de 

forma qualificada na sociedade. 

Em Natal-RN, em sua história educacional, o acesso às escolas e universidades, assim 

como em todo país, sempre foi privilégio de poucos, e no caso da Universidade, eram poucos 
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os que conseguiam uma vaga. Os cursos mais concorridos eram sempre ocupados por filhos 

de famílias ricas e tradicionais da cidade. 

As faculdades privadas eram ocupadas também por quem tinha condições de pagar 

altas mensalidades, ficando o filho dos trabalhadores de fora do âmbito universitário, pois ou 

trabalhavam para manter um curso de graduação, o que não era fácil, ou desistiam do objetivo 

de avançar nos estudos entrando na universidade. 

Nesse contexto, muitas pessoas passaram a trabalhar e deixaram de lado o desejo de 

cursar uma faculdade, passando a acreditar que o espaço da universidade não lhes pertencia e 

não deveria ser ocupado por quem não teve condições de estudar em boas escolas e ter uma 

formação básica de qualidade. 

No entanto, para tentar dar respostas a essa demanda social que almejava uma vaga 

nas instituições públicas de ensino e não conseguiam atingir a média necessária para ser 

aprovada, é que surgiu o ProUni. Dessa forma, é importante ressaltar que o programa oferece 

a possibilidade dos trabalhadores e de seus filhos adentrarem os portões das universidades 

privadas. 

O público do programa é o estudante de escola pública, que estudou em escolas 

precárias, sem estrutura, onde faltavam professores, recursos didáticos e teve uma formação 

sem qualidade, dificultando, assim, o preparo necessário para competir com estudantes que 

estudaram em escolas privadas. 

Ao ter a oportunidade de ingressar em uma faculdade pelo ProUni, esse estudante, em 

sua maioria, enfrentou algumas dificuldades no que diz respeito ao acompanhamento das 

aulas, devido a uma deficiência em áreas elementares como o português e a matemática no 

ensino fundamental e médio, sendo uma barreira para a interpretação de textos ou cálculos em 

algumas disciplinas. 

No entanto, os gestores e funcionários das instituições de ensino privadas relataram 

que os alunos prounistas têm aproveitado com afinco essa oportunidade de fazer uma 

graduação e têm demonstrado superação, conseguindo melhorar seu desempenho, sendo 

aprovados nas disciplinas e, em muitos casos, como os melhores alunos da turma. 

Assim, é visível a efetividade social do programa quando o assunto é a mudança de 

perspectiva diante do futuro, ou seja, o aluno que entra na faculdade pelo ProUni tem 

expandido suas capacidades individuais de forma surpreendente, como também sua esperança 

em relação à melhoria de vida. 

O estudante prounista tem elevado sua autoestima consideravelmente, acreditando que 

é capaz de reverter o papel que lhes foi destinado socialmente, que era do filho de trabalhador, 
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que casa e trabalha cedo, como também que reproduz a tradição familiar em ver a 

universidade como algo que não lhes pertence, como algo distante de sua realidade. 

Muitos estudantes do ProUni são os primeiros membros da família que conseguem 

ingressar em um curso superior e se formar. Dessa forma, esses estudantes representam um 

motivo de orgulho para as famílias pobres, muitas do interior do estado do RN. Muitos pais 

viram nos seus filhos a realização de um sonho antigo que por muito tempo foi interrompido. 

O aluno do ProUni quebra com uma tradição familiar de apenas sonhar, mas sem 

perspectivas reais de fazer uma faculdade. Os pais desses alunos tiveram que desistir de 

continuar seus estudos no âmbito superior devido à necessidade de manter suas famílias e 

filhos, como também não se sentiam preparados e capazes de competir e disputar uma vaga 

nas universidades públicas. 

Os estudantes prounistas relataram suas experiências com o programa, fazendo 

algumas críticas no que se refere à questão da permanência nos cursos de graduação, pois o 

acesso é garantido pelo programa, mas muitos alunos não têm condições de manter os gastos 

que são exigidos pelo curso que optaram, não conseguindo concluir a faculdade. 

Portanto, foram levantadas algumas sugestões para que o programa melhorasse nesse 

ponto. Uma delas foi assistência para o aluno prounista, um acompanhamento desde seu 

ingresso na faculdade, buscando alternativas, como a criação de um auxílio financeiro que 

pudesse suprir seus custos diários com alimentação, transporte e material didático para as 

disciplinas, apontando formas para que o bolsista que enfrenta dificuldades econômicas tenha 

como permanecer estudando.  

Nos grupos focais realizados com os bolsistas do programa, foi debatida a necessidade 

da fiscalização do programa, pois têm ocorrido casos de pessoas que omitem suas reais 

condições socioeconômicas para ter acesso a uma bolsa de estudos, não estando dentro dos 

critérios estabelecidos para serem contemplados com uma bolsa. 

Entretanto, apesar de existirem comissões de âmbito nacional e local para fiscalizar o 

programa, ainda existem pessoas mal intencionadas e que tentam ingressar em um curso 

superior pelo ProUni sem fazer parte do público-alvo do programa, que são estudantes que 

realmente precisam de auxílio e apoio para estudar. 

Desse modo, foi possível identificar que na história da Educação no Brasil o acesso ao 

ensino superior sempre foi para uma minoria privilegiada economicamente, um espaço onde 

os filhos de trabalhadores sempre tiveram dificuldades em adentrar. Assim, as políticas 

públicas no campo da educação superior, como o ProUni, se tornam necessárias, sendo 
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fundamentais para responder a uma demanda existente na sociedade, ampliando o acesso a 

um curso de graduação. 

Portanto, a entrada em um curso universitário através do ProUni permite que o 

estudante modifique sua forma de pensar seu tempo, seu mundo e a sociedade na qual está 

inserido, possibilitando que, ao se formar, tenha a capacidade de refletir de maneira crítica a 

situação do país e da cidade em que vive, como também, a oportunidade de repensar a sua 

própria trajetória social. 

Diante dessa avaliação, é possível afirmar a efetividade social do ProUni em Natal-

RN, pois compreendemos que uma política pública se torna efetiva quando expande as 

capacidades individuais, ao permitir uma mudança de pensamento, de comportamento, uma 

elevação na autoestima do estudante, da sua família, e ao garantir que esses estudantes 

ocupem novos espaços na sociedade, realizando sonhos, aumentando a esperança e 

ressignificando histórias de vida. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Este documento visa solicitar sua participação na Pesquisa de doutorado intitulada: “Políticas 

Públicas e Educação: Uma avaliação do Programa Universidade para todos (ProUni) em Natal-RN”, 

que tem como objetivo a avaliação do referido Programa. 

 

Por intermédio deste termo são-lhe garantidos os seguintes direitos: 

1) Solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta pesquisa; 

2) Sigilo absoluto sobre nomes, apelidos, datas de nascimento, local de trabalho, bem como 

quaisquer outras informações que possam levar à identificação pessoal; 

3) Ampla possibilidade de negar-se a responder a quaisquer questões ou a fornecer informações 

que julgue prejudiciais à sua integridade física, moral e social; 

4) Opção de solicitar que determinadas falas e/ou declarações não sejam incluídas em nenhum 

documento oficial, o que será prontamente atendido; 

5) Desistir, a qualquer tempo, de participar da Pesquisa. 

 

“Declaro estar ciente das informações constantes neste ´Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido´, e entender que serei resguardado (a) pelo sigilo absoluto de meus dados 

pessoais e de minha participação na pesquisa; recusar a dar informações que julgue 

prejudiciais à minha pessoa, solicitar a não inclusão em documentos de quaisquer 

informações que já tenha fornecido e desistir,  a qualquer momento, de participar da 

pesquisa. Fico ciente também de que uma cópia deste termo permanecerá arquivada com a 

pesquisadora responsável pelo trabalho de pesquisa para a tese de doutorado. 

 

 

________________________________, ______ de ____________ de _________ 

 

Participante: _________________________________________________________ 

 

Endereço: ___________________________________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora:_____________________________________________  
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM OS GESTORES DO PROUNI 

 

Primeiro Momento: Apresentação 

Nome: 

Gênero: 

Idade: 

Profissão: 

Função na instituição: 

 

Segundo momento: O ProUni e sua efetividade 

1- Qual foi o período que essa instituição aderiu ao ProUni? 

2- Qual o perfil do público do ProUni? 

3- Como avalia o ProUni? 

4- O ProUni tem permitido ampliar o acesso à instituição? Como? 

5- Quais os resultados econômicos do ProUni para a instituição? 

6- O que deveria mudar ou melhorar no programa? 

7- Questão livre: Falar sobre algo que não foi perguntado. 
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APÊNDICE C – GRUPO FOCAL 

 

 

MUNICÍPIO: 

 

UNIVERSIDADE: 

 

CURSO: 

 

PERÍODO: 

 

DATA:  

 

LOCAL:  

 

PARTICIPANTES:  

 

MEDIADOR/A: 

 

RELATOR/A: 

 

OPERADOR/A DE GRAVAÇÃO: 

 

 

Eixos da investigação 

 O conhecimento sobre ao programa Universidade para Todos (ProUni)  

 O acesso ao ProUni. 

 Mudanças concretas na vida a partir da participação no programa. 

 Avaliação do ProUni. 
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APÊNDICE D – GRUPO FOCAL COM USUÁRIO 

  

QUESTÃO 1 – Como tomou conhecimento sobre o ProUni? 

 

QUESTÃO 2 – Como conseguiu ter acesso ao programa? Sugestões para melhorar. 

 

QUESTÃO 3 – Como você avalia o programa. 

 

QUESTÃO 4 – Que mudanças ocorreram na sua vida através da sua participação no 

programa?  

 

QUESTÃO 5 – Sugestões de mudança para melhor funcionamento do programa. 

 

Obs.: Gravar os depoimentos, fazer anotações e fotografar. 
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ANEXO A – FOTOS DOS GRUPOS FOCAIS 

 

 

Figura 1 – Primeiro Grupo Focal Mauricio de Nassau 

 

Foto: Divaneide Basílio, 2016. 

 

 

Figura 2 – Primeiro Grupo Focal Mauricio de Nassau 

 

Foto: Divaneide Basílio, 2016.  
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Figura 3 – Primeiro Grupo Focal Mauricio de Nassau 

 

Foto: Edson Trindade, 2016. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Primeiro grupo Focal Estácio-Fatern 

 

Foto: Ailza Firmino, 2016. 
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Figura 5 – Primeiro grupo Focal Estácio-Fatern 

 

Foto: Ailza Firmino, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Segundo Grupo Focal Mauricio de Nassau 

 

Foto: Regina Pinheiro, 2016. 
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Figura 7 – Segundo Grupo Focal Mauricio de Nassau 

 

Foto: Regina Pinheiro, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Segundo Grupo Focal Mauricio de Nassau 

 

Foto: Divaneide Basílio, 2016. 
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Figura 9 – Segundo Grupo Focal Mauricio de Nassau 

 

Foto: Regina Pinheiro, 2016.  


