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Resumo 

O trabalho tem como objetivo trazer uma avaliação e mostrar o desempenho do programa 

Universidades para Todos (PROUNI), criado pelo Governo Federal no ano de 2004, durante a 

vigência do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, através da Lei 11.096/2005. Foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica na análise avaliativa dos resultados verificados, tendo como referência 

a pesquisa dos Resultados do PROUNI de 2012 a 2017, encontrados no Portal do Ministério 

da Educação abordando o tema, na busca de comparar os dados nacionais, identificando o 

nível de desempenho. E através da avaliação, conhecer os meios de controles desse programa, 

incluindo sua forma de tributação nas instituições que aderem a ele. Para a realização do 

trabalho foi utilizado uma pesquisa de natureza quantitativa com métodos comparativos. 

Conclui-se que o programa atingiu seu objetivo de proporcionar o ensino superior para os 

estudantes de baixa renda, porém, o controle sobre os gastos públicos com a isenção de 

impostos nas Universidades que aderem ao programa, precisa ser estudado na busca de haver 

um controle maior. 

Palavras-Chave: PROUNI; Ensino superior; Avaliação. 

 1-  Introdução  

O Programa Universidades para Todos (PROUNI) tem por objetivo proporcionar 

educação superior à estudantes de baixa renda, ou com poucas possibilidades de acesso a esta 

modalidade de ensino. Portanto, o presente artigo aborda o desempenho do PROUNI após sua 

implantação. 

Historicamente, inclusão educacional ao Ensino Superior no Brasil começou a 

ganhar espaço nas duas últimas décadas. Segundo Zago (2006), este fenômeno está 

relacionado as transformações ocorridas no contexto social, político e educacional do país. 

Essas mudanças, desde então, começaram a popularizar o acesso ao Ensino Superior, onde 

previamente, o mesmo era mais acessível a estudantes de perfil econômico mais elevado. 

Além PROUNI, criado no ano de 2004, o Ministério da Educação, visando ampliar 

esse acesso, criou outros programas educacionais voltados ao Ensino Superior, se destacando 

o Sistema de Seleção Unificada (SISU), criado no ano de 2010 e Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), em 1999, que sucedeu o Crédito Educativo, criado no ano de 1976. Esses 

programas trouxeram muitos benefícios aos estudantes, por possibilitar que os mesmos 

ingressem em Universidades públicas ou particulares, podendo financiar ou ganhar bolsas de 

estudos (BRASIL, 2017). 

Essas iniciativas vêm mudando o contexto do Ensino Superior por viabilizar o acesso 

e permanência de muitos estudantes nos cursos de graduação. Os programas que tem 

ampliado o acesso à Educação, e tem sido fundamental ao crescimento do número de alunos 

no Ensino Superior por todo o país. De acordo com o Ministério da Educação e a Secretaria 

de Educação Especial (2010), o Brasil vem se destacando pelos avanços relacionados à 

efetivação do direito de todos à educação. A igualdade de oportunidades expressa pela 

Constituição Federal de 1988, trouxe novos olhares ao paradigma da popularização do acesso 



 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO  

2 
 

ao Ensino Superior, principalmente por ter como conceito o direito à igualdade de 

oportunidades, abrindo caminhos para transformações nos sistemas educacionais brasileiros. 

 Com a criação do PROUNI, os estudantes precisam participar do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) e obter determinada pontuação além de requisitos econômicos  

para aquisição das bolsa integral e parcial (BRASIL, 2017).   

De acordo com Nonato, (2014), desde a criação do PROUNI, ocorreu um expressivo 

crescimento do número de estudantes no Ensino Superior, e considera importante, a 

ocorrência de “novas iniciativas para incentivar o ensino superior, como a ampliação do Fies 

para os cursos de ensino à distância”. Ainda de acordo com o autor, do primeiro ano de 

lançamento deste programa já mostrou um crescimento de 9,1% no número de estudantes em 

instituições privadas.  

Segundo o consultor em Ensino Superior e presidente da CM Consultoria, professor 

Carlos Monteiro, no início o “Programa Universidade para Todos (PROUNI) sofreu certa 

resistência por parte de algumas Instituições de Ensino Superior (IES). No seu primeiro 

processo seletivo, o PROUNI ofereceu 112 mil bolsas em 1.142 instituições de ensino 

superior de todo o País. Hoje, esse número saltou para, aproximadamente, 1.300 IES (alta de 

14%), resultando em quase 200 mil bolsas”. 

No entanto, não foi somente os alunos que ganharam oportunidades com a criação do 

PROUNI, as universidades particulares também passaram a ganhar com esta parceria. O 

presidente do Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior (SEMESP), Hermes 

Figueiredo, afirmou que “as instituições com fins lucrativos têm, de fato, renúncia fiscal 

quando aderem ao programa. No entanto, as escolas sem fins lucrativos ou filantrópicas, que 

já possuem isenção fiscal, não obtêm nenhum benefício” (SILVA, 2015). 

Inicialmente, muitas faculdades observaram benefícios em relação a adesão do 

PROUNI, embora algumas instituições de ensino nos primeiros anos tivessem certa 

resistência em aderir ao programa, a justificativa para isso, é que apesar das bolsas serem 

pagas pelo Governo, ainda havia receio por parte de muitas Universidades em acolher esses 

estudantes (SILVA, 2015). 

Atualmente, muitas Universidades vêm aderindo ao PROUNI, principalmente pelo 

programa oferecer vantagens fiscais que colaboram para seu desenvolvimento econômico e 

institucional. No entanto, essas instituições de ensino, gozam da isenção de impostos como: 

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social, Contribuição para o Programa de Integração Social e Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido. A isenção além de gerar incentivos em relação a adesão no programa, 

tem gerado resultados positivos relacionados a inclusão de alunos mais carentes no Ensino 

Superior (VALENTE; HELENE, 2004). 

De acordo com Valente e Helene, (2004, p.13), “O que o PROUNI faz é aumentar as 

isenções fiscais para IES privadas que, com poucas exceções, não prestam contas de como as 

usam, remuneram de forma ilegal seus sócios, não têm transparência na concessão de bolsas e 

maquiam balanços”. Como mostra os autores, essa isenção é um problema no controle fiscal 

do programa que traz uma vantagem para a educação privada, deixando a educação pública 

sem investimentos, acarretando a falta de melhorias para os alunos carentes.  

Segundo Haddad e Bachur, (2004, p.13), “Contra a alegação do governo de que o 

PROUNI é complementar (e não antagônico) à universidade pública, cabe lembrar que suas 

bolsas contribuem para o aumento da oferta privada nesse campo”. Dessa maneira, a 

Universidade privada vem recebendo um aumento significativo de alunos, e também de 
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recursos financeiros. Conforme Mancebo, (2004, p.13), “Assim, o que está em jogo não é o 

‘afastamento’ da ação estatal, senão sua reconfiguração quanto à oferta do ensino superior”. 

Segundo Carvalho e Lopreato, (2005, p.13), “a política pública que privilegia a 

democratização pela via privada não encontra como principal entrave a oferta insuficiente de 

vagas, mas a natureza dessas vagas e/ou a capacidade dos candidatos de ocupá-las”. O 

PROUNI como programa de incentivo ao acesso à educação, embora seja voltado a 

democratização do ensino, faz com que muitos concorrentes recorram a seus cursos em 

detrimento da oferta, que acaba sendo superior à das Universidades Públicas. 

De acordo com Souza, (2004, p.13) “Até como mera política assistencialista o 

PROUNI é fraco, porque espera que as IES privadas “cuidem” da permanência do estudante. 

Abre o acesso à educação superior, mas não oferece mais do que um arremedo de cidadania 

de segunda classe aos contemplados”. 

Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho é apresentar uma avaliação e levantar 

as críticas do PROUNI nos anos de 2012 a 2017, utilizando uma lógica comparativa. Para 

atingir o objetivo geral, foram coletados dados, do Portal do Ministério da Educação, 

mostrando os Resultados do PROUNI. 

A metodologia utilizada para realização desse trabalho, contou com auxílio de 

bibliografias que abordam esta temática, utilizando-se de revistas, artigos e publicações 

presentes na internet. A partir dessa pesquisa, será desenvolvido o referencial teórico que 

servirá de base para realização da discussão do estudo.  

O trabalho está organizado da seguinte forma: Primeiramente, foi feito um breve 

histórico sobre o MEC abordando os principais pontos; em um segundo momento foi 

apresentado o tema em questão, que diz respeito ao PROUNI; em um terceiro momento foi 

apresentado os dados da pesquisa e as eventuais interpretações dos mesmos obtidos por meio 

de gráficos de análises do desempenho do programa entre o período de 2012 à 2017; por fim, 

foi apresentado e discutido a questão da isenção de impostos das Universidades em parceria 

com o programa, que será o problema abordado em discussão. 

 

2 – Metodologia 

O presente trabalho tem a classificação de um desenho metodológico com um 

modelo de pesquisa de natureza quantitativa com métodos comparativos. Conforme descreve 

Richardson (1989, p.7), “este método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas.” 

De acordo com Diehl (2004, p.8): 

 
“[...] pode-se citar os de correlação de variáveis ou descritivos (os quais por 
meio de técnicas estatísticas procuram explicar seu grau de relação e o modo 

como estão operando), os estudos comparativos causais (onde o pesquisador 

parte dos efeitos observados para descobrir seus antecedentes), e os estudos 
experimentais (que proporcionam meios para testar hipóteses).” 
 

 O desenvolvimento do presente trabalho se deu através da pesquisa bibliográfica, 

levando em consideração metodologias descritas por Gil, Fonseca e Richardson; embasando-

se também em materiais publicados pelo Ministério da Educação, órgão responsável pelo 

Programa Universidade para Todos. Tal seleção se dá pela avaliação da quantidade de alunos 

beneficiados com bolsas ofertadas, tanto parcial como integral, no período de 2012 a 2017. 
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De acordo com Fonseca (2002, p. 37): 

 
  “A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer 

o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se 

baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 

publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios 
sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta”. 
 

Para Gil (2007, p. 37), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são 

investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições 

acerca de um problema. O desenvolvimento da discussão do trabalho, sempre leva em 

consideração o amparo teórico oferecido pela pesquisa bibliográfica, que deve ser referente a 

temática do estudo. 

Dessa forma, o estudo realizado, possibilitou levantamento do desenvolvimento do 

PROUNI no período de 2012 a 2017. A partir das informações coletadas, será desenvolvido 

um estudo acerca do desempenho do programa, os benefícios que o mesmo ofereceu a 

população de baixa renda e também e o crescimento do número de Universidades particulares 

que aderiram ao programa. 

Portanto, os resultados aqui encontrados, dizem respeito a generalização de todo 

universo da pesquisa em questão, realizado no site do Programa. Por fim, foram feitas as 

avaliações do desempenho da pesquisa no período mostrado e com resultados satisfatórios, 

segundo o relato da quantidade de bolsas oferecidas. 

 

3 - Referencial Teórico 

 

O Ministério da Educação é um órgão do Governo Federal, destinado a promoção e ao 

acompanhamento do ensino de todo o país. Diante disso, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, funciona como um documento a ser seguido pelas instituições de ensino, e também 

pelos profissionais da educação, por conter informações importantes referentes ao 

funcionamento do ensino. No caso do ensino superior, a LDB informa que a mesma pode ser 

ministrada tanto pela rede pública de ensino, quanto pela rede privada e com a criação do 

Programa Universidade para Todos, o acesso ao ensino superior tornou-se mais próximo a 

realidade de muitos estudantes de baixa renda.  

  

3.1- Breve Histórico sobre o MEC 

 

O Ministério da Educação (MEC) é um órgão que busca promover educação de 

qualidade para o país. De acordo com o Portal MEC, a sua história embasa uma trajetória de 

quase 80 anos, sendo responsável por várias áreas de competências e ministérios que liga a 

educação. Essa trajetória iniciou-se em 1930, quando foi criado o Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública. Este setor abrangia não somente a educação, também a saúde, 

ganhando autonomia em 1953 quando o MEC passou a se chamar Ministério da Educação e 

Cultura. 

Com o passar dos anos, a Educação do país começou a ser reformulada, surgindo em 

1971 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que é um documento que contém as 
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principais diretrizes a serem seguidas pela Educação, posteriormente atualizada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96. Ao longo da trajetória 

educacional do MEC, ocorreram grandes mudanças no campo educacional.  

Com a reforma universitária ocorrida em 1968, a LDB (Nº 5.540/68) vigente trouxe 

novos olhares ao desenvolvimento do Ensino Superior no país. Embora esta lei trouxesse 

mudanças para esta modalidade de ensino, é necessário ressaltar que esta lei não aperava 

apenas o Ensino Superior, ela também previa o funcionamento do Ensino Fundamental. Neste 

mesmo ano também ocorreu a reforma universitária, que através da Lei nº 5.540 de 28 de 

novembro de 1968, teve como objetivo assegurar a segurança em disciplina, administração e 

finanças às universidades. 

 No entanto, a reforma universitária foi fundamental para o crescimento das políticas 

educacionais que marcaram o desenvolvimento do Ensino Superior, que segundo Weber 

(2009), esta reforma está relacionada as atividades universitárias com problemas do pais, 

concomitantemente havia a necessidade de adaptação dos conteúdos dos cursos oferecidos. A 

reforma trouxe para o Brasil avanço em todo sistema de ensino, sendo que na educação 

superior, veio instituir um modelo organizacional único para as universidades públicas e 

privadas. Previamente, este sistema era marcado pela desigualdade de oportunidades, acesso 

ao Ensino Superior era restrito apenas àqueles que detinham melhor poder econômico. 

Vale ressaltar, que mesmo a reforma sendo de grande importância para a educação, 

antes dela, o governo Militar tinha um controle sobre as instituições de ensino superior, 

trazendo intervenções sobre alunos e professores. Com a criação da reforma de 1968, não 

parou as intervenções, elas ficaram mais fortes, como diz Luiz Antônio Cunha: 

 
“[...] crença que precisa ser contestada pela análise dos fatos é a de que a 
intervenção dos governos nas instituições de ensino foi uma decorrência do 

regime autoritário imposto em 1964, assumindo contornos mais nítidos em fim 

de 1968, com o Ato Institucional Nº 5. Não tenho dúvida de que esse regime 

acionou mecanismos inéditos de controle do aparelho escolar. Mas supor que a 
universidade fosse, antes de 1964 autônoma, onde reinavam as liberdades 

democráticas, é não só desconhecer o que de fato acontecia [...]” (CUNHA, 

1988, p.4). 
 

Muitas outras reformas foram criadas, sendo a de 2006 a que vigora até hoje com a 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que possui natureza contábil e independente para 

cada Estado e para cada Município. Em 2007, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

e o MEC no comando do ministro da Educação Fernando Haddad, foi lançado o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), que é um programa de apoio à gestão escolar baseado 

no planejamento participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua 

gestão, investindo assim mais na educação superior e provendo o ensino de qualidade. 

Demetrius (2016) afirma que, este plano objetiva a socialização e a individuação da pessoa 

por meio da construção da autonomia, com intuito de formar indivíduos capazes de assumir 

uma postura crítica frente ao mundo. No entanto, o autor ainda complementa que, os 

investimentos estão voltados para a ampliação dos recursos destinados à educação, visando 

sua melhoria da qualidade o ensino ofertado quanto na Educação Básica, quanto no Ensino 

Superior. 

De acordo com os autores Alvez e Silva (2009, p.4), “o PDE, apresentado à 

sociedade em abril de 2007, reafirma a necessidade e a importância das políticas de avaliação 
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em curso e busca aprimorá-las. Afirmam que as diretrizes do PDE, no cômputo geral, 

reafirmam a política educacional do Estado brasileiro implementada a partir dos anos 1990 no 

que se refere a seus três eixos centrais, gestão, avaliação e financiamento”. 

Informações dispostas no portal MEC (2016), em uma Carta de Serviços ao Cidadão, 

expressa pelo Decreto nº 6.932 de 11 de Agosto de 2009, informa a necessidade da criação de 

políticas públicas que possibilitem sobre seus direitos e também o compromisso que o 

Governo possui com a Educação. Este mesmo decreto, afirma que o compromisso do MEC 

com o desenvolvimento da Educação, informando a todos que, para a Construção de uma 

Pátria Educadora é necessária a participação de todos dos cidadãos, independentemente de 

condições sociais e étnicas.  

O MEC vem adotando medidas para melhorar e ampliar o acesso ao Ensino Superior, 

cuja importância está em trazer o crescimento da escolarização a população mais carente. 

Como exemplo, se pode citar os vários cursos e vagas nas Universidades Federais, à 

interiorização dos Campi universitários, à redefinição das formas de ingresso. Tudo isso, 

favorece a democracia ao acesso as universidades privadas, o desenvolvimento de programas 

de assistência estudantil, à reformulação da avaliação de cursos e instituições, o 

desenvolvimento dos instrumentos de regulação e supervisão, bem como à ampliação da pós-

graduação (BRASIL, 2017). 

Dentre os programas que o MEC criou para o desenvolvimento da Educação 

brasileira, está o PROUNI (Programa Universidade para Todos), que concede bolsas de 

estudo em instituições particulares de ensino superior para estudantes de baixa renda, voltado 

para a educação superior, com a proposta de trazer oportunidades para estudantes com bolsas 

integrais e parciais, para poderem ingressar em uma universidade e se realizarem 

profissionalmente com uma educação de qualidade (BRASIL, 2017).  

 

 

3.2-Apresentação do Programa Universidade para todos – PROUNI 

 

De acordo com o Portal MEC, o Programa Universidade Para Todos (PROUNI) foi 

criado em 2004 pelo Governo Federal, em consonância com o Ministério da Educação, 

através da Lei n° 11.096/2005, tendo como finalidade a oferta de bolsas de estudo parciais e 

integrais em universidades particulares de todo o país. Seu objetivo é possibilitar a igualdade 

de oportunidades, oferecendo aos estudantes de baixa renda, a educação através do Ensino 

Superior (BRASIL, 2017). 

 Para tanto, um dos critérios para aquisição de uma das bolsas do PROUNI, é a 

realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) criado para testar o nível de 

aprendizado dos alunos que concluíram o ensino médio no Brasil. Além disso, outros critérios 

também são levados em consideração, como ter estudado o ensino médio da rede pública, ou 

ser estudantes egresso da rede particular na condição de bolsista integral da própria escola. 

Para bolsas integrais, o Portal MEC informa, ser necessário o candidato deve comprovar a 

renda familiar bruta mensal de até um salário e meio, e para bolsistas com 50%, o valor 

mensal da renda familiar bruta deve ser de até três salários mínimos por pessoa (BRASIL, 

2017). 

O PROUNI traz ao estudante a oportunidade de ter várias chances para serem 

selecionados, fazendo a primeira, a segunda chamada e a lista de espera. Os estudantes 

inscritos e selecionados devem comparecer a instituição escolhida em um prazo estimado, 

levando a documentação necessária, para concluir a inscrição do curso de interesse. O 
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programa atende a educação superior nas áreas onde as pessoas não têm condições financeiras 

de se manterem em uma universidade. Esse programa funciona de forma avaliativa, 

respeitando o desenvolvimento da inclusão social no Brasil. De acordo com Faceira (2004, p. 

1): “o PROUNI consiste numa política pública voltada à garantia do acesso, permanência e 

produtividade acadêmica desses estratos da população no ensino superior e, 

consequentemente, contribuindo para a sua inclusão social”.  

Percebe-se que essa política pública trouxe oportunidades a pessoas de baixa renda 

ingressar no Ensino Superior, trazendo inclusão social para a educação. Sabe-se que o 

programa tem um incentivo fiscal que disponibiliza as Universidades o abatimento de seus 

impostos. Farias e Leitão (2017) afirmam que, o PROUNI vincula Políticas Públicas para o 

Ensino Superior permeando a entrada de diversos estratos sociais. 

Segundo Faceira (2004, p.6) “o diagnóstico do aumento de vagas ociosas combinado 

à procura por ensino superior da população de baixa renda fundamentou o discurso e a 

proposta do MEC de estatização de vagas nas instituições particulares em troca da renúncia 

fiscal”. Nesse mesmo contexto, também é possível apontar críticas em relação ao PROUNI, 

uma delas seria a falta de controle na fiscalização e isenção de impostos nas universidades 

privadas.  

Em contrapartida, estudos de Morais (2011, p.13) mostram, que “grande parte dos 

alunos bolsistas é proveniente de lares em que são os primeiros da família a cursar o ensino 

superior, o pai ou mãe são analfabetos, ou nem chegaram a concluir o ensino fundamental. 

Farias e Leitão (2017) finalizam afirmando que, o PROUNI possui como público-alvo 

respectivamente carente, promovendo a igualdade social por meio de ações afirmativas. 

 

 

4 - Resultados  

 

O ENEM desde a sua criação no ano de 1998, vem aumentando gradativamente o 

número de participantes, principalmente a partir de 2004 com a criação do PROUNI, que 

desde então, vem ofertando bolsas de estudos em universidades públicas e privadas em todo o 

país. Após o estudante ter feito o Exame, poderá fazer as inscrições para o programa 

PROUNI. No período compreendido de 2012 a 2016, já houveram 9.322.730 milhões de 

inscrições para o programa, com o objetivo de concorrer às bolsas em cursos universitários. 

Como mostra o Gráfico 1, a seguir: 
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Gráfico 1 – Total de Inscritos PROUNI 2012- 2017 

Fonte: Ministério da Educação 

De acordo com o Gráfico 1, ao se analisar o período compreendido entre 2012 a 2016, 

verifica-se um aumento de 27,10%, embora oscilante no número de inscritos. Os anos de 2012 

e 2013, são os que registram menor número de inscritos em relação aos demais, mantendo um 

crescimento dos números nos anos de 2014, 2015 e 2016. Muitos jovens e adultos, dos mais 

variados perfis étnicos e de gêneros recorrem ao PROUNI em busca de qualificação e também 

de bolsa de estudos, principalmente pela grande maioria não possuir poder aquisitivo para 

custear o Ensino Superior em faculdades particulares. No ano de 2013 houve uma queda, 

devido aos descredenciamentos de IES privadas, pelo fato das IES estarem em dívida com o 

fisco. Como mostra o Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo 

Speller (2014),” A lei já prevê que esse descredenciamento aconteça, e efetivamente em 2013 

nós fizemos os primeiros descredenciamentos, e agora, em 2014, continuamos com o 

descredenciamento. Houve uma queda momentânea em 2013, que agora vem sendo retomada 

em 2014; portanto, isso reflete a preocupação das instituições de estarem em dia com o Fisco, 

evidentemente, para poderem participar do PROUNI.” 

 

1.669.143 
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1.696.226 

2.177.870 
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Gráfico 2 – Total de Bolsas Ofertadas PROUNI 2012-2017 

Fonte: Ministério da Educação 

No Gráfico 2, mostra-se o número total de bolsas ofertadas, tanto integrais, como 

parciais, pelo PROUNI nos anos compreendidos da análise com um total de 1.716.129 

milhões de inscritos. Como os dados coletados do ano de 2017 é referente ao primeiro 

semestre, torna-se incompleta a informação do total desse ano de desempenho. Mas ao 

analisar os anos compreendidos de 2012 a 2016, o PROUNI teve um aumento de 13,54%, 

embora oscilante o número de bolsas. Os anos de 2012 e 2013, são os que registram menor 

número de bolsas ofertadas pelo programa, mantendo um número crescente de bolsas 

ofertadas nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, registrando que será o maior até esse período 

mostrado. Em comparação com o GRAF. 1, nota-se que o número de inscritos, comparados 

com o GRAF. 2, houve uma redução de 81,59% de diferença entre os inscritos, com as bolsas 

ofertadas no período. Com esse resultado, percebe-se a dificuldade dos estudantes serem 

selecionados, pelo fato da nota do ENEM ter sido baixa não conseguindo passar para a fase do 

PROUNI. 

De acordo com os dados do Portal do MEC (2014), os bolsistas por modalidades de 

ensino, houve um percentual nas Entidades beneficentes de assistência social de 26%, 

Entidades sem fins lucrativos não beneficentes com 17% e o mais elevado percentual são das 

Entidades com fins lucrativos. Esses dados mostra o crescimento das universidades privadas 

que a cada ano cresce mais pelo fato da troca de bolsa por benefícios fiscais e 

socioeconômicos. Um dos desempenhos do PROUNI, além do elevado número de inscritos, 

bolsas, etc. Houve também, com dados levantados no ano de 2014, de acordo com o secretário 

de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller (2014), “O Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), que neste ano completa uma década de existência, já 

formou 400 mil profissionais em universidades privadas do país com bolsas de estudo 

integrais ou de 50%, sendo que a metade dos graduados é negra.” Isso mostra o desempenho 

que o programa traz pela quantidade de profissionais que foram beneficiados com essas bolsas 

ofertadas. Além da inclusão social, 50% foram de raça negra, diminuindo assim a 

284.622 

252.374 

306.726 

329.117 329.180 

214.110 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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discriminação racial”. Formados até agora nós temos quase 400 mil profissionais, formados 

pelo PROUNI, por meio do PROUNI, inclusive em cursos de alta demanda, não é? Como 

Medicina: 1.923 médicos, quase 2 mil médicos foram formados por meio do PROUNI. E aqui 

temos os 10 maiores cursos, em que nós vemos aqui o número de formados: em 

Administração, 67 mil; e por aí vai: Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis, Enfermagem, 

Gestão de RH, Engenharia, Educação Física, Letras, Comunicação, já aqui nesse último com 

10 mil; bolsas concedidas até hoje: quase 1.300.000 bolsas, nos 10 anos, ou quase 10 anos de 

PROUNI, não é? De 2005 a 2013, 1.270.000, (SPELLER). Com esses dados que não são 

recentes, nota-se como o programa é efetivamente de inclusão social e de muito sucesso até 

atualmente que só cresce o seu desempenho. Os estudantes formados pelo programa tiveram e 

terão uma conquista acadêmica espetacular, trazendo assim benefícios, como obter uma 

profissionalização através do estudo, e ter mais autoridade obtendo um capital social pelo 

convívio e aprendizado. 

Com essa avaliação, trouxe um aumento de estudantes independentes de classe 

social, com bolsas parciais ou integrais, egressos para o ensino superior. Com o avanço para 

as classes baixas, essa oportunidade traz um aumento de capital social para o aluno, trazendo 

benefícios para a sua formação. Como afirma Bourdieu (1998, p.18), a chegada ao Ensino 

Superior, considerada aqui como uma trajetória de “sucesso escolar” por meio de uma política 

pública de ação afirmativa poderá aumentar o capital social do indivíduo. O autor afirma que: 

 
“o capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados 

à pose de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como 

conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns, mas 
também são unidos por ligações permanentes e úteis [...] o volume do capital 

social que um agente individual possui depende então da extensão da rede de 

relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume do capital 
(econômico, cultural e simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles a 

quem está ligado (BOURDIEU, 1998, p. 19)”. 
 

De acordo com o autor, nota-se que cursar o ensino superior tem uma importância na 

vida do indivíduo, sendo essencial para os de baixa renda que precisam além de tudo, ter um 

crescimento e um reconhecimento na sociedade, através de convivências com pessoas de 

relações que podem potencializar o seu capital social cultural primeiramente. Pois as chances 

para esses indivíduos são bem menores do que para um que obtém uma classe superior que já 

tem o capital social financeiro. Ainda conforme Bourdieu (1998, p. 14), 

 
“[...] é possível observar nas oportunidades de acesso ao Ensino Superior o 

resultado de uma seleção direta ou indireta que, ao longo da escolaridade, pesa 

com rigor desigual sobre os sujeitos das diferentes classes sociais. O autor 
afirma que “um jovem da camada superior tem oitenta vezes mais chances de 

entrar na Universidade que o filho de um assalariado agrícola e quarenta vezes 

mais que um filho de operário.” 
 

Como mostra o autor, essas chances para os estudantes de baixa renda é uma grande 

conquista, tanto para o seu ensino, como para a sua vida social, cultural, econômica e 

simbólica. Essa afirmação se dá por conta das diferenças de classes e nas oportunidades que 

cada uma possui, sendo que um indivíduo de classe social baixa, tem mínimas chances de 
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cursar a universidade no curso que deseja. Com isso veio a oportunidade dos estudantes com 

poucas chances participarem do PROUNI e serem realizados profissionalmente. 

Ao se analisar a procura pelo programa nos últimos anos, se percebe o PROUNI 

trouxe muitos benefícios ao desenvolvimento da educação do país, principalmente para a 

população de baixa renda, que tinha dificuldades de entrar no ensino superior. O período 

analisado trouxe estatísticas bastante interessantes a serem levadas em consideração, como o 

número de inscrito que mostrou-se oscilante, mantendo-se ainda acima das expectativas. No 

entanto, ficou evidente que o PROUNI se constitui num programa eficiente por alcançar suas 

próprias expectativas, que é proporcionar educação de qualidade a população de baixa renda. 

Percebe-se que durante o período da avaliação e do desempenho do PROUNI, nos 

anos de 2012 a 2017, obteve-se um rendimento satisfatório de disponibilidade de bolsas para 

os estudantes. Apesar do modelo de bolsas ser distinto, ainda assim, mediante o crescimento 

anual da adesão de alunos ao programa, percebe-se que as pessoas veem neste programa, a 

oportunidade para mudança de vida. Dessa forma, a evolução da inclusão social na educação 

no Brasil se destacou nas Universidades e continua até nos dias de hoje devido a esse 

programa, tanto que, é crescente o número de inscritos no ENEM, visando a conquista de uma 

das bolsas oferecidas pelo PROUNI. 

 

4.1 - O PROUNI e a isenção de impostos: o público e o privado 

 

A adesão do programa PROUNI isenta as instituições privadas de Ensino Superior à 

quatro tributos: Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Imposto de Renda 

das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 

Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); favorecendo a 

rentabilidade das universidades particulares e possibilitando que as mesmas utilizem os 

recursos não utilizados com esses tributos, sejam investidos na ampliação da Educação 

Superior.  

De acordo com dados expressos por Foreque (2013), o PROUNI rende para as 

universidades particulares cerca de 4 bilhões em tributos federais. Mas as opiniões são 

diversas, essas isenções de impostos oferecidos as Universidades particulares é um erro, 

devido as desvantagens se comparadas as bolsas oferecidas, e o elevado valor de arrecadação, 

que poderia ser investido no ensino de universidades públicas. Como mostra o autor Almeida 

(2006, p.98) 

 
“As instituições mais beneficiadas são aquelas com fins lucrativos, já que ficam 
isentas a partir da adesão ao programa, de praticamente todos os tributos que 

recolhiam. Além disso, a contrapartida em número de bolsas é muito baixa e 

elas permanecem com o mesmo status institucional.” 
 

Entende-se o problema relacionado à isenção dos impostos e a falta de investimento 

nas universidades públicas ser uma questão a ser avaliada pelas Políticas Públicas voltadas 

para a Educação, o MEC (2016) ensina que isenção fiscal se constitui uma excelente rota de 

fuga para instituições de ensino, contudo, o programa conta com fiscalização para critérios de 

adesão ao mesmo, sendo estes, educacionais e fiscais.  

O critério educacional, firma que a instituição deverá estar regulamente cadastrada 

junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o 

critério fiscal estabelece que a instituição precisa apresentar regularidade fiscal oferecida pelo 
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MEC, mediante consulta ao Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público 

Federal (Cadin), previamente à autorização para adesão. 

Neste mesmo contexto, de acordo com Mariana Queen Nwabasili (2014), dados 

coletados pelo TCU e pelo MEC, mostram que 23.407 bolsas do PROUNI foram encerradas 

por irregularidade desde 2009. Esses resultados foram obtidos a partir da quantidade de bolsas 

ociosas nas Instituições, ou seja, bolsas oferecidas pelas universidades não preenchidas, mas 

mesmo assim, as Universidades privadas continuavam recebendo as isenções fiscais. Mesmo 

com essa falta de controle, o programa vem se destacando pelo número de bolsas oferecidas 

aos estudantes promovidas pelas instituições participantes. Essas bolsas oferecidas pelas 

instituições participantes, sejam de 50% ou 100%, são feitas desde que as instituições sejam 

isentas de impostos. Uma dúvida é levantada e questionada. Por que o governo em vez de 

investir na democratização do ensino superior no Brasil, prefere investir em instituições 

privadas em troca de bolsa? 

De acordo com Mancebo (2004, p.85), 

 
“[...] em vez de privilegiar as instituições de ensino superior privadas, o 
governo poderia investir no setor público, capaz de democratizar a educação 

superior. Assim, o que está em jogo não é o “afastamento da ação estatal, senão 

sua reconfiguração quanto à oferta do ensino superior.” 
 

A questão, é que o programa é do Governo Federal, por ser da rede pública, poderia 

ser desenvolvido na sua totalidade beneficiando o setor público. Mas ao contrário do que pode 

observar – se, está acontecendo com que o privado se beneficie e o público leve desvantagem 

dificultando o desenvolvimento do programa pela falta de impostos arrecadada. 

Levando em consideração o que propõe o Artigo 213 da Constituição federal de 

1988,  os recursos públicos devem ser destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 

escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: a) comprovem 

finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; b) assegurem a 

destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao 

Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. O que ocorre, é que o Governo 

repassa poucos investimentos as instituições públicas, prejudicando alunos, funcionário e o 

crescimento do seu setor. 

Como mostra a lei, a carta Magna é bem clara em relação a admissão de bolsas de 

estudos para instituições sem fins lucrativos, então seria certo se as Instituições públicas 

fossem exclusivas para aderirem ao programa, pois são sem fins lucrativos. Mas não é o que 

acontece, a maioria das instituições que aderem ao programa, são com fins lucrativos. 

Como o número de bolsas não muda seu status institucional, não compensa o 

governo deixar de receber os impostos dessas instituições. Pelo número de Instituições e pelos 

impostos que cada uma deve pagar, vale mais a pena o Governo receber os impostos e investir 

na educação superior da rede pública. Além disso, também é observável que os cursos 

superiores da rede pública são melhor conceituados no mercado de trabalho, mas o 

investimento do Governo, em relação ao PROUNI não mantém esta realidade. 

 

  

5 – Conclusão 

 

Através deste estudo, pode-se avaliar o desempenho do PROUNI no período de 2012 

a 2017. Com este estudo, percebem-se importantes avaliações de como o programa conseguiu 
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atingir nesse período um crescente número de bolsas ofertadas para quem realmente precisou, 

e como isso pôde contribuir para a melhora do capital social de cada estudante. 

Em relação ao objetivo do programa, as conclusões foram de conquistas satisfatórias, 

tanto para a educação superior do país, como para a inclusão social. A inclusão de alunos 

mais carentes ao Ensino Superior foi uma conquista alcançada através de Políticas Públicas 

voltadas ao desenvolvimento da Educação e para as mudanças impostas pela sociedade. 

Por se tratar de um programa do Governo Federal, sua finalidade foi visar o bem 

comum da sociedade, porém isso não ocorre totalmente. O maior incentivo a adesão pelas 

universidades particulares ao PROUNI são as isenções de impostos federais, situação que 

beneficia seu crescimento e investimento no setor. 
Pensando assim, o estudo revelou que, o investimento no setor privado acaba 

prejudicando a educação pública do país, apesar das universidades públicas serem taxadas 

como as melhores em termos educacionais. Também se observou, a análise temporal mostrou 

que a evolução do número de bolsas cresce ano após ano, dados relevantes que mostram que o 

programa embora dê privilégios a Ensino Superior, tem sido eficiente e garantido o acesso à 

Educação. 

O PROUNI é uma referência e conclui-se que os objetivos de levar a educação 

superior para estudantes carentes, estão sendo atingidos. Mas, o programa não está sendo 

totalmente público. Não é seguro fazer referência aos gastos públicos para sustentar o 

Programa, sem a divulgação dos dados pelo Ministério da Educação sobre o montante 

deixado de arrecadar pelas instituições em troca da disponibilização das bolsas, mas os 

indícios, com base no montante de alunos bolsistas, indicam, que o programa tem beneficiado 

uma grande parcela dos estudantes de baixa renda.  

Contudo, existe necessidade de maior controle para evitar fraudes que beneficiam 

estudantes que não se enquadram nos critérios. Se faz necessário supor que estudos futuros 

possam analisar os problemas que levam as distorções nos números de bolsistas, sobretudo 

das maiores instituições que recebem grandes somas de isenção em troca de pequenas 

quantidades de bolsas e a elaboração de pesquisas, pelos órgãos gestores do programa, para 

demonstrar as efetivas mudanças nas condições socioeconômicas dos beneficiados e de suas 

famílias. Apesar dessas questões, este estudo analisou se o PROUNI tem alcançado metas 

favoráveis ao desenvolvimento e popularização da educação no Brasil. Mostrou que obteve 

um lado positivo, que foi o número elevado dos estudantes para ter o acesso ao Ensino 

Superior, tanto com bolsas integrais como parciais, e obteve o lado negativo, que é a forma de 

como esses estudantes conseguem a bolsa nas Universidades Privadas, como troca por isenção 

fiscal. Esse lado negativo que o programa precisa melhorar, na possibilidade de não ter mais 

gastos públicos elevados e o programa ser totalmente público, investindo assim mais na 

educação pública brasileira. 
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