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Em 2010, número de bolsas concedidas recuou 5%, apesar de crescimento de cerca de 40% 
no total de inscritos 
 
Para o ministério, oscilação dos números é "natural'; especialistas têm explicações diferentes 
para o fato  
 
Uma das principais iniciativas do Ministério da Educação para aumentar o número de 
universitários no país, o Prouni (Programa Universidade para Todos) teve uma queda no 
número de bolsas concedidas e oferecidas no ano passado, apesar de a demanda ter crescido 
40%. 
 
Criado em 2005, o programa cresceu a taxas de 18% e 29% em 2008 e 2009. Em 2010, 
porém, o número de selecionados recuou 5%, para 152.691, quase 9.000 a menos do que no 
ano anterior. 
 
O programa paga 50% ou 100% da mensalidade em instituições de ensino particular para 
alunos com nota mínima de 400 pontos no Enem e renda familiar mensal de até três salários 
mínimos per capita. 
 
Em troca, essas universidades recebem isenção de alguns tributos. 
 
OSCILAÇÃO "NATURAL" 
 
A queda na concessão de bolsas não se revela um problema de demanda por ensino superior, 
pois a quantidade de inscrições para o programa cresceu cerca de 40%, chegando a 1,4 
milhão. 
 
De acordo com o Ministério da Educação, a queda no número de novos alunos se deve a uma 
oscilação "natural" -o total de bolsas concedidas já tinha sofrido uma pequena queda entre os 
anos de 2006 e 2007. 
 
Para o consultor Carlos Monteiro, isso será comprovado ou não nos próximos anos, mas há 
descompasso entre a vontade dos alunos e os cursos oferecidos. 
 
PROPORÇÃO 
 
Um exemplo: no último processo seletivo, 361 mil alunos disputaram 31 mil bolsas na área de 
licenciatura. Por outro lado, em outros cursos sobraram ao todo 88 mil bolsas, por falta de 
interessados aptos. 
 
"Temos as vagas e temos os interessados, mas estamos desperdiçando bolsas", afirma o 
pesquisador em educação Oscar Hipólito. 
 
Em sua avaliação, o governo deve investir na expansão do financiamento estudantil para 
permitir que os alunos que não podem pagar tenham acesso ao ensino superior caso não 
sejam contemplados pelo Prouni. 
 
Já de acordo com Jacques Schwartzman, da Universidade Federal de Minas Gerais, a queda no 
total de bolsas concedidas pode indicar que o Prouni atingiu seu teto de crescimento. 
 
A expansão do Prouni é limitada por falhas da educação básica 
Hélio Schwartsman 
 
É cedo para saber se a queda no número de beneficiados pelo Prouni faz parte de uma 
tendência mais geral. É um fato, porém, que, em algum momento, planos de expandir o 
ensino superior vão ser frustrados pelas deficiências da educação básica. Em termos mais crus, 



se não houver alunos em condições de frequentar uma universidade, programas como o Prouni 
não poderão crescer. 
 
E isso é um problema porque, apesar dos rápidos progressos verificados ao longo dos últimos 
anos, o Brasil ainda apresenta taxas de escolarização muito acanhadas, para não dizer 
ridículas. 
 
Primeiro, os avanços. Na última década, a taxa de escolarização líquida do ensino superior 
(jovens de 18 e 24 anos cursando o 3º grau) mais que dobrou, aproximando-se dos 15%. Mas 
o país ainda está longe de outras nações. A Bolívia tem 36% de seus jovens fazendo algum 
curso superior. A Argentina apresenta um índice de 48%, e os EUA, 73%. 
 
Se o Brasil quiser um dia chegar às marcas mais elevadas, precisará, antes de mais nada, 
formar jovens aptos a fazer um curso superior. 
 
Os empecilhos são muitos. Basta lembrar que os índices de evasão escolar ainda são 
indecentes. De cada 100 alunos que entram no 1º ano do ensino fundamental, apenas 36 
concluem o 3º ano médio (dados de 2005), que em teoria os habilita para frequentar o ensino 
superior. 
 
É importante frisar o "em teoria", pois a evasão não é a única vilã. Parte dos 36 sobreviventes 
sai tão mal formada que não consegue articular um período composto. Até se pode pôr esse 
contingente em universidades, mas aí não dá para reclamar quando a avaliação das 
instituições superiores despenca. 
 
Para avançar mais, o Brasil tem de resolver a questão da qualidade no ciclo básico. 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 9 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A5. 


