
Bolsas que valem a pena
As notas dos alunos beneficiados pelo ProUni são superiores à média, uma
prova de que investir no talento dos estudantes de baixa renda dá resultado
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OESTUDANTE CELSO RENATO FRAN-
ça Júnior, de 21 anos, mora em
Ribeirão das Neves, um dos mu-

nicípios mais pobres da região metro-
politana de Belo Horizonte, e estuda
Física na Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais. Ele está no 3fi ano
da faculdade e é um aluno destacado.
Desde que ingressou na PUC, em 2005,
mantém um índice de aproveitamen-
to impressionante: 97 pontos de um
máximo de 100. No primeiro semestre
de 2007, obteve o melhor desempenho
acadêmico entre todos os alunos da área
de ciência e tecnologia.

Com média 94, Michelle Justino, de
25 anos, é a melhor aluna do 2a ano de
Pedagogia da mesma universidade. Ela
pertence a uma família cuja renda mensal
per capita não chega a dois salários míni-
mos. Trabalha como auxiliar-administra-
tiva em uma empresa da capital mineira
durante o dia e assiste às aulas no período
noturno. Para manter o elevado índice de
aproveitamento, sacrifica parte das ma-
drugadas e os finais de semana.

Celso e Michelle são dois exemplos de
jovens brasileiros de baixa renda e com
alto potencial intelectual que escaparam
da elitizante realidade da educação supe-
rior do país. Eles estudam em uma boa
universidade mesmo sem poder pagar
as mensalidades. Como eles, há no Bra-
sil 306 mil jovens beneficiados com as
bolsas de estudos do ProUni, o progra-
ma de "cotas sociais" do governo federal
que permite a estudantes das camadas
mais baixas da população ingressar em
mais de 1.400 universidades privadas de
todo o Brasil. "O ProUni é uma forma
concreta de dar oportunidade a muitos
jovens que, como eu, contavam apenas
com a possibilidade de serem aprovados
nos vestibulares das universidades pú-
blicas", afirma Celso Renato.



Uma das críticas comuns ao ProUni é
a dos que afirmam que os alunos benefi-
ciados pelo programa deveriam receber
vagas nas universidades públicas. Para
isso, seria necessário aumentar a oferta
de vagas nessas instituições. Michelle, por
exemplo, não foi aprovada em nenhuma
universidade federal ou estadual. Mas é
uma das melhores da Pedagogia da PUC
mineira. "O ProUni nos dá a chance de
sermos avaliados apenas por nossos co-
nhecimentos e permite que provemos
nosso talento", diz a futura pedagoga.

O programa permite que os estudan-
tes possam dar continuidade a sua for-
mação contando exclusivamente com os
próprios méritos acadêmicos. Os bol-
sistas são selecionados de acordo com o
resultado que obtêm no Exame Nacional
de Ensino Médio (Enem). Além da boa
nota na prova, só pode receber o bene-
fício quem tenha freqüentado escola pú-
blica e cuja renda familiar seja inferior
a três salários mínimos per capita. "Não

apenas se trata de uma bem-sucedida
proposta de inclusão social, como con-
tribui para resgatarmos inúmeros ta-
lentos que fatalmente seriam perdidos",
afirma o reitor da PUC de Minas Gerais,
Joaquim Giovani Mol Guimarães. "O
programa estabeleceu critérios merito-
cráticos que se refletem diretamente no
desempenho acadêmico."

universidade mi-
neira confirmam o que diz o reitor. A PUC
tem hoje 7 mil bolsistas, que correspon-
dem a 14,5% do total de alunos. Dos que
ingressaram por meio do ProUni, 42% têm
média acima de 80 pontos, contra 29% dos
demais estudantes. Além disso, um terço
dos 133 cursos da PUC teve bolsistas do
ProUni com melhor desempenho geral
no primeiro semestre de 2007.

Hoje, a disputa por uma das mil bolsas
oferecidas pelo ProUni na PUC é mais
acirrada que o próprio vestibular, que
tem média de 18 candidatos por vaga.

Para cada bolsa oferecida no curso de
Enfermagem, havia 237 candidatos por
vaga. "A concorrência aqui é quatro vezes
maior que a média nacional do progra-
ma", diz o reitor Guimarães. "A alta pro-
cura eleva a nota de corte, exigindo cada
vez mais dedicação dos alunos em relação
ao próprio aprendizado."

O ProUni também desmonta um pen-
samento que se tornou corriqueiro sobre a
formação universitária no Brasil. Trata-se
da crença, equivocada, de que a presença
de jovens originários de escolas públicas
contribui para diminuir a qualidade do
ensino. Isso porque eles supostamente che-
gam com defasagem de aprendizado em
relação aos alunos das escolas privadas. O
desempenho dos bolsistas é uma evidên-
cia desse equívoco. No Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes realizado
no ano passado, os alunos beneficiados
pelo ProUni obtiveram notas superiores
aos alunos não-bolsistas em todas as 14
áreas do conhecimento avaliadas. "Se ini-
cialmente houve uma percepção de que a
qualidade do ensino poderia cair, os dados
após três anos do programa comprovam
que o temor era injustificado", diz o se-
cretário de Educação Superior do MEC,
Ronaldo Mota. Para ele, o desempenho
dos bolsistas do ProUni também retrata
um desperdício que há décadas ocorre
no país. "Os números demonstram ca-
tegoricamente que estamos deixando de
aproveitar grandes talentos. Mesmo com
o ProUni, há milhares de pessoas com po-
tencial para se formarem excelentes pro-
fissionais e ajudar no desenvolvimento do
país." Para ele, bons alunos são banidos
do processo não pelo mérito individual,
mas pelo filtro econômico.

A renúncia fiscal estimada das univer-
sidades participantes do programa em
2007 será de R$ 126 milhões, resulta-
do da entrada de 163.800 bolsistas nos
campi de todo o país. Neste ano, o custo
anual ao governo será de apenas R$ 769
por bolsa, valor equiparável a uma úni-
ca mensalidade em uma boa faculdade.
"Com o crescimento da oferta de vagas,
o investimento unitário tende a cair ainda
mais", diz Mota.
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