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RESUMO
O Programa Avance – Bolsa Universitário insere-se como política pública
desenvolvida pelo governo do estado do Ceará, com propósito de contribuir para
melhorar as condições da permanência no ensino superior de alunos egressos das
escolas de ensino médio público cearense em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. Assim, esta pesquisa objetivou analisar o Programa Avance – Bolsa
Universitário como indutor da permanência no ensino superior, dos alunos egressos
das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) do estado do Ceará, em
situação de vulnerabilidade socioeconômica. Trata-se de pesquisa qualitativa, na qual
utilizou-se do método estudo de caso e que abrangeu os seguintes sujeitos: três
servidores da SEDUC que participaram dos procedimentos de execução do Programa
e 20 bolsistas beneficiados na primeira edição do referido Programa, em 2017,
egressos das EEEP e ao, mesmo tempo, matriculados na Universidade Fedeal do
Ceará (UFC). Para a coleta de dados foram utilizadas as técnicas de entrevista,
realizadas entre os meses de abril a julho de 2019, e questionários, aplicados entre
os dias 11 e 16 de agosto de 2019. Por fim, os resultados da pesquisa demonstraram
que, pelo menos durante o primeiro ano do curso de graduação, o referido Programa
tem contribuído para permanência no ensino superior do público-alvo dessa pesquisa.
Entretanto, a vulnerabilidade desses alunos não se extingue com o término da bolsa,
fazendo-se necessário que o Programa desenvolva proposta, com vistas a contribuir
mais efetivamente para permanência desses alunos até a conclusão do curso
superior.

Palavras-chave: Permanência no ensino superior. Educação profissional. Programa
Avance – Bolsa Universitário.
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ABSTRACT
The Programa Avance – Bolsa Universitário is part of a public policy developed by the
government of the state of Ceará, with the purpose of contributing to improve the
conditions of permanence in higher education of students from public schools in Ceará
in a situation of socioeconomic vulnerability. Thus, this research aimed to analyze the
Programa Avance – Bolsa Universitário as inducer of the permanence in higher
education of students graduating from the Escolas Estaduais de Educação Profissional
(EEEP) of the state of Ceará, in a situation of socioeconomic vulnerability. This is a
qualitative research, which used the case study method and covered the following
subjects: three SEDUC employees who participated in the Program implementation
procedures and 20 beneficiaries in the first edition of the Program, in 2017, graduates
from the EEEP and at the same time enrolled at the Universidade Federal do Ceará
(UFC). For data collection, interview techniques were used, conducted between April
and July 2019, and questionnaires, applied between 11 and 16 August 2019. Finally,
the survey results showed that at least During the first year of the undergraduate
course, this Program has contributed to the permanence in higher education of the
target audience of this research. However, the vulnerability of these students is not
extinguished with the end of the scholarship, making it necessary for the Program to
develop a proposal, with a view to contributing more effectively to the permanence of
these students until the conclusion of higher education.

Keywords: Permanence in higher education. Professional education. Programa
Avance – Bolsa Universitário.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 MOTIVAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA
A presente pesquisa tem por objeto central o Programa Avance – Bolsa
Universitário, política pública desenvolvida pelo governo do estado do Ceará, voltada
para o ensino superior, criada pela Lei nº 16.317, 14 de agosto de 2017,
posteriormente, alterada pela Lei nº 16.845, de 06 de março de 2019, com a finalidade
de contribuir para melhorar as condições do acesso 1 ao ensino superior, mais
especificamente na dimensão da permanência estudantil, por meio de auxílio
financeiro, concedido a alunos egressos do Ensino Médio Público cearense,
prioritariamente2 matriculados no primeiro ano de graduação do ensino superior, em
situação de vulnerabilidade socioeconômica (CEARÁ, 2017a; 2019a).
Assim, o Programa teve início em 2017, sob a gerência da SEDUC em sua
primeira edição, para atender 1.000 (mil) bolsistas, selecionados por meio de edital
público. Importa destacar que à época da pesquisa, encontrava-se na segunda
edição, com processo de seleção em andamento.
Nesse contexto, a presente pesquisa objetivou analisar o Programa Avance
– Bolsa Universitário como indutor da permanência no ensino superior, dos alunos
egressos das EEEP do estado do Ceará, em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.
As motivações que levaram a realização da pesquisa foram, primeiro, em
decorrência da atuação como professora da rede pública estadual cearense e,
posteriormente, como Técnica Pedagógica da Coordenadoria de Desenvolvimento da
Escola e da Aprendizagem (CODEA) da Secretaria de Educação (SEDUC). Como
professora, foi possível acompanhar de perto as angústias, os medos e as pressões
que assolam os alunos diante das expectativas de conclusão dessa fase da vida e
das decisões a serem tomadas que afetaram a vida adulta, como também pude
contribuir para construção dos sonhos de ingressar no ensino superior que iam
1

2

Acredita-se que a terminologia “acesso”, utilizada na Lei 16.317/2017, faça referência ao acesso
sem limitar-se ao ingresso, mas englobando, também, permanência e conclusão. Para mais
detalhes, ver Silva e Veloso (2010).
No caso de não preenchimento das vagas, aplicando-se os critérios inicialmente estabelecidos, e
das vagas remanescentes, novos critérios são definidos nos §§ 3º, 4º e 5º do Art 2º, da Lei nº
16.845/2019, a serem analisados posteriormente.
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se ampliando, à medida que eram desenvolvidas políticas públicas voltadas para o
acesso dos mais carentes a esse nível educacional.
Como técnica pedagógica, a experiência possibilitou a participação nas
ações desenvolvidas pela SEDUC, como as Feiras Estaduais de Ciência e Cultura,
Bienal, Enem não Tira Férias e projeto Enem Chego Junto Chego Bem, estes dois
últimos projetos implementados para ampliar as oportunidades de ingresso no ensino
superior dos alunos da rede pública cearense, nos quais se percebiam, não apenas
as contribuições de apoio pedagógico e logístico, mas, principalmente, o apoio
emocional e motivacional para os alunos transformarem sonhos em realidade.
Posteriormente, como discente do Mestrado Profissional em Planejamento
e Políticas Públicas, as motivações já existentes, alinharam-se com os interesses da
minha orientadora, de compreender e aprofundar no conhecimento dessa política
pública cearense com foco na permanência no ensino superior.
Nesse intuito, deu-se início os trabalhos desta pesquisa, cuja justificativa e
os caminhos percorridos se detalham nos tópicos seguintes.

1.2 RELEVÂNCIA DA PESQUISA: O OBJETO EM SEU CONTEXTO

A realidade da educação superior brasileira impõe novos desafios, dos
quais um dos mais difíceis, possivelmente, seja a promoção da equidade nas
condições de permanência no ensino superior de estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e, consequentemente, redução das desigualdades
nesse nível de educação.
Nesse contexto, são relevantes a implementação de políticas públicas que
contribuam para transformação dessa realidade social. Principalmente, diante do
contexto de crise política e econômica brasileira3 cujas estratégias do atual Governo
Federal envolvem cortes ou contingenciamentos4 dos recursos de várias áreas, entre
essas, inclui-se a área da Educação, mas especificamente das instituições federais
de ensino superior, com prejuízos não apenas para manutenção
3

4

Essa dissertação, considera o período de 2016, a partir da aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) nº 241, que congelou o teto de investimentos do governos, inclusive da
educação, por vinte anos, considerando-se que os corte na educação, a partir da referida PEC,
ficaram mais intensos, acentuando-se em 2019 com corte no repasse para despesas de custeio e
investimentos às universidades e institutos federais.
Termo utilizado pelo atual Ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub,
designado em 8 de abril de 2019.
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e instalação dessas instituições, mas também afetando bolsas de pesquisa. Por
conseguinte, comprometendo a produção das pesquisas científicas brasileiras.
Nessa perspectiva, concorda-se com o entendimento do atual presidente
da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência (SBPC), período 2017-20205, de que
os cortes nas verbas das universidades e institutos federais poderão causar prejuízos
irrecuperáveis para a ciência e o desenvolvimento do país, provocando a interrupção
de projetos, com a perda dos recursos investidos e, também, de pesquisadores que
irão buscar oportunidades em outros países, conduzindo a escassez de cientistas
qualificados. Ademais, acrescenta o referido Presidente da SBPC que tais ações
poderão gerar impactos de longo prazo para diversos setores que atingirão da saúde
à economia, como o desenvolvimento de vacinas, energia, agricultura e consequente
repercussão na economia. Além disso, complementa que a medida, na verdade, tratase de decisão política, que privilegia outros interesses que prevalecem em detrimento
do desenvolvimento do país (MORI, 2018).
Embasam esse entendimento as polêmicas declarações6 do atual Governo
Federal, amplamente divulgadas nos meios mediáticos, como também os
posicionamentos7 políticos ideológicos de direita do referido governo que demonstram,
claramente, o caráter de conservadorismo, em perfeita sintonia com as políticas
liberais que contribuem para manutenção do poder nas mãos das elites
conservadoras brasileiras, em contraposição aos movimentos progressistas e de
esquerda.
Atrelado a esse cenário político no Brasil, ainda se têm as desigualdades
que são características marcantes da realidade no país. É fato comprovado
cientificamente e perceptível pelo senso comum, por meio da observação das
condições precárias de grande parcela dos cidadãos, a falta de acesso à educação e
saúde de qualidade, crescente violência, aumento do desemprego e da
marginalização, entre outras.

5
6

7

De acordo com entrevista do presidente da SBPC, Ildeu de Castro Moreira, período 2017-2020, em
entrevista à BBC News Brasil, concedida a Letícia Mori, publicada em 3 de agosto de 2018.
Com destaque para as declarações em defesa da cobrança de taxas nas universidades públicas;
no combate ao marxismo “cultural” que consideram estar presente nas escolas e universidades; na
defesa de aumento no investimento em ensino técnico para classe trabalhadora e deixar as
universidades para as elites intelectuais; na redução das verbas para os cursos de Filosofia e
Sociologia, entre outras, amplamente divulgadas no meio midiático (TV, jornais, revistas etc.)
Conforme proposta de plano de Governo do Partido Social Liberal. Disponível em:
<http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos>. Acesso em: 23 mar.
2019.

18

Contraditoriamente a essa realidade, a Constituição Federal Brasileira - CF
(BRASIL, 1988), marco histórico da democratização brasileira, explicita em seu
preâmbulo ser a justiça um dos valores supremos da sociedade brasileira. Tal
afirmativa é vista amiúde no corpo constitucional, dentre elas, ao se estabelecer, entre
os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma
sociedade justa, com redução das desigualdades sociais e regionais, e a promoção
do bem de todos os cidadãos, sem nenhuma forma de discriminação.
Apesar do inegável avanço na redução das desigualdades nesses 30 anos
de Constituição Cidadã, ainda assim, o Brasil apresenta índice elevado de
desigualdade de renda. De acordo com o coeficiente de Gini8, o Brasil teve queda no
índice de aproximadamente 16%, no período de 1988 a 2015. Mesmo assim,
permanece como um dos piores países em matéria de desigualdade, no que se refere
à redistribuição de renda, registra mais de 16 milhões de pessoas vivendo abaixo da
linha da pobreza (OXFAM BRASIL, 2017).
A magnitude da desigualdade brasileira pode ser observada nas
conclusões do relatório “Desenvolvimento Humano para Além das Médias: 2017”,
cujos resultados demonstram que apesar dos avanços significativas no país, no que
se refere à longevidade, à educação e à renda a partir da adoção de estratégias
inclusivas das últimas décadas, com destaque para o aumento progressivo no valor
do salário mínimo, as transferências de renda condicionadas, as políticas de ações
afirmativas e os investimentos na saúde e na educação, mesmo assim, ainda
apresenta expressivas desigualdades internas e regionais. Neste sentido, o relatório
destaca, entre outras, as desigualdades na qualidade de vida da população negra
brasileira que ainda possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)9 mais baixo que
o da população branca (PNUD, 2017).
No contexto atual da desigualdade de renda no Brasil, acredita-se que a
recessão econômica brasileira10, aliada ao rearranjo realizado pela reforma
8 Indicador que mede a desigualdade na distribuição de renda, em escala que varia de zero
(igualdade) até 1 (desigualdade total) - ou seja, quanto maior o índice, mais desigual é o país.
9 O IDH mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, saúde e educação. Foi
criado para oferecer contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per
capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. A escala vai de zero até 1
(um). Quanto mais próximo de 1 (um), maior o desenvolvimento humano. Disponível em:
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html>. Acesso em: 09 out.
2018.
10 A recessão a que se refere a pesquisa corresponde ao período 2014-2016. Segundo o Comitê de
Datação de Ciclos Econômicos (CODACE), essa recessão durou 11 trimestres, entre o segundo
trimestre de 2014 e o quarto de 2016. Disponível em: <http://portalibre.fgv.br/main.jsp?
lumChannelId=4028808126B9BC4C0126BEA1755C6C93>. Acesso em: 09 out. 2018.

19

trabalhista, tenha contribuído para o agravamento dos problemas sociais, em
decorrência do aumento dos níveis de desemprego, fragilização dos vínculos
empregatícios, ampliação do trabalho informal e redução das verbas governamentais,
no combate à pobreza e às desigualdades sociais. Essa relação fica perceptível a
partir da observação da trajetória do Índice de Gini no Brasil, que se apresenta nos
Gráficos 1 e 2.
Inicialmente, o Gráfico 1 exibe a trajetória Índice de Gini da renda domiciliar
per capita – Brasil, Nordeste e Ceará – 2006 a 2015 (exceto 2010), com base na
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)11.
Gráfico 1 - Índice de Gini da renda domiciliar per capita – Brasil, Nordeste e
Ceará – 2006 a 2015 (exceto 2010)12

Fonte: IPECE (2017).

Nesse interstício, observou-se diminuição significativa do índice nesse
período e consequente tendência de redução na desigualdade, conforme percurso de
declínio do índice a nível estadual, regional e nacional, sendo que, no âmbito nacional,
manteve-se estável, no período de 2014 e 2015.
Especificamente no estado do Ceará, exceto nos anos de 2009 e 2011,
percebeu-se circunstância favorável do Índice de Gini em referência aos dados do
Nordeste e do Brasil que apresentaram indicadores superiores. Esse declínio do
11 Trata-se de levantamento estatístico que integra o Programa Nacional de Pesquisas Contínuas por
Amostra de Domicílios da Fundação IBGE, com objetivo de suprir a falta de informações sobre a
população brasileira durante o período intercensitário.
12 Como tem por base na PNAD não considera o período censitário.
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índice de Gini registrado no Brasil, no período analisado (2006 – 2015), representa
melhora expressiva da distribuição da renda do país.
Entretanto, no Gráfico 2, verificou-se que a condição favorável de redução
das desigualdades, apresentada no Gráfico 1, não se manteve. Muito pelo contrário,
em 2016, conforme observado no Gráfico 2, a situação se inverte. A tendência do
índice, antes decrescente, agora, apresenta-se em crescimento.

Gráfico 2 - Índice de Gini da renda domiciliar per capita – Brasil, Nordeste e
Ceará – 2016 e 2017

Fonte: IPECE (2017).

Ao analisar os dois gráficos, constatou-se que no período de 2015 para
2016, o índice do país passou de 0,515 para 0,549 e, no Nordeste, de 0,512 para
0,555. No Ceará, a desigualdade também aumentou. O Índice de Gini, no estado,
passou de 0,491, em 2015 - outrora considerada condição superior em comparação
com as esferas nacional e regional - para patamar inferior, apresentando índice de
0,553, em 2016.
Com relação a 2017, enquanto o país se manteve estável, no patamar de
0,549, o Nordeste e o Ceará continuaram aumentando os níveis de desigualdade,
apresentando índices de Gini de 0,567 e 0,560, respectivamente.
A partir dessa análise, percebeu-se, mais claramente, o retrocesso social
na sociedade brasileira, muito em parte, em decorrência da crise econômica que
contribuiu para agravar a situação de renda da população e ampliar a desigualdade
entre ricos e pobres.
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Apesar do alento decorrente da melhoria na economia brasileira em 2017 13,
os níveis dos índices de desigualdade ainda não conseguiram retornar aos patamares
anteriores à crise. Posto isso, considera-se que reverter essa realidade e retomar o
ritmo decrescente da desigualdade no país não envolve somente questões
econômicas, mas também sociais.
Por conseguinte, o avanço social depende do desenvolvimento de políticas
públicas centradas na promoção da equidade e redução das desigualdades sociais e
regionais, que envolvem, dentre outros aspectos, o acesso à educação escolar, em
todos os níveis e modalidade de ensino. Nesta perspectiva, compreende-se que a
conquista por políticas públicas educacionais no Brasil, com esse foco, é necessária
e urgente, em contraponto a uma conjuntura capitalista que vem impondo a educação
essencialmente profissional às classes menos favorecidas.
Ademais, Andrade, Alves e Cunha (2017) constataram que o mundo
produtivo vem exigindo, cada vez mais, escolaridade maior dos trabalhadores, sem a
qual se torna muito difícil a inserção no mercado de trabalho formal sem a conclusão
da educação básica. Apesar disso, não se pode perder de vista a promoção do acesso
a uma educação que possibilite a formação de sujeitos críticos “capazes de interferir
e transformar de forma competente a realidade social e laboral, com vistas à justiça
social” (ANDRADE; ALVES; CUNHA, 2017, p. 29), necessária para efetiva
transformação social.
Nesse contexto, a educação desempenha papel crucial no combate à
desigualdade, pois proporciona o desenvolvimento do indivíduo em várias dimensões,
seja social, intelectual, física e profissional.
No Brasil, a educação é um direito fundamental assegurado pela CF
(BRASIL, 1988), de natureza social, estabelecida no rol dos direitos sociais. Portanto,
é dever do Estado que o compartilha, conforme preconiza o texto constitucional, com
a família e a sociedade.
Assim, cabe ao Estado garantir a educação a todos os brasileiros, como
direito de caráter universal, gratuito que tem como um dos pressupostos a igualdade
13 Segundo o CODACE, apesar da expansão da economia, a partir do primeiro trimestre de 2017, o
Comitê avaliou que a recuperação tem se mostrado até o momento lenta em comparação com o padrão
observado nas saídas de recessões anteriores, principalmente, considerando que a recessão de 20142016 foi a mais longa entre as nove registradas pelo Comitê desde 1980. Disponível em:
<http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=4028808126B9BC4C0126BEA1755C6C93>. Acesso
em: 09 out. 2018.
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de condições – que o faz mediante a implementação de políticas públicas,
concretizadas por meio de programas, projetos e serviços que buscam suprir as
lacunas sociais decorrentes das desigualdades.
Entretanto, a despeito do estabelecido na legislação brasileira, o país ainda
não atingiu os parâmetros ideais para educação, o que traz sérios prejuízos
educacionais para população brasileira, em especial, a camada jovem 14.
Tais prejuízos são perceptíveis ao se analisar os dados do módulo
Educação 2017 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua)15, no qual pode-se observar os prejuízos educacionais sob três
perspectivas: em relação às perdas dos jovens que estudam; dos jovens que não
estudam e nem concluíram uma graduação; e das perdas educacionais da população
brasileira de maneira geral.
Referente aos prejuízos educacionais dos jovens brasileiros que estudam,
esses podem ser observados por meio das baixas taxas de escolarização líquida

16

destes, nas respectivas etapas de ensino. Nesse sentido, quanto aos jovens da faixa
etária em que deveria idealmente cursar o ensino médio, entre 15 e 17 anos, constatase que o atraso e a evasão se acentuam. Para essa faixa de idade, a taxa de
escolarização, em 2017, foi de 87,2%, porém a taxa ajustada de frequência escolar
líquida foi de 68,4%, o que representa quase 2 milhões de estudantes atrasados e 1,3
milhão fora da escola. No ensino superior, a taxa de escolarização foi de 31,7%.
Entretanto, a taxa ajustada de frequência escolar líquida no ensino superior ficou em
torno de 23,2%, considerando as pessoas de 18 a 24 anos, que nessa faixa etária,
quando prosseguem seu histórico escolar sem atrasos, normalmente cursariam o
ensino superior. Entre as pessoas brancas, essa taxa foi de 32,9%, alcançando a
meta do Plano Nacional de Educação (PNE), período de
14 Consideradas nesse grupo as pessoas de 15 a 29 anos de idade, de acordo com o Estatuto da
Juventude (Lei nº 12.852) (BRASIL, 2013).
15 A PNAD contínua tem o objetivo de acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução, no curto,
médio e longo prazos, da força de trabalho, e outras informações necessárias para o estudo do
desenvolvimento socioeconômico do País, tendo o domicílio como unidade de investigação. Temas e
tópicos suplementares são pesquisados em trimestres específicos do ano, no caso do tema Educação
a pesquisa é realizado no 2º trimestre. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/
sociais/educacao/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 1 maio 2019.
16 A Taxa de Escolarização Bruta é a razão entre o número total de matrículas (independente da faixa
etária) e a população correspondente na faixa etária prevista para o curso na etapa de ensino. A Taxa
de Escolarização Líquida representa a razão entre o número de matrículas de alunos com idade
prevista para cursar determinada etapa de ensino e a população total na mesma faixa etária. No ensino
médio, a faixa etária é preferencialmente de 15 a 17 anos. Para o ensino superior, essa faixa fica de
18 a 24 anos.
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2014-2024, de 33,0% para o ensino superior até o ano de 2024, mas entre as pessoas
pretas ou pardas, ficou em 16,7% (IBGE, 2017a; 2018a).
No que diz respeito aos prejuízos educacionais dos jovens que não estão
estudando, estes são percebidos pelo contingente de mais de 25 milhões de pessoas,
entre 15 e 29 anos de idade, que não alcançaram o ensino superior completo, não
estavam estudando ou se qualificando em 2017. Destes, mais da metade, 52,5% são
caracterizados por homens e 64,2% de pessoas negras ou pardas. No que se refere
ao nível de instrução desse contingente, 21,9% era sem instrução ou com o
fundamental completo, 23% com o ensino fundamental completo ou médio incompleto
e 55,1% tinha o ensino médio completo ou superior incompleto (IBGE, 2017a).
Com relação às perdas educacionais da população brasileira de modo
geral, essas podem ser mensuradas pelo nível de instrução das pessoas com 25 anos
ou mais de idade, conforme pode ser observado no Gráfico 3, que apresenta a
distribuição das pessoas com 25 anos ou mais de idade por percentual do nível de
instrução.
Gráfico 3 – Distribuição das pessoas com mais de 25 anos ou mais de idade

NívelInstrução

por percentual do nível de instrução, em 2017, Brasil

33,8

Fonte: Adaptado do IBGE (2017a).

Em seguimento à análise dos dados apresentados no módulo Educação da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2017, identificam-se outros
pontos agravantes no contexto educacional brasileiro: primeiro, o caráter regional da
desigualdade da educação; e segundo, a desigualdade educacional entre pessoas
branca e negras ou pardas.
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O caráter regional de desigualdade da educação é perceptível, a partir da
disparidade nas taxas de analfabetismo entre a região mais pobre e mais rica, do país.
Desta forma, ao considerar a taxa de analfabetismo do país, em 2017, de 7,0%
- que correspondia a 11,5 milhões de analfabeto - tem-se que desse percentual, 14,5%
estavam no Nordeste e 3,5% no Sul, respectivamente, a região com maior incidência
de pobres do país, no total de 43,5%; e a região com menor concentração de pobres,
12,3%17.
Ao analisar sob a ótica da desigualdade da educação entre pessoas
brancas e as negras ou pardas, observou-se que se concentravam, nessas últimas,
as maiores taxas de analfabetismo que corresponderam a duas vezes mais que as
das brancas; como também os menores percentuais de pessoas com nível superior,
apenas 9,3% de negros ou pardos tinham esse nível educacional, enquanto que entre
as pessoas brancas, o percentual era de 22,9%.
No combate a esse contexto educacional indesejado, no âmbito da
Educação Superior, as políticas públicas do Governo Federal, mais especificamente,
nas últimas décadas, têm avançado no enfrentamento das desigualdades de acesso
a esse nível educacional18.
Não obstante ao avanço das políticas públicas de acesso ao ensino
superior, não se pode perder de vista os obstáculos que dificultam o prosseguimento
da vida estudantil nesse nível educacional que podem ser ocasionados por diversos
fatores, principalmente decorrentes do contexto socioeconômico, nos quais esses
estudantes estão inseridos.
Tampouco, pode-se ignorar que esses obstáculos, quando não superados,
podem contribuir para agravar o problema da evasão nas instituições brasileiras de
ensino superior, que não está restrito às instituições privadas, mas também alcançam
as instituições públicas.
Ademais, a evasão no ensino superior não é algo específico da realidade
brasileira, trata-se de problema internacional que atinge os sistemas de ensino do
mundo todo (SILVA FILHO et al., 2007).
17 Percentual de pobreza calculado a partir da PNAD Contínua, a linha de 5,5 dólares por dia
correspondia a R$ 387,07, em 2016, e incluía 25,4% da população brasileira na pobreza, tendo a maior
incidência no Nordeste de 43,5% e a menor no Sul, de12,3% (IBGE, 2017b).
18 Exemplos: Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Sistema de Seleção Unificada (SISU);
Programa Universidade para Todos (PROUNI); Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI); Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e Lei de Cotas nas
universidades entre outras que serão detalhadas no percurso desta pesquisa.
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No Brasil, supõe-se que esse quadro da evasão no ensino superior tenha
se agravado, grande parte, em decorrência do aumento do ingresso no nível superior
de alunos em condições socioeconômicas desfavoráveis, beneficiados pelas políticas
públicas de acesso citadas anteriormente, que carecem de políticas públicas para
incentivo e permanência até a conclusão do ensino superior.
Tal suposição é corroborada por Andrés (2011) ao observar que existem
obstáculos à permanência no ensino superior que afetam, principalmente, estudantes
de baixa renda, como dificuldades do aluno em, ao mesmo tempo, trabalhar e estudar;
carência de recursos financeiros para custear a alimentação, a moradia, o material
didático, o transporte, entre outros itens fundamentais à vida estudantil.
No estado do Ceará, acredita-se que esse aumento de estudantes em
condições socioeconômicas desfavoráveis ingressando no ensino superior esteja
relacionado com as ações complementares desenvolvidas pela SEDUC para
fortalecer o acesso ao ensino superior dos alunos da rede pública cearense, com foco
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que contribuíram para melhor
aproveitamento, por parte desses alunos, das oportunidades oferecidas pelas
políticas públicas de acesso a esse nível de educação.
O Enem, na concepção inicial, foi criado em 1998, com propósito de avaliar
o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica, mas, atualmente, possui
outro propósito para além da avaliação dos alunos. Desde 2009, o exame passou a
ser utilizado como critério de seleção para quem pretende ingressar em Instituições
de Ensino Superior (IES) públicas, por meio do Sisu19, como também para ter acesso
as instituições particulares, concorrendo a bolsa do Programa Universidade para
Todos (PROUNI) ou para conseguir financiamento do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (FIES). O exame também é utilizado como critério de
seleção por diversas faculdades para o ingresso no ensino superior, seja
complementando ou substituindo o vestibular (BRASIL, 20--?a).
Nessa perspectiva, a SEDUC lançou, em 2012, o programa Enem Chego
Junto Chego Bem, com a finalidade de motivar, mobilizar e preparar os estudantes
das escolas da rede pública cearense para participarem do Enem, com vista a ampliar
a oportunidade de ingresso no ensino superior. As ações do referido
19 O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC), por meio do qual as instituições
públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. Disponível em:
<http://www.sisu.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 mar. 2019.
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Programa acontecem durante todo o ano letivo, envolvendo ações logísticas e
pedagógicas, distribuídas em etapas, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Ações do programa Enem Chego Junto Chego Bem
Etapa

Objetivo

Documentação

Dar suporte na organização dos documentos (RG e CPF), com objetivo
de garantir que todos os alunos do 3ª ano e EJA do ensino médio da
rede pública possuam os documentos necessários para inscrição no
Exame ENEM.

Inscrição

Assegurar que todos os alunos do 3º ano e EJA do ensino médio da
rede pública estejam inscritos no Enem. Essa etapa é também
conhecida como 100% ENEM.

Motivação

Promover ações pedagógicas de estudo para o Enem, como o Plantão
Tira-Dúvidas; Preparação: Rumo à Universidade; Ciclo de Palestras;
Simulados; entre outras,

Preparação

Propiciar ações pedagógicas para desenvolver as habilidades dos
estudantes durante o ano todo.

Incentivo a participação

Incentivar a participação dos inscritos no Exame garantindo transporte
e oferecendo pontos de apoio nos dias das provas, por meio do
#enemvou2dias.

Ingresso

Orientar para o acesso ao ensino superior, tanto por meio do cadastro
no Sisu, como também, orientação para PROUNI e FIES.
Fonte: Adaptado do CEARÁ (2018a).

Dessa feita, observou-se, nos últimos anos, crescimento do número de
inscritos no Enem e aumento do quantitativo de alunos da rede pública estadual do
Ceará com ingresso no ensino superior. Em 2018, foram mais de 107 mil inscritos
provenientes das escolas da rede pública estadual, correspondendo a quase 100%
dos alunos aptos a fazer a prova e cujas escolas foram mobilizadas para darem todo
o assessoramento necessário aos estudantes durante o processo de inscrição para
realização do Exame, em consonância com os objetivos do Programa Enem: Chego
Junto Chego Bem (CEARÁ, 2018b).
Por conseguinte, o ingresso no ensino superior de alunos egressos da rede
pública estadual em IES públicas e privadas também aumentou, conforme Gráfico 4,
a seguir.
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Gráfico 4 – Quantitativo de egressos da rede pública cearense nas IES

Fonte: Adaptado de CEARÁ (2019b).

Pelo exposto, observou-se, em 2018, crescimento de mais de 19% de
alunos das escolas públicas cearenses ingressando nas IES em relação aos alunos
concludentes de 2017. É perceptível o aumento do percentual de alunos que
concluem o ensino médio em EEEP e ingressam nas IES. O gráfico abaixo revela
esse aumento entre os anos de 2012 a 2016.
Gráfico 5 – Percentual de aprovação no ensino superior dos egressos das
EEEP no período de 2012 a 2016

Fonte: CEARÁ (2017b).

Nesse cenário, em 2017, foi apresentado na Assembleia Legislativa do
estado do Ceará o Projeto de Lei 48/17, posteriormente, transformado na Lei nº
16.317, de 14 de agosto de 2017, que institui o Programa Avance – Bolsa
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Universitário20, política pública estadual com objetivo de contribuir para melhoria das
condições de acesso ao ensino superior de alunos em condições de vulnerabilidade
socioeconômica, por meio da concessão de bolsas de auxílio financeiro21 que tem a
frente a SEDUC, cuja competência está voltada, conforme estabelece art. 43 da Lei
nº 13.875, de 7 de fevereiro de 2007, para “definir e coordenar políticas e diretrizes
educacionais para o sistema de ensino médio” (CEARÁ, 2007, p. 7).
Assim, a primeira edição do Programa Avance – Bolsa Universitário teve
início em 2017, para seleção de 1.000 (mil) bolsistas, dos quais se observou que mais
da metade dos bolsistas contemplados eram egressos das EEEP, cujos detalhes
serão abordados posteriormente.
Tais escolas fazem parte da política pública de educação profissional
implantada pelo Governo do Estado do Ceará, em parceria com o Governo Federal,
por meio do Programa Brasil Profissionalizado22, nas quais se observa direcionamento
expressivo dos egressos das EEEP para o ensino superior.
Ante o exposto, surgiram alguns questionamentos que norteiam o presente
estudo: quais foram as motivações da SEDUC para implementar o Programa Avance
– Bolsa Universitário, política pública com foco na Educação Superior, considerando
os eixos formativos da SEDUC centrados na Educação Básica? Qual o papel que a
SEDUC busca assumir no contexto das políticas públicas para educação superior no
estado do Ceará, a partir da implantação do Programa? Como a SEDUC analisa e
avalia a participação dos alunos egressos das EEEP no ensino superior e no
Programa? Qual a percepção dos bolsistas e gestores em relação às contribuições,
limitações e possibilidades do Programa como facilitador da permanência no Ensino
Superior dos jovens egressos da escola pública cearense em situação de
vulnerabilidade socioeconômica?
A busca por respostas aos questionamentos da pesquisa conduziu à
elaboração dos objetivos que segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 247), “significa
definir com precisão o que se visa com o trabalho sobre dois aspectos: geral e
20 A partir de agora a pesquisa tratará o Programa Avance – Bolsa Universitário apenas pelo nome
resumido de Programa Avance.
21 O valor da bolsa financeira, em 2017, ficou definida pelo edital no valor de R$ 937,00, por seis (seis)
meses ou R$ 468,50 por 12 (doze) meses.
22 Instituído pelo Decreto Nº 6.302, de 12 de dezembro de 2007, o programa atua no fomento de ações
que visam à expansão, ampliação e modernização das escolas das redes estaduais de Educação
Profissional e Tecnológica, com a finalidade de expandir e ampliar a oferta de cursos técnicos de nível
médio, principalmente do ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/brasil-profissionalizado/apresentacao. Acesso em: 21 mar. 2019
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específico”. De acordo com Gil (2008), o objetivo geral é um ponto de partida, indica
a direção a seguir e se refere a conceitos mais ou menos abstratos. Por outro lado,
os objetivos específicos, são mais concretos e procuram descrever com maior clareza
o que se pretende obter com a pesquisa.
Partindo-se desses conceitos, esta pesquisa teve por objetivo central,
analisar o Programa Avance – Bolsa Universitário como indutor da permanência no
ensino superior, dos alunos egressos das EEEP do estado do Ceará, em situação de
vulnerabilidade

socioeconômica,

cujos

objetivos

específicos

consistem

em:

compreender o papel da SEDUC no processo de inserção no ensino superior de
jovens egressos da rede pública cearense, em situação de vulnerabilidade
socioeconômica; averiguar as repercussões advindas do Programa, na concepção
dos bolsistas entrevistados, sob a perspectiva de redução das desigualdades de
permanência nas IES e identificar a percepção dos bolsistas e gestores entrevistados
quanto às potencialidades e limitações do Programa.
Nesse intuito, produziu-se este trabalho, que além desta etapa introdutória,
possui mais quatro seções. Na seção 2, apresenta-se o percurso metodológico
adotado e as contribuições do estado da questão, no qual se identificou por meio do
estudo de artigos, dissertações e teses sobre como a temática da pesquisa está sendo
abordada no meio científico.
Em seguida, na seção 3, realizou-se síntese das principais políticas
públicas para acesso e permanência na educação superior no Brasil do século XXI e
apresentou-se a realidade e os desafios para permanência no ensino superior das
classes menos favorecidas brasileiras.
Na seção 4, procedeu-se à abordagem das questões relacionadas à
educação profissional no Brasil, mais especificamente das escolas estaduais de
ensino médio integrado à educação profissional e ao direcionamento dos seus
egressos para o ensino superior. Também, expôs-se breve panorama do Programa
Avance – Bolsa Universitário. Na sequência, apresentam-se os dados coletados com
os servidores e bolsistas incluídos na pesquisa, além de analisá-los à luz dos autores
adotados como referencial para este estudo.
Finaliza-se com a seção 5, trazendo algumas considerações sobre as
limitações, possibilidades e contribuições do Programa Avance – Bolsa Universitário
para permanência no ensino superior dos egressos das EEEP.
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2 PERCURSO METODOLÓGICO E ESTADO DA QUESTÃO

Em termos metodológicos, optou-se pela abordagem qualitativa, haja vista
o caráter de compreensão adotado neste estudo, que considerou a perspectiva dos
sujeitos envolvidos na pesquisa realizada com o Programa Avance – Bolsa
Universitário, política pública desenvolvida pelo governo do estado do Ceará que
abrange os alunos egressos do ensino médio da rede pública cearense em situação
de vulnerabilidade socioeconômica que ingressaram no ensino superior, objetivando
promover a permanência estudantil nesse nível de estudo.
Nesse sentido, Minayo (2015) esclarece que o compreensivismo,
decorrente da Sociologia Compreensiva, coloca a compreensão da realidade humana
vivida em sociedade como uma das tarefas mais importante das Ciências Sociais e
não se preocupa em quantificar, mas em compreender e interpretar a realidade, a
partir do conjunto de fenômenos humanos gerados socialmente. Neste sentido, a
autora complementa que
O pesquisador que trabalha com estratégias qualitativas atua com a matériaprima das vivências, das experiências, da cotidianidade e também analisa as
estruturas e as instituições, mas entendem-nas como ação humana
objetivada. Ou seja, para esses pensadores e pesquisadores a linguagem, os
símbolos, as práticas, as relações e as coisas são inseparáveis. Se partimos
de um desses elementos, temos que chegar aos outros, mas todos passam
pela subjetividade humana (MINAYO, 2015, p. 24).

Dessa forma, a pesquisa qualitativa atende às características de
interpretação da realidade com a qual se buscou analisar o Programa Avance – Bolsa
Universitário, valorizando as percepções dos sujeitos envolvidos nesse processo.
Referente ao método de pesquisa tem-se o estudo de caso que, de acordo
com Minayo, Assis e Souza (2005), como estratégia de investigação qualitativa
[…] visa a apresentar ou a esclarecer por quê e como determinada decisão
ou conjunto de decisões foram tomadas. Objetiva, também, evidenciar
ligações causais entre intervenções e situações da vida real; bem como
ressaltar o contexto em que uma intervenção ocorreu. Além disso, visa a
demonstrar o rumo de uma intervenção em curso, e como modificá-la
(MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005, p. 93).
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Isso posto, utilizou-se do método estudo de caso, cujo objeto de estudo foi
o Programa Avance – Bolsa Universitário, para esclarecer as motivações, os
propósitos do desenvolvimento dessa política pública, os procedimentos de execução
do Programa e as repercussões na vida dos bolsistas quanto à promoção da
permanência no ensino superior. Nesse intuito, a pesquisa abrangeu os seguintes
sujeitos: três servidores da SEDUC que participaram dos procedimentos de execução
do Programa Avance – Bolsa Universitário e 20 bolsistas beneficiados na primeira
edição do referido Programa, em 2017, egressos das EEEP e ao, mesmo tempo,
matriculados na UFC, cujos critérios de escolha desse grupo participante serão
apresentados no decorrer desta dissertação.
Minayo (2015) esclarece que os métodos são procedimentos voltados para
produção de dados e explicações, enquanto que as técnicas são procedimentos mais
focalizados que operacionalizam os métodos, por meio de instrumentos apropriados.
A autora cita como exemplo de técnica, a entrevista, e como instrumento, o roteiro
para realizá-las.
Nesse aspecto, esta pesquisa utilizou na coleta de dados as seguintes
técnicas: entrevista e questionário. As entrevistas foram realizadas com os servidores
da SEDUC e os questionários com os bolsistas do Programa. Ademais, com objetivo
de preservar as identidades dos pesquisados, adotaram-se as nomenclaturas de
Servidor(a) e Estudante, seguidos de numeração, a partir da qual se identificaram os
relatos, mantendo as identidades em sigilo.
No que concerne às entrevistas, Lüdke e André (2018) esclarecem-se que
estas têm o benefício de permitir a captação imediata e corrente da informação
desejada, cujas informações podem ser registradas por meio de instrumentos de
gravação de áudio e ou em vídeo.
A partir dessa compreensão, elaborou-se o roteiro das entrevistas a ser
aplicado com os servidores da SEDUC, em que se buscou identificar: as motivações
da SEDUC para o desenvolvimento do Programa Avance – Bolsa Universitário, com
foco no ensino superior; as pretensões da SEDUC em relação às políticas públicas
para educação superior no estado do Ceará; a interpretação da SEDUC sobre os
elevados índices de aprovação dos egressos das EEEP no ensino superior, no lugar
de ingressarem no mercado de trabalho; o tipo de acompanhamento realizado, além
do pagamento das bolsas, especialmente para os alunos que desistiram ou tiveram

32

a bolsa cancelada; os principais problemas identificados ao longo do processo de
execução do Programa; e como foi avaliada a primeira edição do Programa.
Esclarece-se que se buscou, inicialmente, contato com servidores que, em
algum momento, tivessem participado do gerenciamento do Programa Avance – Bolsa
Universitário ou participasse da gestão atual e que pudessem contribuir com as
informações sobre a educação profissional.
Nessa perspectiva, tentou-se contato com os seis membros da Comissão
que foi responsável pelo processo seletivo dos bolsistas em 2017 23, cujos resultados
obtidos foram: duas não estavam mais na SEDUC, uma estava de férias, outra não
foi possível contato e dois concordaram em participar.
Assim, agendou-se com um dos membros da Comissão de seleção do
Programa Avance – Bolsa Universitário, citada anteriormente, a qual será denominada
de Servidora 1, cuja entrevista ocorreu em dois momentos distintos, de acordo com a
disponibilidade dela, por meio de entrevista não estruturada e sem gravação de áudio.
No encontro do dia 05 de abril de 2019, validaram-se os dados coletados do referido
Programa em 2018, conforme será apresentado posteriormente. O outro contato foi
em 15 de julho de 2019, no qual se obtiveram os detalhes do percurso de implantação
do Programa; a justificativa para implementação; os dados atualizados dos bolsistas
ativos e cancelados; as dificuldades observadas durante o processo de execução,
entre outras informações necessárias para registro da operacionalização do
Programa.
Relativo ao segundo entrevistado, que se denominou de Servidor 2,
esclarece-se que além de ser membro da Comissão de seleção do Programa Avance
– Bolsa Universitário, também atuava na área da Educação Profissional. Os contatos
com este servidor se iniciaram em 02 de abril de 2019, sendo o primeiro agendamento
marcado para 08 de abril de 2019, mas que não se confirmou. Mesmo assim, recebeuse desse servidor dois contatos de técnicos que poderiam contribuir com a pesquisa,
sendo um técnico participante da atual gestão do referido Programa e o outro da célula
de Educação Profissional.
Com essas informações, convidou-se a Servidora 3, participante da atual
gestão do Programa Avance – Bolsa Universitário que antes de decidir, solicitou o
envio, por e-mail, dos objetivos da pesquisa. Assim, em 15 de abril de 2019, enviouse e-mail convidando-a e esclarecendo os objetivos da pesquisa, inclusive, anexou23 Conforme Portaria N°1210/2017-GAB (CEARÁ, 2017c).
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se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Desta forma, obteve-se
resposta positiva e agendou-se a entrevista para o dia seguinte, que ocorreu conforme
esperado, por meio de entrevista semiestruturada e com gravação autorizada de
áudio e a entrega do TCLE assinado.
Também, convidou-se o servidor da Educação Profissional, por WhatsApp,
em 09 de maio de 2019, cuja resposta, inicialmente, foi positiva, ficando agendado
para 15/05/2019, ao qual a pesquisadora compareceu, mas devido a algum
imprevisto, o servidor não pôde estar presente e, portanto, a entrevista não foi
realizada. Buscou-se contato posteriormente, por WhatsApp, mas não se conseguiu
agendar nova data para entrevista.
Diante do ocorrido, retornou-se o contato com o Servidor 2 e buscou-se,
incessantemente, agendar entrevista. Assim, foram feitas tentativas no início de maio
de 2019, mas este não tinha disponibilidade na agenda. Em 16 de maio de 2019,
conseguiu-se agendar horário, mas por conta de atividade agendada de última hora,
também, não se realizou. O mês de junho de 2019 foi ainda mais difícil, inclusive com
ausência do Servidor 2, devido à viagem de trabalho junto às regionais. A despeito
disso, não houve desânimo e enviou-se, em 1ª de junho, mensagem de WhatsApp,
porém não se obteve resposta. Assim, optou-se por mudar de estratégia e, em 15 de
junho de 2019, a pesquisadora foi pessoalmente tentar a entrevista, que não se
realizou, mas foi agendada para o dia seguinte, em
16 de julho de 2019, tendo ocorreu dentro do previsto, com entrega do TCLE assinado
e autorização de gravação da entrevista em áudio.
Nesse percurso, acrescenta-se que as entrevistas com os servidores
ocorreram dentro das instalações da SEDUC, entre os períodos de abril de 2019 a
julho de 2019, cujos resultados serão apresentados posteriormente nesta pesquisa.
No que concerne à definição do universo da pesquisa, no período de 26 de
fevereiro a 06 de março de 2018, realizou-se levantamento preliminar na unidade da
SEDUC responsável pela gestão do Programa Avance – Bolsa Universitário que,
nesse período, estava sob a responsabilidade da célula do Protagonismo Estudantil.
Assim, com a autorização da Coordenadora da célula e o auxílio de uma técnica

24

,

foram coletados os dados referentes à primeira edição do referido Programa, por
24 Esclarece-se que tanto a Coordenadora da célula como a técnica faziam parte da comissão
responsável pela seleção dos bolsistas do Programa Avance – Bolsa Universitário, conforme Portaria
N°1210/2017-GAB (CEARÁ, 2017c).
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meio do sistema de gestão do Programa, como também das planilhas
complementares fornecidas pelo setor de informática.
Com base nessas informações, identificaram-se os aspectos quantitativos
do Programa Avance – Bolsa Universitário, que se apresenta na Tabela 1, que buscou
inicialmente atender a 1.000 mil bolsistas, cujo percurso do processo de seleção e
resultados serão apresentados posteriormente.
Tabela 1 - Distribuição dos Bolsistas do Programa Avance – Bolsa
Universitário (IES/Tipo escola) referente à edição de 2017
Instituição de Ensino Superior (IES)
Tipo de Escola

Totais

UFC

UECE

IF

OUTRAS IES

Profissional

159

48

62

261

530

Regular

114

70

41

216

441

1

-

1

-

2

118

104

446

973

Semipresencial

Total Geral
274
Fonte: Elaborada pela autora.

Pelo exposto, percebeu-se que, dos 973 alunos beneficiados pelo
Programa Avance – Bolsa Universitário, mais da metade, precisamente 530 alunos,
eram egressos das EEEP, cujos detalhes serão apresentados posteriormente.
Em termos percentuais a participação dos bolsistas por tipo de escola
egressa - profissionais, regulares e semipresenciais - são, respectivamente, 54,47%;
45,32%; 0,21%, conforme apresentado no Gráfico 6 a seguir.
Gráfico 6 – Distribuição dos bolsistas do Programa Avance – Bolsa
Universitário por tipo de escola e percentual de distribuição nas IES

Fonte: Elaborado pela autora.
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Ao analisar o referido gráfico, observou-se concentração dos bolsistas do
Programa Avance – Bolsa Universitário na UFC, considerando que dentre as escolas
do tipo Profissional, dos 530 bolsistas, 159 eram alunos da UFC, que corresponde a
30% do total de bolsistas nessa categoria. Em relação às escolas do tipo Regular, dos
441 bolsistas matriculados em IES, 114 alunos, ou 25,85% dos alunos deste tipo de
escola, também, estavam na UFC.
Os dados possibilitaram a classificação do universo da pesquisa, definido
como alunos bolsistas egressos das EEEP e que eram, ao mesmo tempo, discentes
da UFC.
Ao considerar a UFC como universo da pesquisa, tratou-se de apresentála brevemente. A UFC é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação,
composta, atualmente, por sete campi, dos quais três estão localizados no município
de Fortaleza, sede da UFC, e são denominados de Campus do Benfica, Campus do
Pici e Campus do Porangabuçu. Além destes, a UFC é composta pelo Campus de
Sobral, Campus de Quixadá, Campus de Crateús e Campus de Russas, localizados
no interior do Ceará.
Destaca-se que as ações de assistência estudantil, administradas pela PróReitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da UFC, englobam, entre outras ações:
Programa de Residência Universitária, Restaurante Universitário, Divisão MédicoOdontológica, Apoio Psicopedagógico, Desporto e Lazer.
No que se refere à assistência estudantil, Santos e Morais (2013)
esclarecem que a UFC tem buscado seguir as orientações propostas pelo PNAES,
que tem por finalidade ampliar as condições de permanência dos alunos das
instituições de ensino superior federal, reduzindo os efeitos das desigualdades
apresentados pelos alunos provenientes das camadas mais desfavorecidas que
possuem dificuldades para permanecer estudando. Entretanto, concluem, em análise,
a necessidade de ampliação das políticas de assistência estudantil, em especial, no
aumento das vagas nas residências universitárias, o que, também, coaduna-se com
o entendimento de Marinho (2017), ao observar a necessidade imprescindível de
ampliação no grau de cobertura de assistência ao aluno em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, frente ao quantitativo alarmante de discentes que,
mesmo possuindo vulnerabilidade socioeconômica, não são contemplados em virtude
da insuficiência de recursos e vagas.
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Esse é o cenário no qual estão inseridos os 159 bolsistas do Programa
Avance – Bolsa Universitário matriculados na UFC. Acrescenta-se que esta pesquisa
buscou considerar, predominantemente, os bolsistas ativos. Portanto, identificou-se
que dos 159 bolsistas egressos da EEEP e discentes da UFC, 46 tiveram o benefício
cancelado. Diante disso, concluíram o recebimento da bolsa até o encerramento da
primeira edição do referido Programa, somente, 113 bolsistas. Deste contingente da
UFC, 58% eram do sexo masculino e 42%, feminino. Também, os homens estão entre
os que mais tiveram as bolsas canceladas, total de 70%, contra 30% das mulheres.
Referente aos cancelamentos, o art. 5º da Lei n° 16.317/2017 estabelece
que a bolsa será cancelada nos seguintes casos:
I - encerramento do período de concessão da bolsa;
II - trancamento do curso;
III - abandono do curso, por qualquer razão;
IV - constatação de falta de idoneidade nos documentos apresentados ou
falsidade de informação prestada pelo beneficiário;
V - por solicitação do beneficiário;
VI - não realizar matrícula nos prazos e condições estipulados pela IES;
VII – em caso de reprovação em qualquer disciplina cursada durante o
período da bolsa (CEARÁ, 2017a, p. 2-3).

Nesse aspecto, verificou-se que dos 973 bolsistas selecionados na primeira
edição, 155 tiveram o benefício cancelado, o que representou 15,93% do total de
bolsistas beneficiados. Destes, os motivos dos cancelamentos foram por solicitação
do próprio bolsista, correspondendo a 9,03%, e os demais, 90,97% foram porque
reprovaram em alguma disciplina do curso durante o recebimento da bolsa. Dos
cancelamentos, identificou-se que um aluno recebeu o benefício de forma cumulativa,
com o auxílio-moradia, por conta disso teve a bolsa do Programa Avance
– Bolsa Universitário cancelada, pois descumpriu o § 1º do art. 1º da Lei 16.317/2017
que estabelece:
É vedado o percebimento de forma cumulativa da bolsa do Programa Avance
- Bolsa Universitário, com quaisquer outras bolsas ou auxílios financeiros de
mesma natureza destinadas a apoiar a permanência do estudante na
universidade, mantidas com recursos públicos de quaisquer das esferas
federativas ou de fundos privados, os, bem como que possua qualquer
vínculo empregatício, seja na esfera privada ou pública (CEARÁ, 2017a, p.
2).
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Dos 113 bolsistas ativos na UFC, ainda se identificaram os cursos e as
unidades acadêmicas de pelo menos 101 bolsistas, conforme Tabela 2, sendo que os
demais não tinham essa informação disponível25.
Tabela 2 – Distribuição de 101 bolsistas EEEP/UFC/ATIVOS do Programa
Avance – Bolsa Universitário por unidade acadêmica identificada26
Unidades Acadêmicas

Bolsistas

%

Crateús

3

2,97

Quixadá

2

1,98

Russas

9

8,91

Sobral

10

9,90

Centro de Ciências

11

10,89

Centro de Ciências Agrárias

12

11,88

Centro de Humanidades

4

3,96

Centro de Tecnologia

18

16,83

Faculdade de Direito

7

6,93

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade

12

11,88

Faculdade de Educação

1

0,9%

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem

6

5,94

Faculdade de Medicina

2

1,98

Instituto de Cultura e Arte

2

1,98

Instituto de Educação Física e Esportes

3

2,97

Total
Fonte: Elaborada pela autora.

101

100,00

Ao analisar os dados, verificou-se que o Centro de Tecnologia do Campus
do Pici concentrou a maior quantidade de bolsistas do universo estudado,
correspondendo a 16,83%, total de 18 bolsistas. Todavia, se for considerado apenas
o curso, sem associar ao centro, as áreas de exatas concentram 38 bolsistas,
representando, 37,62% desse total de bolsistas, distribuídos conforme Gráfico 7.

25 Esclarece-se que se buscaram as informações dos demais bolsistas com os gestores da SEDUC,
nas não se obtive resultado. Também, em 14 de maio de 2019, fez-se contato com a Pró-Reitoria de
Graduação (Prograd) da UFC, solicitando o nome do curso desses alunos, mas também não se obteve
a informação.
26 Mais detalhes por curso e unidade acadêmica podem ser vistos no Anexo A dessa dissertação.
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Gráfico 7- Distribuição de 101 bolsistas EEEP/UFC/ATIVOS do Programa
Avance – Bolsa Universitário - área de exatas
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Fonte: Elaborado pela autora.

Portanto, definido o universo da pesquisa como sendo dentre os alunos
bolsistas ativos do Programa Avance – Bolsa Universitário, egressos das EEEP e que
eram, ao mesmo tempo, discentes da UFC, no caso, 113 bolsistas ativos, buscou-se,
inicialmente, utilizar na coleta de dados dos bolsistas o mesmo método adotado com
os servidores entrevistados da SEDUC, ou seja, a entrevista.
Nesse propósito, entrou-se em contato com sete bolsistas alunos da UFC,
com objetivo de convidá-los a participarem da pesquisa, por meio de entrevistas, cujo
contato ocorreu no final de maio e começo de junho de 2019. Desses contatos, os
resultados foram: um respondeu que, até poderia participar, mas não tinha muita
disponibilidade para participar da entrevista, devido ao período de final de semestre,
com estudos, provas e trabalhos para entregar; outro agradeceu o convite, mas estava
muito ocupado nesse período. Acredita-se que a recusa tenha ocorrido devido ao
mesmo motivo indicado pelo primeiro. Também, entrou-se em contato por telefone
com um bolsista com o qual não se foi possível falar pessoalmente, mas o contato
familiar informou que ele estava viajando para tratar de assunto pessoal e havia
trancando a faculdade. Outro bolsista sugeriu que a entrevista ocorresse por telefone
ou WhatsApp e somente três concordaram em responder ao questionário, ou seja,
descartaram a possibilidade de serem entrevistados.
Diante desse cenário e considerando a proximidade do período de férias,
que poderia contribuir para dificultar a entrevista dos alunos fora do ambiente
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universitário, analisou-se a viabilidade de utilizar o questionário como instrumento de
coleta de dados.
Segundo Gerhardt e Silveira (2009), o questionário constitui-se em uma
série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante,
sem a presença do pesquisador, com objetivo de levantar opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas e que depois de
redigido, deve ser submetido a um pré-teste antes da utilização definitiva, por meio da
aplicação em uma pequena população escolhida.
Assim, foi elaborado questionário, inicialmente, com 21 questões do tipo
aberta, em que “o informante responde livremente, da forma que desejar”
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 70), no qual buscou-se identificar: os motivos que
levaram os alunos das EEEP a ingressarem no ensino superior; a afinidade entre o
curso de graduação e a formação profissional obtida no ensino médio; a rotina dos
bolsistas durante o recebimento das bolsas; as principais dificuldades dos estudantes
para permanecer no ensino superior; e a relevância do Programa Avance
– Bolsa Universitário para as vidas pessoais e acadêmicas.
Concluída a elaboração do questionário, enviou-se entre os dias 4 e 5 de
julho 2019, como pré-teste, um convite por e-mail para os 20 bolsistas e anexou-se o
questionário. Nesta etapa, recebeu-se retorno de cinco bolsistas que correspondeu a
25% dos questionários enviados. Acrescenta-se que, desta população pesquisada,
quatro bolsistas conseguiram receber a bolsa até o final e uma bolsista teve o
benefício cancelado.
Após análise das respostas recebidas, considerou-se que o questionário
atendia aos propósitos da pesquisa, necessitando apenas de pequenos ajustes, a
saber: a inclusão de uma questão que buscasse captar sugestões dos bolsistas para
melhoria do Programa Avance – Bolsa Universitário e outra questão dando ao bolsista
a possibilidade, caso fosse do interesse dele(a), de receber os resultados da pesquisa
após conclusão. Assim, considerou-se que a utilização do questionário era viável e
atendia aos propósitos desta pesquisa.
Dessa forma, após os ajustes necessários, conforme relatado no parágrafo
anterior, criou-se o questionário on-line, com 24 (vinte e quatro) perguntas, utilizandose do Formulário do Google (Google Forms27).

27 Ferramenta on-line, disponível, gratuitamente, para todos que possuírem uma conta Google.
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Portanto, a partir do universo de pesquisa definido, ou seja, dos 113
bolsistas ativos, egressos das EEEP e discentes da UFC, enviaram-se as pesquisas
pelo Google Forms, nos dias 11 e 12 de agosto de 2019. Neste sentido, foram
considerados os cinco questionários obtidos no pré-teste, haja vista que as mudanças
realizadas no questionário original não foram significativas, conforme relatado
anteriormente, e que, das cinco respostas obtidas, quatro eram de bolsistas ativos e
uma de bolsista cancelada.
Logo, dos 113 bolsistas ativos, descontados os 4 bolsistas ativos do préteste, totalizaram 109 questionários enviados. Apesar de não incluir na população
pesquisada os bolsistas cancelados, decidiu-se considerar a pesquisa do pré-teste da
aluna cancelada, pois os relatos desta traziam um pouco das dificuldades dos
estudantes em tempo integral em acompanhar certas disciplinas do curso e de
conciliar trabalho e estudos.
Por fim, dos 109 questionários enviados, via Google Forms, 15 foram
devolvidos, entre os dias 11 e 16 de agosto de 2019, que acrescidos os cinco
questionários do pré-teste, obtiveram-se 20 questionários respondidos. Pode-se
indicar que referente ao perfil da população pesquisada, identificaram 10 alunas, 9
alunos e um não se autodeclarou, composto por discentes dos cursos de graduação,
conforme Gráfico 8 a seguir.

Gráfico 8 - Distribuição dos 20 bolsistas pesquisados por curso

Adminis- Arquiterutração
ra e Urbanismo

Direito

Enfermagem

Fonte: Elaborado pela autora.

Engenha- Engenha- Engenha- Engenha- Engenha- Engenha- Engenha- Farmácia Geografia Psicologia
ria Civil
ria Com- ria Minas ria Pesca ria Proria P.
ria Softwaputação
dução
Mecânica re

41

Concluída essa etapa, inicia-se a fase de análise dos dados coletados.
Nesta fase, Minayo (2010) esclarece que as principais dificuldades que os
pesquisadores encontram referem-se: primeiro, na possibilidade de realização de
análise espontânea e literal dos dados, que se torna ainda mais audaz, quanto maior
for a proximidade do pesquisador com o objeto de estudo. A outra está na
concentração do pesquisador nos métodos e nas técnicas, esquecendo-se do
essencial, ou seja, a fidedignidade às significações presentes no material e referidas
a relações sociais dinâmicas. Por último, a dificuldade de se juntar as teorias e os
conceitos abstratos com os dados coletados em campo.
Nesse contexto, Minayo (2010) destaca procedimentos para análise de
dados em pesquisas qualitativas que possibilitam a superação dessas dificuldades, a
partir do qual se destaca a técnica da análise de conteúdo. Neste sentido, também se
ressalta, com base no estudo da autora, o entendimento de Bardin (1979) sobre a
análise de conteúdo, para quem o procedimento representa conjunto de técnicas de
análise de comunicação que obedece a procedimentos sistemáticos e objetivos da
descrição dos conteúdos identificados nas mensagens, sejam quantitativos ou não,
de forma a possibilitar a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção ou recepção dessas mensagens.
Ante o exposto, compreende-se a relevância da utilização de técnicas de
análise dos dados, a partir do qual se optou pela análise de conteúdo. Neste aspecto,
Gerhardt e Silveira (2009) esclarecem que existem variedade de modalidades para
análise de conteúdo, todavia destacam que as análises temáticas, além de serem
mais simples, também são consideradas apropriadas para investigações qualitativas.
Assim sendo, escolheu-se utilizar a análise temática que “consiste em
descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou
frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado” (MINAYO, 2010,
p. 316).
Dessa maneira, a operacionalização dos procedimentos que envolveram
as fases da análise temática, conforme estabelece Minayo (2010) correspondem:
primeiro, a pré-análise: a escolha dos documentos a serem analisados; o contato
exaustivo com o material a ser analisado, denominado de “leitura flutuante”; as
definições da unidade de registro (palavra-chave ou frase), da unidade de contexto (a
delimitação do contexto de compreensão da unidade de registro), dos conceitos
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teóricos que orientarão a análise; ou seja, verdadeiramente, corresponde à
organização do material. A fase da exploração consiste basicamente na execução dos
processos definidos na fase de pré-análise, envolvendo a classificação e os
agrupamentos dos dados, organizando-os nas categorias teóricas ou empíricas que
comandarão a especificação dos temas. Durante a fase de tratamento dos resultados
obtidos e interpretação, os dados brutos são quantificados, permitindo-se destacar as
informações obtidas, as quais serão interpretadas à luz do quadro teórico.
Assim, iniciaram-se os procedimentos de análise, a partir das entrevistas
com os servidores da SEDUC, e, na sequência, com os dados obtidos com aplicação
dos questionários com os bolsistas do Programa Avance – Bolsa Universitário.
Neste sentido, realizou-se leitura de todas as informações coletadas com
os pesquisados, as transcrições das entrevistas e organizaram-se as respostas dos
questionários utilizando planilha eletrônica. Seguidamente, escolheram-se os temas
centrais de análise, sendo definidos para as entrevistas com os servidores da SEDUC:
as motivações para o desenvolvimento do Programa Avance – Bolsa Universitário; a
relação egressos das EEEP x ensino superior e os problemas identificados na
execução do Programa. Para as respostas dos bolsistas, adotaram- se: as motivações
para o ingresso no ensino superior; as afinidades entre o curso de graduação e a
formação profissional do ensino médio; as dificuldades para permanecer no ensino
superior; as contribuições do Programa Avance – Bolsa Universitário e sugestões de
melhorias. Por fim, no tratamento dos resultados, os dados brutos foram quantificados,
permitindo o destaque das informações obtidas, cuja análise se realizou à luz dos
autores adotados com referencial desta pesquisa e cujos resultados estão
apresentados na seção 4 desta dissertação.
Em sequência, considera-se importante situar a relevância da escolha do
objeto de estudo, o qual se dará a partir do que se denomina de estado da questão.
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2.1 PERMANÊNCIA ESTUDANTIL NO ENSINO SUPERIOR DE ALUNOS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA: ESTADO DA
QUESTÃO

Inicialmente, para se aprofundar os conhecimentos acerca da permanência
no ensino superior dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, optouse por realizar pesquisa denominada de estado da questão, que segundo NóbregaTherrien e Therrien (2004) tem a finalidade
[…] de levar o pesquisador a registrar, a partir de um rigoroso levantamento
bibliográfico, como se encontra o tema ou o objeto de sua investigação no
estado atual da ciência ao seu alcance. Trata-se do momento por excelência
que resulta na definição do objeto específico da investigação, dos objetivos
da pesquisa, em suma, da delimitação do problema específico de pesquisa
(NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004, p. 7).

Ante o exposto, compreende-se que o estado da questão se constitui em
levantamento bibliográfico aprofundado que proporciona ao pesquisador identificar o
estágio atual das pesquisas científicas relacionadas à temática a ser investigada,
cujos achados e resultados contribuem para melhor delimitação do objeto de
investigação da pesquisa e, por conseguinte, as categorias de análise e o aporte
teórico-metodológico.
Assim, no intuito de se desenvolver o estado da questão, foi necessário
realizar rigoroso levantamento das produções científicas referentes à temática objeto
desta pesquisa, cujo primeiro passo consistiu na definição dos descritores 28 que
possibilitassem identificar o máximo de pesquisas científicas – artigos, teses e
dissertações - que abordassem o acesso ao ensino superior, sob os seguintes
aspectos: permanência estudantil/discente, vulnerabilidade social e ingresso no
ensino superior dos egressos das escolas de ensino médio integrada à educação
profissional. Conforme apresenta-se, posteriormente, no Quadro 2.
Na continuidade, definiram-se os ambientes de realização das pesquisas
que ficaram delimitadas às bibliotecas virtuais do Portal de Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

28 São termos utilizados para definir assuntos e que auxiliam na recuperar de informação nos bancos
de dados.
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Quadro 2 - Relação dos descritores, objetivos e critérios de busca
Nº

Descritores

Objetivos

Portal da CAPES

BDTD

Critérios utilizados

Critérios utilizados

1

ENSINO SUPERIOR Identificar estudos que
AND
abordem a temática da
PERMANÊNCIA
permanência no ensino
superior.

Pesquisa restrita ao
título, com aspas na
palavra composta.

Pesquisa no primeiro
termo pesquisar todos
os arquivos
(AllFields). No
segundo termo,
somente no Título
(Title).

2

PERMANÊNCIA NO
ENSINO SUPERIOR
AND
VULNERABILIDADE
SOCIAL

Identificar estudos que
abordem a permanência
estudantil/discente
considerando os aspectos
de vulnerabilidade social.

Pesquisa ampla e
mostrar somente
periódicos revisado
pelos pares.

Pesquisa ampla sem
restrições.

3

ENSINO SUPERIOR
AND ENSINO
MÉDIO
INTEGRADO À
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

Identificar a relação entre
as escolas do ensino
médio integrado à
educação profissional e o
acesso ao ensino
superior.

Pesquisa com aspas
duplas no primeiro
termo e mostrar
somente periódicos
revisado pelos pares

Pesquisa com aspas
duplas nos dois
termos.

4

PROGRAMA
AVANCE

Identificar alguma
Pesquisa com aspas
pesquisa que aborde a
duplas.
política pública do
Programa Avance – Bolsa
Universitário.
Fonte: Elaborado pela autora.

Pesquisa com aspas
duplas.

Nesse

percurso,

destaca-se

que

o

período

de

realização

dos

levantamentos, ocorrido em dois momentos, o primeiro em outubro de 2018 e,
posteriormente, nova consulta29, entre abril e maio de 2019, nos quais foram utilizados
vários procedimentos de busca que variaram de acordo com os descritores, filtros
disponíveis nas bibliotecas e o recorte temporal adotado.
Feitas as definições, iniciaram-se as buscas nas bibliotecas do Portal de
Periódicos da CAPES e da BDTD, que pudessem contribuir para o desenvolvimento
da pesquisa que se pretendeu realizar. O quantitativo total do levantamento e das
produções científicas selecionadas para estudo com possibilidades de contribuição
para esta pesquisa constam na Tabela 3.

29Novas consultas foram realizadas após qualificação da dissertação, considerando aspectos
identificados pela Banca.
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Tabela 3 - Resumo dos quantitativos achados e selecionados
Descritores

Quantitativo Total de
registros encontrados

Quantitativo de
registros selecionados

CAPES

BDTD

CAPES

BDTD

ENSINO SUPERIOR AND PERMANÊNCIA

24

128

3

2

PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
AND VULNERABILIDADE SOCIAL

78

18

2

1

ENSINO SUPERIOR AND ENSINO MÉDIO
INTEGRADO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

17

7

1

2

PROGRAMA AVANCE

10

3

0

0

Total por Descritor/pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora.

129

156

6

5

Na seção seguinte, estão apresentados os procedimentos de busca no
Portal de Periódicos da CAPES, com mecanismos e funcionalidades.

2.1.1 Procedimentos de busca no Portal de Periódicos da CAPES

O Portal de Periódicos da CAPES é uma biblioteca virtual que conta com
acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases
dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de
referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual30 e está disponível no
endereço eletrônico <http://www.periodicos.capes.gov.br/> e oferece oportunidade
aos pesquisadores de realizarem levantamentos sobre todas as produções científicas
disponibilizadas no referido portal. Esses levantamentos podem ser realizados
acessando o conteúdo de acesso livre e gratuito ou o conteúdo assinado do Portal
que fica disponível aos usuários das instituições participantes31.

30
Disponível
em:
https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?
option=com_pcontent&view=pcontent&alias=missao-objetivos&Itemid=109. Acesso em: 5 dez. 2018.
31 Os usuários autorizados das instituições participantes que podem usar o Portal de Periódicos da
CAPES são professores permanentes, temporários e visitantes, estudantes de graduação, pósgraduação e extensão e funcionários permanentes e temporários que estejam vinculados oficialmente
a
essas
instituições.
Disponível
em:
https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?
option=com_pcontent&view=pcontent&alias=quem-participa&Itemid=110. Acesso em: 5 dez. 2018.
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Figura 1 - Tela inicial de busca do Portal da CAPES

Fonte: CAPES (20--?).

As pesquisas no ambiente virtual do Portal de Periódicos da CAPES podem
ser realizadas por assunto, periódico, livro ou base de dados que estão disponíveis
na tela inicial do sistema, conforme Figura 1.
O levantamento realizou busca por assunto, do tipo avançada, apresentada
na Figura 2, cujo acesso ocorreu com autorização da instituição credenciada pela
Universidade Estadual do Ceará - UECE, por meio da Comunidade Acadêmica
Federada (CAFe)32.
A opção pela tipo de pesquisa avançada atendia melhor a esta pesquisa,
por permitir a realização de buscas mais aprimoradas, com inclusão de mais um termo
de pesquisa e a combinação desses termos, utilizando os operadores booleanos
(AND, NOT e OR)33 que, de acordo com o uso na busca, podem ampliar os resultados
da pesquisa ou restringi-la, conduzindo a resultados mais acertados.

32 A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) é uma rede de relação de confiança formada por
instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Para ter acesso aos serviços, é necessário possuir um login
e senha autenticados pela instituição. O acesso realizado a partir de computadores sem autorização
permitirá apenas as consultas ao conteúdo gratuito disponíveis no Portal. Disponível em:
https://www.periodicos.capes.gov.br/?
option=com_pfaq&controller=Show&view=pfaqshow&mn=72&smn=85&limitstart=11. Acesso em: 5
dez. 2018.
33 Os operadores booleanos (AND, OR e NOT) são palavras comumente utilizadas pelos sistemas de
busca que combinam os termos da pesquisa e significam, respectivamente, E, OU e NÃO. A maioria
dos sistemas já possui esses operadores automaticamente, mas, quando digitadas junto com as
frases/termos de busca, devem sempre ser utilizados em letras maiúsculas, para que não sejam
confundidas como os termos da pesquisa. A origem da expressão booleana vem do matemático inglês
George Boole, criador da álgebra booleana.
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Figura 2 - Tela de busca avançada do Portal de Periódicos da CAPES

Fonte: CAPES (20--?).

Outra funcionalidade das pesquisas avançadas são os filtros disponíveis
que restringem as buscas, como data de publicação, tipo de material, idioma, data
inicial, data final e mostrar somente os revisados pelos pares; e que também podem
ser utilizados em combinação com outros mecanismos de pesquisa.
Além dessas funcionalidades apresentadas nas pesquisas avançadas,
outro recurso que auxilia as buscas e pode ser utilizado nas pesquisas simples ou
avançadas é o uso das aspas duplas (“) nos termos compostos. Esse procedimento
assegura que os resultados da pesquisa contenham as palavras juntas. Caso
contrário, sem o mecanismo das aspas duplas, o sistema localizará todos os registros
que contenham as palavras individualmente.
A partir desses entendimentos iniciais, procedeu-se ao levantamento das
produções científicas norteadas pelos descritores, conforme estabelecido no Quadro
2, apresentado anteriormente.
No que se refere ao descritor nº 1, ENSINO SUPERIOR AND
PERMANÊNCIA, a pesquisa foi realizada, inicialmente, utilizando-se das aspas
duplas na palavra composta, sem restrições de datas, com objetivo de identificar o
máximo de registros do Portal que abordem a temática da permanência no ensino
superior. O resultado foi 1.263 registros, o que demonstrou a necessidade de refinar
a busca. Então, acrescentou-se à configuração anterior as opções dos registros
revisados por pares e em língua portuguesa, cujo resultado foi 414.
Mesmo assim, o quantitativo era consideravelmente alto. Desta forma, para
reduzir os achados, realizou-se nova busca, com a opção “no título” da primeira caixa
de seleção para os dois termos da pesquisa, conforme Figura 3.
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Figura 3 – Exemplo de busca avançada do Portal de Periódicos da CAPES,
com filtro no título

Fonte: CAPES (20--?).

Consequentemente, a busca ficou restrita aos títulos dos trabalhos
publicados, selecionando apenas os registros que continham os termos da pesquisa
expressos nos títulos, cujo resultado foi 24 registros, conforme resumo dos
quantitativos apresentados anteriormente na Tabela 3.
Dos quantitativos achados, a análise inicial dos títulos identificou artigos
repetidos, também, revelou muitos trabalhos dentro da temática da permanência, mas
com focos específicos, como educação superior à distância, docência, questões
relativas a gênero, raça, deficiência, entre outros.
Diante disso, três registros foram considerados, conforme detalhado no
Quadro 3, a seguir, por abordarem assuntos relevantes para pesquisa em questão,
de acordo com os aspectos de interesse apresentados anteriormente.

Quadro 3 - Artigos selecionados do Portal de periódicos da CAPES, com base
no descritor “ENSINO SUPERIOR” AND PERMANÊNCIA
Nº

Título

Ano

Tipo

Dados do Periódico

Autores

1

ATRIBUTOS DE PERMANÊNCIA
DE ALUNOS EM INSTITUIÇÃO
PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR

2016

Artigo Revista Gestão
Universitária na
América Latina, 01
January 2016,
Vol.9(2), pp.216-237

Jucelia Appio;
André R. Pereira;
Déborah L.
Marcon;
Nelson N. Frizon.

2

ANTECEDENTES DA
PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES
DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR: UM MODELO
CONFIRMATÓRIO.

2012

Artigo Revista Alcance,
2012, Vol.19 (1),
p.83-101

Jucélia
AppioTibola;
Liliane Canopf;
Gérson Tontini;
José R. Frega.

DO ACESSO À PERMANÊNCIA NO
ENSINO SUPERIOR: PERCURSOS
DE ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS DE CAMADAS
POPULARES
Fonte: Elaborado pela autora.

2006

Artigo Revista Brasileira de
Educação, 01
January 2006,
Vol.11(32), pp.226237

Nadir Zago

3
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Quanto ao descritor nº 2, PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR AND
VULNERABILIDADE SOCIAL, optou-se por pesquisa ampla, utilizando-se apenas dos
artigos revisados por pares, com propósito de alcançar o máximo de produções que
abordassem a permanência no ensino superior sob o aspecto da vulnerabilidade
social.
Assim, obtiveram-se 78 registros que após uma análise inicial dos títulos e,
posteriormente, dos resumos, foram selecionados dois artigos considerados
relevantes para esta pesquisa, conforme Quadro 4.
Quadro 4 – Produções selecionadas do Portal de Periódicos da CAPES, com
base no descritor PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR AND
VULNERABILIDADE SOCIAL
Nº

Título

Ano

Tipo

Dados do Periódico

1

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO
PROGRAMA DE AUXÍLIO
ESTUDANTIL EM UM
CÂMPUS DE UNIVERSIDADE
FEDERAL BRASILEIRA

2018

Artigo

Educação: Teoria e
Prática/ Rio Claro, SP/
Vol. 28, n.58/ p. 320338

Artigo

Revista
Liliana Mayer;
Latinoamericana de
Leticia Cerezo
Ciencias Sociales,
Ninez y Juventud, 2016,
Vol.14(2), p.1421(13)

2

TUTORIAS Y ESTIPENDIO
2016
MENSUAL:
CONTRIBUCIONES A LA
TRAYECTORIA
UNIVERSITARIA DE JOVENES
EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD.
Fonte: Elaborado pela autora.

Autoras
Rosangela
Wojdela
Cavalcanti;
Vanessa Ishikawa
Rasoto

Referente ao descritor nº 3, ENSINO SUPERIOR AND ENSINO MÉDIO
INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, utilizou-se das aspas duplas nos dois
termos, o que resultou em 17 registros, dos quais após uma análise dos títulos,
verificou-se que um artigo se adequava à proposta desta pesquisa, o qual está
descrito no Quadro 5 a seguir.
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Quadro 5 – Produções selecionadas do Portal de Periódicos da CAPES com
base no descritor “ENSINO SUPERIOR” AND “ENSINO MÉDIO INTEGRADO À
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL”
Nº

Título

1

EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA:
DUALIDADE HISTÓRICA E
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO
Fonte: Elaborado pela autora.

Ano
2007

Tipo
Artigo

Dados do Periódico
HOLOS, 2007,
Vol.23(2), pp.4-30

Autora
Dante
Moura

Com relação ao descritor nº 4, “PROGRAMA AVANCE”, utilizaram-se das
aspas duplas para restringir os achados, que resultou em 10 artigos, todos em
espanhol ou inglês, no qual se constatou que não se relacionavam com a política
pública do Programa Avance - Bolsa Universitário.
Na seção seguinte, apresenta-se o resultado do levantamento na BDTD,
com os procedimentos de busca, mecanismos e funcionalidades disponíveis na
referida biblioteca virtual.

2.1.2 Procedimentos de busca na BDTD

A BDTD disponibiliza de forma gratuita os textos na íntegra das teses e
dissertações defendidas nas instituições brasileiras de ensino e pesquisa, disponíveis
no endereço eletrônico <http://bdtd.ibict.br/vufind/>, sendo um dos sistemas que faz
parte do Programa Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica, coordenado
pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).
O sistema disponibiliza telas de fácil manuseio, autoexplicativas que
possibilitam realizar busca simples ou avançada. A seguir, a Figura 4 apresenta a tela
de busca simples.
Figura 4 – Tela de busca simples da BDTD

Fonte: BDTD (20--?).
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As buscas avançadas, conforme pode ser observado na Figura 5,
apresentam funcionalidades nos mesmos moldes do sistema de pesquisa
apresentado anteriormente, com possibilidade de usar os operadores booleanos,
aspas duplas, filtros por idioma, ano de defesa, tipo de documento, entre outras.
Figura 5 – Tela de busca avançada da BDTD

Fonte: BDTD (20--?).

A busca utilizando o descritor nº 1, ENSINO SUPERIOR AND
PERMANÊNCIA, sem restringir o tipo de permanência desejado, apresentou 780
teses e dissertações que abordam esse descritor nessa biblioteca.
Diante disso, adotou-se a seguinte configuração: no primeiro termo
ENSINO SUPERIOR, optou-se por pesquisar todos os arquivos (AllFields). No
segundo termo PERMANÊNCIA, somente no Título (Title). Nessa configuração, a
pesquisa retornou 128 registros, dos quais vários trabalhos com foco nas questões
relativas a gênero, deficiência, políticas de ação afirmativa e, também, muitos
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estudos de caso. Assim, após análise dos títulos e depois dos resumos, foram
selecionados dois trabalhos, apresentados no Quadro 6, a seguir.
Quadro 6 – Trabalhos selecionados da pesquisa na BDTD pelo descritor
ENSINO SUPERIOR AND PERMANÊNCIA
Nº

Título

Instituição

Data da
defesa

Tipo

1

UM MODELO DE SISTEMA DE
GESTÃO DO CONHECIMENTO
EM UM FRAMEWORK PARA A
PROMOÇÃO DA PERMANÊNCIA
DISCENTE NO ENSINO DE
GRADUAÇÃO

Universidade
Federal de
Santa
Catarina

2008

Tese

2

EVASÃO ACADÊMICA EM UMA
Universidade
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
do Vale do Rio
SUPERIOR PRIVADA NA REGIÃO
dos Sinos
SUL DO BRASIL: DO
DIAGNÓSTICO À PROPOSIÇÃO
DE UM PROGRAMA DE
PERMANÊNCIA
Fonte: Elaborado pela autora.

2018

Autores
Renato Cislaghi

Dissertação Fábio Dall Alba

No que diz respeito ao descritor nº 2, PERMANÊNCIA NO ENSINO
SUPERIOR AND VULNERABILIDADE SOCIAL, a pesquisa foi realizada sem
restrições e retornou 18 produções que após análise dos títulos/resumos, selecionouse apenas um registro, apresentado no Quadro 7.
Quadro 7 – Trabalhos selecionados da pesquisa na BDTD pelo descritor
PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR AND VULNERABILIDADE SOCIAL
Nº

Título

Instituição

1

O PNAES NA UFC - CAMPUS Universidade
FORTALEZA: UMA AVALIAÇÃO Federal do
DO
PROGRAMA
DE
Ceará
ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL
OFERTADO NA PRAE, NO
PERÍODO DE 2013-2017
Fonte: Elaborado pela autora.

Data da
defesa
2017

Tipo

Autora

Dissertação Priscila
Gonçalves
Marinho

Ao utilizar o descritor nº 3, “ENSINO SUPERIOR” AND “ENSINO MÉDIO
INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL”, com aspas duplas nos dois termos,
obtiveram-se sete registros, dos quais, após análise por títulos e dos resumos,
selecionou-se um registro, conforme Quadro 8.
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Quadro 8 - Resultados da pesquisa na BDTD pelo descritor “ENSINO
SUPERIOR” AND “ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL”
Nº

Título

1

GESTÃO FINANCEIRA DA
POLÍTICA DE ENSINO MÉDIO
INTEGRADO E INTEGRAL DO
CEARÁ
Fonte: Elaborado pela autora.

Instituição

Data da
defesa

Tipo

Autora

Universidade
Federal de
Juiz de Fora

2014

Dissertação

Antônia Dalila
Saldanha de
Freitas.

A pesquisa com o último descritor, nº 4, PROGRAMA AVANCE, foi
realizada com aspas duplas para restringir a pesquisa à busca de resultados com
possível relação com a política em estudo. Contudo, três registros foram encontrados,
cuja análise dos títulos constatou que não se relacionavam com o referido Programa
objeto desta pesquisa.
A seguir, estão apresentadas as contribuições dos trabalhos selecionados
nas buscas realizadas no Portal de Periódicos da CAPES e na BDTD.

2.1.3 Contribuições das pesquisas do Estado da Questão

Concluídos os levantamentos, no passo seguinte, realizaram-se as leituras
das produções selecionadas. No decorrer dessa etapa, uma das maiores expectativas
quanto à realização do estado da questão estava em identificar referenciais teóricos
nas produções selecionadas que pudessem contribuir para esta pesquisa. Tal
expectativa não foi frustrada. Tais referenciais auxiliaram na compreensão do
fenômeno da permanência sob dois aspectos: o da influência e dos obstáculos, ou
seja, os atributos que contribuem para permanência e as dificuldades enfrentadas
pelos alunos para permanecerem estudando.
Nessa perspectiva, contribui a pesquisa desenvolvida por Appioat al.
(2016), “Atributos de permanência de alunos em instituição pública de ensino
superior”, que buscou identificar os principais atributos que auxiliam a permanência
de alunos em instituições de ensino superior, cujos resultados indicaram como
explicadores diretos da Permanência: a confiança do aluno na instituição; a situação
financeira do aluno; e o atendimento às expectativas.
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Além disso, os autores identificaram grande quantidade de pesquisas na
academia que buscam identificar os antecedentes de permanência estudantil, com
destaque para os estudos nas universidades americanas, em especial, os
desenvolvidos por Vincent Tinto, teórico norte-americano da educação superior, cujos
trabalhos foram considerados basilares em relação à temática de evasão e
permanência no ensino superior.
Nesse sentido, a pesquisa de Cislaghi (2008), “Um modelo de sistema de
gestão do conhecimento em um framework para a promoção da permanência discente
no ensino de graduação”, teve por objetivo construir modelo de sistema de gestão do
conhecimento que auxiliasse na permanência estudantil nas IES brasileiras,
acrescenta que a Teoria de Integração do Estudante34, desenvolvida por Tinto, foi
muito utilizada por pesquisadores na década de 1990 para testarem empiricamente
suas preposições. Entretanto, o autor adverte que para se analisar a adequação dos
modelos desenvolvidos em outros países como os EUA, Espanha, Inglaterra, entre
outros, faz-se necessário considerar os contrates em termos do nível socioeconômico
da realidade brasileira e seus reflexos na permanência estudantil.
Nesse aspecto, o autor destaca duas distinções marcantes para os
estudantes brasileiros em relação à maioria dos estudantes dos países desenvolvidos.
A primeira refere-se ao perfil brasileiro de estudante-trabalhador. A segunda, que de
certa forma está relacionada à primeira, diz respeito a autosseleção que o estudante
de baixa renda em situação socioeconômica desfavorável se impõe ao escolher o
curso de graduação. Optando, diante da baixa formação pedagógica, por um curso de
menor demanda, ou seja, menor relação candidato x vaga. Além disso, um curso que,
também, permita continuar trabalhando, ou seja, em turno único, preferencialmente,
noturno.
Outra produção selecionada refere-se à pesquisa desenvolvida por Tibola
et al. (2012), denominada de “Antecedentes da permanência de estudantes de uma
instituição de ensino superior: um modelo confirmatório”, que busca identificar os
34 “[…] constitui-se de um modelo longitudinal que se propõe a explicar todos os aspectos e processos
que influenciam a decisão de um indivíduo de abandonar a universidade e como tais processos
interagem na produção do desgaste que contribui para que a decisão de abandonar ou permanecer
seja tomada. […] Tinto também se inspirou para desenvolver sua Teoria de Integração nos estudos de
Durkheim, considerando que o ato de cometer o suicídio é essencialmente uma desistência do
indivíduo de existir e que este comportamento seria análogo ao comportamento do indivíduo que
abandona o ensino superior por não estar suficientemente integrado aos diferentes aspectos da vida
universitária” (CISLAGHI, 2008, p. 48).
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antecedentes de permanência no ensino superior, sob a perspectiva de vários
pesquisadores, dentre os quais, destaque-se, na abordagem sociológica, Vincent
Tinto e também Cabrera, Nora e Castañeda, na abordagem econômica.
A pesquisa em questão propôs testar um modelo de antecedentes de
permanência no ensino superior, com base em hipóteses35 alicerçadas nos estudos
desses pesquisadores que foram confrontadas com dados coletados em IES
catarinense. Dentre as hipóteses levantadas, destacam-se as relacionadas ao
antecedente “Situação Financeira do Aluno”, haja vista a relação com esta pesquisa.
Dessa forma, foram identificadas três hipóteses. A primeira hipótese supõe
que a situação ﬁnanceira do estudante inﬂuencia na permanência no ensino superior.
Segundo os autores, essa hipótese foi suportada pelos resultados da análise,
corroborando com os achados dos pesquisadores adotados como referência. A
segunda hipótese considera que a situação financeira do estudante inﬂuencia nas
relações interpessoais, mas não foi confirmada. A terceira hipótese, a situação
financeira do estudante induz no compromisso com as metas pessoais, também não
foi confirmada.
Por fim, os autores concluíram, com base nos resultados dos antecedentes
testados, que os principais antecedentes responsáveis diretos pela permanência no
ensino superior são: compromisso do estudante com as metas pessoais, satisfação
com a IES e situação financeira favorável, cujos resultados, acompanhados por
ligações, explicaram 61,2% da permanência.
Nesse contexto, os pesquisadores concluíram que as condições
ﬁnanceiras são positivas tanto para o ingresso do aluno no ambiente da educação
superior, como também facilitam a integração dos estudantes em atividades
acadêmicas e sociais da instituição. Também, identificaram que o estudante que conta
com suporte financeiro sofre menos ansiedade e estresse causados pela preocupação
em dispor de condições ﬁnanceiras para permanecer estudando, podendo, assim,
dedicar maior esforço e tempo no desempenho do papel como estudante.
Na sequência, foi analisada a produção de Zago (2006), denominada de
“Do acesso à permanência no ensino superior: percursos de estudantes universitários
de camadas populares”, cuja temática está relacionada às
35 A pesquisa elaborou 21 hipóteses que contêm construtos que são apontados como antecedentes
de permanência. Estes foram testadas por meio da técnica de equações estruturais, que se propõe a
testar a interrelação dos construtos.
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desigualdades de acesso e permanência no ensino superior. A pesquisa consiste em
estudo voltado para estudantes universitários oriundos de famílias com baixo poder
aquisitivo e reduzido capital cultural.
Nesse sentido, a pesquisa identificou as dificuldades desses alunos para
permanecerem estudando, com destaque para o trabalho e a situação financeira
desfavorável. A autora constata que
No grupo pesquisado, em todos os casos, durante o ensino médio e em vários
deles ainda no ensino fundamental, a escolaridade esteve associada ao
trabalho e à sobrevivência. Desde o início do curso superior, os entrevistados,
em sua totalidade, exercem algum tipo de atividade remunerada em tempo
integral ou parcial. Alguns são trabalhadores- estudantes, com uma atividade
que absorve muitas horas diárias, e por isso mesmo estabelece forte
concorrência com os estudos. Outros têm uma carga horária mais flexível,
em serviços prestados dentro da própria universidade, em forma de bolsa de
treinamento, estágio ou iniciação científica, em tempo parcial de vinte horas
semanais (ZAGO, 2006, p. 234).

Nesse percurso, a pesquisa de Zago (2006) traz alguns relatos
emocionantes dos entrevistados que revelaram as dificuldades enfrentadas pelos
estudantes e expressaram sentimento de insegurança, surpresa ou baixa autoestima
diante do ingresso na universidade. Outros deixaram transparecer as deficiências
educacionais em decorrência da formação básica deficitária, ao declararem que
tinham dificuldade em acompanhar algumas disciplinas, especialmente as de Biologia,
Física e Cálculo.
Esse contexto justifica a fala da autora ao considerar que o ingresso no
ensino superior representa para esse grupo de estudantes uma vitória, mas o êxito
será certamente garantir a permanência até a finalização do curso.
A produção de Alba (2018), intitulada “Evasão acadêmica em uma
instituição de ensino superior privada na região sul do Brasil: do diagnóstico à
proposição de um programa de permanência”, tem o foco no estudo da evasão e
propõe o desenvolvimento de programa para combater esse fenômeno. Trata-se de
um estudo de caso em uma IES privada, no qual o autor buscou confirmar algumas
das premissas apresentadas pelas teorias de Vincent Tinto, cujos resultados
apresentam-se no Quadro 9, a seguir.
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Quadro 9 – Resumo dos resultados da pesquisa do autor
Premissa

Resultados

Alunos calouros têm maior
probabilidade de evasão.

Os resultados apresentados pela pesquisa do autor confirmaram que
alunos calouros são mais propensos a evadir no primeiro ano de
graduação.

As dificuldades financeiras
estão relacionadas com a
evasão dos alunos.

Essa premissa também se confirmou, considerando que, dos alunos
pesquisados pelo autor, 48% dos que evadiram estavam com
pendências financeiras na instituição pesquisada.

As relações de engajamento
dos alunos com a instituição
também podem influenciar
na decisão de permanecer
estudando.

Também foi confirmada pela pesquisa, considerando que os dados
pesquisados demonstraram que alunos matriculados em poucas
disciplinas, com baixa frequência em sala de aula ou mesmo
reprovados por faltas, estão mais sujeitos à evasão.

A performance acadêmica Confirmado, pois a referida pesquisa constatou que alunos que não
negativa como motivadora apresentam bom desempenho nas notas, sendo reprovado nas
da evasão.
mesmas, são mais suscetíveis à evasão.
Fonte: Adaptado da dissertação de Alba (2018).

Ao final da análise, Alba (2018) complementa que os subsídios financeiros
do governo, como FIES e PROUNI, também impactam os resultados da evasão, pois
entre os evadidos 92,18% não possuíam nenhum tipo de benefício do governo. Em
contrapartida, entre os alunos beneficiados, apenas 3,92% evadiram.
No âmbito das produções com destaque na permanência de alunos com
vulnerabilidades socioeconômicas no ensino superior, têm-se as pesquisas de
Cavalcanti e Rasoto (2018), Mayer e Cerezo (2016) e Marinho (2017).
Cavalcanti e Rasoto (2018), no estudo “Avaliação da eficácia do programa
de auxílio estudantil em um câmpus de universidade federal brasileira”, buscam
avaliar a eficácia de um programa de auxílio estudantil em instituição de ensino
superior federal brasileira, cujo programa tem a finalidade de apoiar o estudante no
desenvolvimento acadêmico e na permanência no ensino superior, buscando reduzir
os índices de evasão em decorrência de dificuldades relacionadas às condições
socioeconômicas.
Segundo os autores, os resultados se mostraram positivos, apresentando
maior coeficiente acadêmico e menor índice de evasão entre os estudantes bolsistas
do programa de auxílio estudantil em relação aos demais estudantes da universidade,
não bolsistas. Portanto, concluem que a pesquisa demonstrou o alcance dos objetivos
do programa analisado, produzindo efeitos sociais relevantes, especialmente no que
se refere à permanência de estudantes no ensino superior.
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Na produção de Mayer e Cerezo (2016), “Tutorias y estipendio mensual:
contribuciones a la trayectoria universitaria de jovenes em situacion de vulnerabilidad”,
encontra-se o estudo de programa implementado na Argentina que promove a
inclusão e permanência de jovens em situação de vulnerabilidade social no ensino
superior, utilizando dos recursos de bolsa mensal de auxílio financeiro e rede de
tutoria. Nessa produção, o que mais despertou o interesse foi o recurso das tutorias.
Pelo que se pôde depreender, são práticas socioeducativas que pretendem facilitar,
mediar, acompanhar e orientar os estudantes na construção de vínculo social com a
instituição educativa que podem contribuir na trajetória educacional.
Marinho (2017), por conseguinte, com o estudo “O PNAES na UFC Campus Fortaleza: uma avaliação do programa de assistência estudantil ofertado na
PRAE, no período de 2013-2017”, objetivou realizar avaliação do Programa de
Assistência Estudantil ofertado pelo Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da
UFC, Campus de Fortaleza, destinado a discentes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, em consonância ao Decreto 7.234/2010 que dispõe sobre o PNAES
(BRASIL, 2010). Trata-se de pesquisa de cunho qualitativa, realizada junto a
servidores da UFC e discentes beneficiados pelo PRAE, cujos resultados
demonstraram a necessidade de ampliação do grau de cobertura do referido
Programa diante da grande quantidade de alunos que, mesmo possuindo
vulnerabilidade socioeconômica, conforme as diretrizes estabelecidas no PNAES, não
são contemplados em virtude da insuficiência de recursos e vagas.
Relativo às questões relacionadas entre o acesso ao ensino superior e
educação profissional, contribuem os trabalhos de Moura (2007) e Freitas (2014). A
produção de Moura (2007), “Educação básica e educação profissional e tecnológica:
dualidade histórica e perspectivas de integração”, faz retrospectiva histórica da
dualidade estrutural entre a educação profissional e a educação básica, bem como a
funcionalidade desse fenômeno ao tipo de desenvolvimento socioeconômico do país.
Depois, analisa as possibilidades de articulação entre essas esferas educacionais
com o fim de contribuir para o rompimento da mencionada dualidade. Desta forma, a
referida produção contribuiu para se compreender a trajetória das políticas públicas
da educação profissional no Brasil, como também traz importantes referências a partir
das quais novas leituras foram realizadas que enriqueceram ainda mais esse
entendimento, como Kuenzer (2005); Frigotto, Ciavatta, Ramos (2005), entre outros.
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Freitas (2014), no estudo sobre “Gestão financeira da política de Ensino
Médio Integrado e Integral do Ceará”, analisa os gastos com a gestão das EEEP no
estado do Ceará, buscando verificar os impactos no orçamento estadual e as
possibilidades de continuidade dessa política de ensino médio integrado à educação
Profissional, em tempo integral, desenvolvida pela SEDUC. A autora analisa os dados
de crescimento da rede de Educação Profissional estadual, os de inserção no ensino
superior e mercado de trabalho e do desempenho dos alunos no Sistema Permanente
de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE)36.
Quanto ao descritor PROGRAMA AVANCE, nenhuma produção foi
selecionada, por não estarem relacionadas com a política pública do estado do Ceará
Programa Avance – Bolsa Universitário. Portanto, considera-se relevante a presente
pesquisa, além dos subsídios que poderá trazer para compreender o referido
Programa, propósitos, possibilidades, limitações e contribuições para melhoria das
condições de permanência no ensino superior de alunos da rede pública estadual em
condições sociais desfavoráveis.
Ao final das leituras, foram feitas algumas constatações. De início, as
pesquisas ratificaram a ênfase ao amplo crescimento do acesso ao ensino superior
por parte da população mais desfavorecida, como também da preocupação com as
questões de permanência, evasão e conclusão da graduação desses novos sujeitos,
antes excluídos desse nível de ensino.
Também, identificou-se nos estudos apresentados que as dificuldades
financeiras estão entre as principais razões que interferem na permanência estudantil
no ensino superior.
Outro ponto de consenso foi que apenas ampliar o acesso ao ensino
superior não significa a garantia de permanência estudantil, especialmente, para
alunos provenientes das camadas sociais desfavorecidas. Mesmo que o acesso seja
nas instituições públicas, conforme colocado por Zago (2006).
Em suma, considera-se satisfatório o resultado obtido nas produções
analisadas, nos achados selecionados do Portal de Periódicos da CAPES e da BDTD.
Tais referências foram ponto de partida para novas leituras e que muito contribuíram
para enriquecer a compreensão da realidade da educação superior brasileira, os
desafios para o acesso e a permanência nesse nível de educação dos
36 Avaliação externa em larga escala para avaliar as competências e habilidades dos alunos do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática.
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discentes em condições socioeconômicas desfavoráveis, provenientes das escolas
da rede pública de ensino, mais especificamente das escolas de ensino médio
integrado à educação profissional.
Na sequência, apresenta-se o contexto das políticas públicas para acesso
e permanência no ensino superior, no Brasil do século XXI.
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO
SUPERIOR NO BRASIL DO SÉCULO XXI

Pesquisar sobre políticas públicas e educação na atualidade é um desafio
frente ao cenário de incertezas e expectativas de transformações sociais, políticas e
econômicas do país. É, também, um procedimento que possibilita ao pesquisador
desenvolver olhar mais crítico sobre o contexto da educação no Brasil
contemporâneo, a partir da perspectiva de estudiosos da temática, que favorecem a
ampliação das discussões sobre as políticas públicas de educação no país.
Nesse percurso, buscou-se, a princípio, compreender as políticas públicas,
o conceito e contexto na qual se desenvolvem. Assim, tomando por base os conceitos
dos pesquisadores da temática, como Rua (2012), Secchi (2013), entre outros,
compreendeu-se que a política pública decorre do embate entre os atores políticos37
e visa, de forma pacífica, por meio de leis, ações, programas, resolver ou reduzir a
níveis aceitáveis algum problema considerado relevante pela sociedade, na grande
maioria, envolvendo a distribuição de bens e recursos públicos, que podem ser, entre
outros, de ordem econômica, fiscal, saúde e, também, de educação.
Contudo, para se alcançar tal entendimento, partiu-se da dinâmica das
interações sociais que se constituem a partir das forças dos interesses que ocorrem
no convívio em sociedade para se compreender o porquê das políticas públicas, as
origens, os tipos, os atores envolvidos nesse processo e como estes são impactados
pelas políticas públicas.
Nesse sentido, Rua (2012) destaca três modalidades de interação social:
cooperação, competição e conflito. A autora esclarece que enquanto a cooperação
reside na capacidade de realizar ações conjuntas em prol de um benefício comum, a
competição envolve uma disputa, concorrência por bens escassos, a partir de regras
acatadas pelas partes. Por último, apresenta o conflito que ocorre a partir da ausência
de consenso entre os envolvidos e se distingue da competição porque implica
choques para o acesso e a distribuição de recursos escassos.
É nesse cenário, no qual o consenso não se estabelece, que se faz
necessária ação para construir os consensos ou controlar os conflitos. Nesse
37 Nesse cenário, atuam as partes interessadas, ou sejam, os protagonistas envolvidos no processo
de desenvolvimento da solução para se enfrentar o problema público. São os chamados atores
políticos ou atores sociais, correspondem aos sujeitos “cujos interesses poderão ser afetados, positiva
ou negativamente, pelo rumo tomado por uma determinada política pública” (RUA, 2012, p. 37).
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sentido, Rua (2012) esclarece que a sociedade pode administrar os conflitos por meio
de duas ações distintas: coerção ou política. A autora explica que a coerção consiste
na ação de reprimir, refrear, por meio do uso da força, enquanto a política corresponde
à força exercida pelo Estado para fazer valer o direito. Enfim, complementa que devido
ao desgaste provocado pelo uso da força, as sociedades, preferencialmente, recorrem
à política para solucionar ou controlar o conflito.
No âmbito da educação, Vieira (2007) considera que as políticas
educacionais expressam a multiplicidade e a diversidade da política educacional em
dado momento histórico e dizem respeito às áreas específicas de intervenção, como
as políticas de educação infantil, educação básica, educação superior etc., sendo que
cada uma dessas, ainda, pode se desdobrar em outras.
Assim, tendo por base as políticas de educação superior, com foco no
acesso e na permanência estudantil, buscou-se compreender alguns conceitos
básicos relativos ao acesso, à permanência e evasão estudantil no ensino superior.
A princípio, observou-se predominância no uso do termo “acesso”, muito
utilizado no sentido de ingresso no ensino superior. Entretanto, Silva e Veloso (2010)
compreendem o acesso como a participação na educação superior. Segundo as
autoras, o ato de acessar o ensino superior, inicialmente, implica considerar o ingresso
a esse nível de ensino, mas que pode se tornar limitado, quando se desconsideram
as dimensões de permanência e conclusão dos estudos.
Dessa forma, as autoras entendem que o acesso transcende à mera
questão do ingresso do estudante e engloba as dimensões do ingresso, permanência,
conclusão e formação. Portanto, esclarecem que
[…] a permanência dá sentido ao acesso, configurando a continuidade da
trajetória de formação; a expansão tem relação (e impacto) com o acesso, na
proporção do crescimento quantitativo (instituições, vagas, matrículas,
docentes, financiamento) e das suas características (ensino público/gratuito,
organização acadêmica, curso, avaliação/qualidade) (SILVA; VELOSO, 2010,
p. 222).

Além disso, as pesquisadoras ainda complementam que outros
fenômenos, como evasão e financiamento, podem também se articularem com o
acesso.
No diz respeito à evasão, o relatório da Comissão Especial de Estudos
sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras, realizado pela Andifes et al.
(1996), distingue três tipos possíveis de evasão: de curso, da instituição e do
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sistema de ensino superior. A primeira, considera o desligamento do curso superior,
por diversos motivos, como: por abandono ao deixar de matricular-se; mudança de
curso, ou excluído por norma institucional. A segunda, refere ao desligamento do
estudante da instituição na qual está matriculado. Por última, a evasão do sistema,
quando o estudante abandona de forma definitiva ou temporária o ensino superior.
Ademais, acrescenta-se que independentemente do nível de ensino, sob
olhar pedagógico, a evasão representa
[…] condição terminativa de insucesso em relação ao objetivo de promover o
aluno a uma condição superior de ingresso, no que diz respeito à ampliação
do conhecimento, ao desenvolvimento cognitivo, de habilidades e de
competências almejadas para o respectivo nível de ensino (INEP, 2017, p. 910).

Outrossim, como se não bastassem os prejuízos pedagógicos para o
educando dessa condição terminativa, Silva Filho et al. (2007) advertem que as perdas
decorrentes dos estudantes que iniciam os cursos, mas não concluíram, causam
desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos, tanto para o segmento público, com
a perda de recursos públicos investidos sem o devido retorno, quanto para o privado,
pela perda de receitas.
Face ao exposto, pode-se inferir que a permanência e a evasão, apesar de
representarem situações opostas, não se dissociam, por considerar que o estudo da
evasão faz-se necessário para identificar causas e, desta forma, embasar o
desenvolvimento de políticas públicas que contribuam para reduzir os impactos na
permanência estudantil.
Nesse entendimento, fez-se leitura da legislação que rege a educação
superior brasileira, com foco na temática de acesso e permanência estudantil, cuja
síntese das principais políticas, apresenta-se no Quadro 10, a seguir, elaborado com
base no levantamento da Secretaria de Educação Superior (SESU)38 das principais
ações desenvolvidas no período 2003 – 2014 (BRASIL, 2014?).

38 A SESU é a unidade do MEC responsável por planejar, orientar, coordenar e supervisionar o
processo de formulação e implementação da Política Nacional de Educação Superior. ( BRASIL,
2014?).
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Quadro 10 – Principais políticas públicas para acesso e permanência
estudantil no ensino superior, no Brasil do século XXI
Legislação
Lei nº 10.260 de 12

Nome

Finalidade

Fundo
de
Financiamento ao
Estudante
do
Ensino
Superior
(FIES)

Criado em 1999, por Medida Provisória, posteriormente
convertida
em
lei,
destina-se
a
financiar,
prioritariamente, o ensino superior de estudantes
matriculados em IES não gratuitas, com avaliação
positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da
Educação (MEC).

Lei no 11.096, de 13
de janeiro de 2005

Programa
Universidade para
Todos (PROUNI)

Criado pelo Governo Federal, em 2004, e
institucionalizado em 2005, com a finalidade de conceder
bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de
cursos de graduação e sequenciais de formação
específica, sempre em instituições privadas de educação
superior.

Decreto nº 6.096, de
24 de abril de 2007

Programa de Apoio
a Planos de
Reestruturação e
Expansão das
Universidades
Federais (REUNI)

Criado com o principal objetivo de ampliar o acesso e a
permanência na educação superior, por meio de ações
que contemplam o aumento de vagas nos cursos de
graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos,
entre outras estratégias que têm o propósito de diminuir
as desigualdades sociais no país.

de julho de 2001.

Portaria normativa do Sistema de
MEC nº 2, de 26 de
Seleção Unificada
janeiro de 2010
(SISU)

Decreto nº 7.234, de
19 de julho de 2010

Trata-se de sistema informatizado, gerenciado pelo
Ministério da Educação, através da Secretaria de
Educação Superior (SESU), por meio do qual as
instituições públicas de educação superior ofertam
vagas em cursos de graduação para candidatos
participantes do ENEM.

Programa Nacional O Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)
de Assistência
apoia a permanência de estudantes de baixa renda,
Estudantil (PNAES) matriculados em cursos de graduação presencial das
instituições federais de ensino superior, com objetivo de
viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os
estudantes e contribuir para melhoria do desempenho
acadêmico, a partir de medidas que buscam combater
situações de repetência e evasão.

Portaria
normativa Programa Nacional
MEC de 25, de 28 de de Assistência
dezembro de 2010
Estudantil para as
Instituições de
ensino superior
Públicas Estaduais
(PNAEST)

Visa a apoiar financeiramente as ações de assistência
estudantil desenvolvidas pelas universidades e centros
universitários estaduais públicos e gratuitos participantes
do SISU, envolvendo: moradia estudantil; alimentação;
transporte; assistência à saúde; cultura; esporte; apoio
pedagógico; entre outras.

Lei nº 12.711, de 29
de agosto de 2012

Lei de Cotas

Destina reserva de, no mínimo, 50% das vagas das
instituições federais de educação superior para
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas.

Portaria do MEC nº
389, de 9 de maio de
2013

Programa de Bolsa Busca minimizar as desigualdades sociais, étnicoPermanência
raciais e contribuir para permanência e diplomação dos
(PBP)
estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade
socioeconômica e para estudantes indígenas e
quilombolas das instituições federais de ensino superior.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Ao longo desse processo, observa-se que o cenário educacional do ensino
superior brasileiro tem passado por muitas modificações ao longo do século
XXI. A análise do Quadro 10 revela que as primeiras ações foram voltadas para o
ingresso no ambiente acadêmico e, na sequência, foram se direcionando para
permanência estudantil, mais especificamente de estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômicas.
Nesse cenário, o PNAES representa marco das políticas de permanência
estudantil no ensino superior desse século, com objetivo, dentre outros, de
democratizar as condições de permanência nas IES federal, oferecendo assistência
à moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte,
creche e apoio pedagógico aos estudantes de baixa renda, matriculados nos cursos
de graduação presencial (BRASIL, 2010).
Portanto, acredita-se que essas políticas públicas de acesso à educação
superior, implementadas no Brasil, neste século, tenham contribuído para inserir nas
IES grande números de estudantes em situação socioeconômica desfavorável.
Corroboram para esse entendimento os resultados apresentados pela V
Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos Estudantes das Universidades Federais 201839, que demonstraram aumento nas Instituições Federais de Ensino Superior IFES de estudantes de cursos de graduação presenciais com origem em escola
pública ou renda mensal familiar per capita de até um e meio salário mínimo, que
saltou de 44,3%, em 1996, para 66,2%, em 2014, alcançando o patamar inédito de
70,2% de discentes com este perfil, como também aumento no percentual de
estudantes autodeclarados(as) negros(as) que atingiram o patamar de 51,2%,
demonstrando o resultado das políticas de cotas sobre o ingresso daqueles que
possuem níveis de renda mais baixos (ANDIFES, 2019).
Concorda-se que os resultados satisfatórios representam avanços na
redução das desigualdades de acesso ao ensino superior que atingem pobres, negros
e desfavorecidos em geral, historicamente marcados pela exclusão a esse nível de
educação. Todavia, compreende-se que a efetividade das políticas de acesso
somente são concretizadas com a graduação no curso superior.
39 Trata-se de pesquisa do perfil socioeconômico de estudantes de graduação das Instituições
Federais de Ensino Superior, realizada, desde 1996, pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos
Estudantis – FONAPRACE, vinculado à Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior – ANDIFES, com objetivo de descrever o perfil médio socioeconômico e cultural
dos (as) discentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES, 2019).

66

Nesse sentido, Dias Sobrinho (2010) reforça o alinhamento necessário
entre acesso e condições favoráveis de permanência estudantil dos menos
favorecidos, ao considerar
que a “democratização” da educação superior não se limita à ampliação de
oportunidades de acesso e criação de mais vagas. Além da expansão das
matrículas e da inclusão social de jovens tradicionalmente desassistidos, em
razão de suas condições econômicas, preconceitos e outros fatores, é
imprescindível que lhes sejam assegurados também os meios de
permanência sustentável, isto é, as condições adequadas para realizarem
com boa qualidade os seus estudos. Assim, acesso e permanência são
aspectos essenciais do processo mais amplo de “democratização” (DIAS
SOBRINHO, 2010, p. 1226).

Ante o exposto, pode-se inferir que o perfil socioeconômico desfavorável
desses alunos pode representar um dos maiores desafios para permanência no
ensino superior. Por conseguinte, também, um dos maiores motivos para evasão.
Dar-se prosseguimento às reflexões com a apresentação da realidade e os
desafios enfrentados para o acesso e a permanência estudantil no ensino superior
brasileiro.

3.1 ACESSO E PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: REALIDADE E
DESAFIOS

No Brasil, várias são as questões relacionadas à educação superior que
carecem de solução, das quais destacam-se: democratização do acesso, condições
desfavoráveis de permanência dos alunos das camadas pobres, evasão, privatização
e mercantilização. Porquanto, acredita-se que as questões relacionadas a essas
temáticas, mesmo com os avanços registrados nos últimos anos, ainda têm longo
caminho a percorrer até alcançar níveis aceitáveis.
Nesse aspecto, as ações das políticas públicas para educação superior no
Brasil do século XXI, conforme apresentadas anteriormente, sob o olhar atento de
pesquisadores, foram positivas, com políticas que contribuíram para reduzir a
desigualdade no acesso das populações mais carentes a esse nível de educação.
É nesse entendimento que Ristoff (2014) considera inegável a contribuição
dessas políticas, com destaque para Lei das Cotas (BRASIL, 2012), na abertura de
importantes espaços para estudantes de escolas públicas e grupos
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sociais subrepresentados e que - apesar de lentas diante da urgência daqueles que
delas necessitam - estão na direção correta.
Entretanto, mesmo estando no rumo correto, essas políticas ainda não
atingiram a equidade desejada, como também apresentam retrocessos, em especial,
no que se refere à redução de investimentos no ensino superior público e gratuito no
país.
Percebe-se que o momento atual da educação superior no país está
permeado por expectativas e incertezas, cujas principais questões, conforme
apresentadas anteriormente, ainda não estão resolvidas e das quais não se sabe, ao
certo, o rumo que tomarão diante do atual cenário político e econômico do país.
Principalmente, ante as propostas do atual Governo Federal que remetem à redução
de matrículas no ensino superior, de cursos considerados não lucrativos, incentivo à
privatização, empreendedorismo, ensino híbrido (presencial/distância), entre outras
posturas a serem constatadas no decorrer do referido governo.
Essas ações ameaçam as recentes políticas públicas para o ensino
superior que contribuíram para ampliar a inserção das populações pobres nesse nível
de educação. Ademais, essas medidas estão na contramão do estabelecido pelo atual
PNE, período de 2014 – 2024, cuja Meta 12 propõe
[...] elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público (INEP, 2015, p. 207).

Portanto, alcançar esse nível educacional, nos moldes estabelecidos pela
Meta 12 do PNE, é um dos caminhos a serem percorridos para se reduzir os elevados
e persistentes níveis de desigualdades sociais e regionais do país. Nesta perspectiva,
compreende-se que a construção de uma sociedade mais justa, em consonância com
a CF (BRASIL, 1988), perpassa, necessariamente, pelas questões sociais40.
Nesse sentido, com base nos dados apresentados pela Síntese de
Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira, 2018
– SIS 2018, baseado no relatório Educationat a glance 2018: OECD indicators,
40 “A questão social, hoje, por outros e variados caminhos explicativos, também identificada como
exclusão social, é uma nominação surgida no século XIX, a partir das manifestações de miséria e
pobreza advindas da exploração das sociedades capitalistas com o desenvolvimento da
industrialização” (OSTERNE, 2014, p. 36).
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constatou-se que o Brasil é o país que apresenta as maiores taxas de
empregabilidade e o maior retorno salarial para população que possui ensino superior
completo41.
De acordo com a referida publicação, uma pessoa com o diploma de
graduação no Brasil ganhava 2,5 vezes mais do que alguém com apenas o diploma
de ensino médio, sendo que na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) esta média era de 1,6 vezes mais.
Apesar de aparentemente positivo, esse cenário, na verdade, revela
quadro de grande desigualdade salarial entre os níveis de educação do país. Nesse
aspecto, a SIS 2018 esclarece que:
Essa diferença acentuada de prêmio salarial no mercado de trabalho entre
níveis de instrução é uma característica comum de sociedades extremamente
desiguais e a principal maneira pela qual as pessoas dos estratos mais
elevados mantêm seus filhos em posições no topo da hierarquia ocupacional
(IBGE, 2018b, p. 93).

Esse quadro torna-se mais evidente ao observar o percentual das pessoas
com ensino superior completo no Brasil, conforme Gráfico 9.

Gráfico 9 - Proporção de pessoas de 25 a 34 anos com ensino superior
completo, segundo os países OCDE e Brasil – 2017

Fonte: IBGE (2018).

41 O relatório tomou por base os 36 países da OCDE e 10 países parceiros da organização.
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Ainda, associado a esse quadro, constatou-se que o Brasil tem o pior nível
de desigualdade entre as Unidades da Federação42 em relação à conclusão do ensino
superior. Nesse aspecto, o Distrito Federal tem o indicador de 33,2%, que é 4,5 vezes
maior do que o do estado do Maranhão, com menor percentual, de 7,4%. Isso,
baseado no percentual de pessoas de 25 anos ou mais de idade com ensino superior
referente aos dados da PNAD Contínua 2017 (IBGE, 2018b).
Logo, considera-se imprescindível para se alcançar a tão almejada justiça
social, entre outras ações, a continuidade das atuais políticas públicas de ensino
superior, como também a implementação de novas que objetivem o enfrentamento
das desigualdades de oportunidades, com vistas a promover a equidade no acesso e
na permanência na educação, em especial das camadas mais carentes. Por
conseguinte, contribuindo para eliminar as barreiras socioeconômicas, estruturais,
educacionais, psicológicas e quaisquer outras que impeçam as camadas mais
vulneráveis da população de alcançar esse direito social.
Entretanto, tais políticas no Brasil ainda estão marcadas por dicotomia
entre aqueles que compreendem a importância para se ter uma sociedade mais justa
e, do outro lado, os que discordam e consideram essas políticas públicas como
assistencialistas e paternalistas desnecessárias.
Possivelmente, parte dessa falta de consenso, deva-se aos discursos em
torno do princípio da igualdade, bastante trabalhado no meio midiático “muito mais no
sentido burguês, isto é, todos são iguais perante a lei” (PEREIRA; FREIRE, 2014,
p. 93) do que em torno de debate mais amplo que busque conhecer o contexto da
desigualdade de acesso à educação superior, sob o aspecto da “problemática
histórica da discriminação e da exclusão social de diferentes grupos na sociedade
brasileira” (GISI, 2006, p. 7) que embasam o desenvolvimento de tais políticas.
Esse cenário traz de volta a questão de ensino superior para todos ou
apenas para elite. Neste sentido, Rothen (2010) esclarece que esse é um debate que
remete à década de 1960, quando a sociedade, nessa época, por meio do movimento
estudantil e da classe média, reivindicava a expansão do ensino superior público e
gratuito e a modernização das universidades. Nesse período, tiveram início as
pressões pela reforma universitária por modernização e expansão da universidade
que atendesse à demanda dos estudantes e professores com
42 Considerando-se todos os países com dados disponíveis para níveis subnacionais apresentados no
relatório Education at a glance 2018: OECD indicators (IBGE, 2018b).
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reivindicação de autonomia universitária, aumento de mais vagas e mais verbas para
desenvolver pesquisas e ampliar o raio de ação da universidade.
Contudo, o que se observou foi o desenrolar de reforma universitária
comandada pela elite militar conservadora. Divergente do que preconizava a reforma
universitária de ensino superior ministrado em universidades, com ensino, pesquisa e
extensão, em que os estabelecimentos isolados de ensino superior, públicos ou
privados, seriam excepcionalidades. Ao invés disso, a reforma restringiu a ampliação
de curso e vagas nas universidades e, por fim, desmobilizou os estudantes43.
Ademais, criou as condições para o desenvolvimento de instituições privadas de
ensino, com a finalidade de obtenção de lucro, para atender às demandas do mercado
educacional e voltadas para mera transmissão de conhecimentos de cunho
marcadamente profissionalizante e distanciados da atividade de pesquisa, que pouco
contribuem com a formação de horizonte intelectual crítico (MARTINS, 2009).
Segundo Rothen (2010), o resultado do embate entre os que reivindicavam
a expansão e os que defendiam a contenção gerou o que se denominou de sistema
dual de ensino que inclui
o de excelência, que se afasta da simples formação de profissionais e o
ensino de consumo, que oferece às camadas populares formação
profissional deformada, em outras palavras, oferece a ilusão de estarem
adquirindo o capital humano necessário para sua ascensão social (ROTHEN,
2010, p. 121).

Ante o exposto, pode-se considerar que se deu início a uma nova etapa do
ensino superior, por meio da expansão de cursos privados, promovidos por
instituições isoladas não universitárias, com foco no mercado educacional. Neste
sentido, Martins (2009) lembra que esse novo modelo privado de ensino superior tem
características próprias, diferente dos modelos privados que existiam anteriores à
reforma de 1968, que se organizavam de maneira muito próxima ao ensino público,
possuindo o que o autor chamava de caráter semiestatal.
Portanto, esse novo modelo de ensino superior privado diferencia-se do
anterior pelo caráter mercadológico. Logo, acredita-se que tal modelo represente
marco no processo de expansão do ensino superior privado no Brasil, que continuou
43 Referente aos dispositivos repressivos, Martins (2009) destaca o Decreto nº. 4.464/64 que extinguiu
a União Nacional dos Estudantes – UNE; o Decreto nº. 228/67, que limitou a existência de organizações
estudantis ao âmbito estrito de cada universidade; o Decreto nº. 477/69, que impôs severas punições
aos estudantes, professores ou funcionários envolvidos em atividades consideradas hostis ao regime
militar, com a criação, no interior do MEC de divisão de segurança e informação para fiscalizar as
atividades políticas de professores e estudantes em instituições.
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a se desenvolver impulsionado pelas políticas educacionais dos governos posteriores.
Com o advento da CF (BRASIL, 1988), que representa marco da
democratização do Brasil, inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
faz renascer a esperança de transformação social no país.
A nova Carta Magna eleva a educação ao status de direito social. Assim,
consagrada no rol dos direitos sociais, a educação alcança posição relevante até
então não identificada nas legislações anteriores, na qual o Estado tem a obrigação
legal de garantir a educação a todos os brasileiros. Mas, tão importante quanto a
previsão legal, é a concretização desse direito. Neste sentido, corrobora-se o
posicionamento de Flach (2011):
A previsão legal não é garantia de transformação na realidade, a qual
necessita de um conjunto de fatores que contribuem para essa
transformação. A eficácia legal só é possível quando há um conjunto de
ações extra e intraescolares - ações governamentais, sociais e de
organização interna do processo educativo - em prol de objetivos que tenham
o compromisso de interferir no contexto existente, ou seja, a legislação só
será eficaz se as pessoas envolvidas no processo estiverem realmente
comprometidas com a sua aplicação (FLACH, 2011, p. 291).

Dessa forma, fez-se necessário desenvolver políticas públicas na área de
educação que proporcionem mudanças no cenário educacional brasileiro, as quais
não ocorreram naturalmente, são resultantes das reivindicações da sociedade, por
meio do embate político por melhor distribuição das oportunidades educacionais.
Nesse sentido, no âmbito das políticas educacionais do Brasil, a partir do
processo de redemocratização e consequente promulgação da CF (BRASIL, 1988), o
cenário político do país demandava nova lei para educação nacional que se
adequasse às novas condições democráticas do país. Assim, foi promulgada a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de
1996, marco legal da educação que organiza, regulamenta a estrutura e o
funcionamento do sistema educacional brasileiro, em consonância com os princípios
da CF (BRASIL, 1988), disciplinando a educação escolar brasileira, composta pela
Educação Básica e Educação Superior.
Todavia, segundo Bittar, Oliveira e Morosini (2008), a LDB (BRASIL,1996),
em vez de conter o processo de expansão da iniciativa privada, fez exatamente o
contrário, pois criou os chamados cursos sequenciais e os centros universitários;
instituiu a figura das universidades especializadas por campo do saber; implantou

72

Centros de Educação Tecnológica; substituiu o vestibular por processos seletivos;
extinguiu os currículos mínimos e flexibilizou os currículos; criou os cursos de
tecnologia e os Institutos Superiores de Educação, entre outras alterações.
Nesse aspecto, Saviani (2016) esclarece o percurso de implementação da
atual LDB (BRASIL,1996), cujo projeto original44 foi de iniciativa da comunidade
educacional que se encontrava fortemente mobilizada para assegurar que as
considerações fossem contempladas na Constituição e, por conseguinte, também na
nova LDB. Entretanto, revela que na tramitação do projeto original da LDB
(BRASIL,1996), este foi duramente alterado, desconsiderando os esforços dos
educadores e contribuições do que consideravam necessário para educação
brasileira. Consequentemente, foi promulgada a LDB que, em parte, não atendia às
reivindicações e aos anseios da comunidade educacional.
No âmbito da educação superior, dentre as consequências que emergiram
das alterações ao projeto original da LDB (BRASIL,1996), destaca-se a predominância
do “viés claramente privatista, atendendo aos interesses mercantis, o que resultou em
proliferação descontrolada de cursos e instituições no âmbito privado” (GISI, 2006, p.
5), em especial, na educação superior. Também, impulsionada pelas políticas
governamentais de redução dos investimentos no segmento público, com priorização
na transferência de recursos públicos para o segmento privado e de renúncia fiscal 45,
a exemplos dos mecanismos de financiamento do ensino superior, FIES e PROUNI.
Não obstante a relevância desses programas para os alunos de baixa
renda, mediante o “aproveitamento socialmente mais justo das vagas disponíveis nas
universidades privadas cuja ampliação foi produto das políticas de mercantilização
educacional” (GENTILI; OLIVEIRA, 2013, p. 253), não se pode desconsiderar as
repercussões desse viés privatista: na educação superior pública, nas condições de
permanência desses alunos até a conclusão de estudos e na democratização da
educação superior.
Desse modo, busca-se, inicialmente, apresentar as repercussões na educação
superior pública decorrente do crescimento expressivo das IES privadas nas últimas
décadas, corroborado pelos dados do Censo da Educação Superior, de
44 Diferentemente da Lei 4.024/61, cujo projeto original de 1948 teve a iniciativa do Ministério da
Educação e posteriores mudanças na legislação decorrente das Leis 5.540/68 e 5.692/71 de iniciativa
do governo militar (SAVAINI, 2004).
45 Isenção de impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão, concedidas as
instituições privadas que aderirem ao programa, de acordo com a Lei nº 11.096, em 13/01/2005.
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1996 a 2014, a partir do qual se percebe a dimensão dessa evolução, conforme
Gráfico 1046.
Gráfico 10 – Trajetória de crescimento das IES no Brasil, com base no Censo

Q u a n t i d a d e de IES

da Educação Superior de 1996 a 2014

Fonte: Elaborado pela autora.

Procedendo-se à análise pormenorizada dessa trajetória, percebe-se que
no início, entre 1996 e 1997, as instituições públicas se mantinham estáveis, enquanto
as privadas apresentavam pequeno decréscimo. Entretanto, a partir de 1998, as IES
privadas iniciam impressionante curva de crescimento até 2007. A partir de então, nos
anos de 2008 e 2011, são observados pontos de decréscimo no percurso da curva,
mas com retomada no crescimento imediatamente no ano seguinte. Somente a partir
de 2013, inicia-se redução no crescimento das IES privadas que se mantém em 2014.
Em suma, as consequências do viés privatista da educação superior são
expressas em percentuais de crescimento das IES que, de forma geral, atendo-se à
análise do recorte temporal de 1996 até 2014, foi no segmento privado de mais de
190%, enquanto o segmento público atingiu percentual de 40%.
46 Elaborado com base nos dados do Censo da Educação Superior, divulgados por meio dos resumos
técnicos, período de 2002 a 2015. Disponível em:<http://inep.gov.br/web/guest/resumos- tecnicos1>.
Acesso em: 09 out. 2018.
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Todavia, o acentuado crescimento das instituições superiores de iniciativa
privada não necessariamente favorece a democratização desse nível educacional.
Pois, em contexto de crise com ausência ou redução das políticas públicas de acesso
ao ensino superior, esse crescimento pode promover a elitização e mercantilização
da educação à medida que privilegia as classes com maior poder aquisitivo e cujo
acesso é incompatível com a capacidade financeira das classes desfavorecidas.
Tal afirmativa, respalda-se no Gráfico 1147, com base nos dados do
PROUNI e FIES, período de 2005 a 2017, nos quais se percebe a interferência da
crise econômica brasileira nos contratos de financiamento estudantil do FIES.

Q u a n t i d a d e de C o n t ra t o s / B o l s a s

Gráfico 11 – Quantitativo contratos do FIES e bolsistas PROUNI - 2005 a 2017

Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com Gráfico 11, o financiamento estudantil apresenta queda
acentuada nos contratos, iniciada em 2015 e que se mantêm em declínio nos anos
seguintes. Presume-se que esse fato ocorreu em decorrência dos fatores
relacionados à recessão da economia brasileira, ocorrida entre o segundo trimestre
de 2014 e o quarto de 2016, com perda acumulada do PIB de 8,6%, o que contribuiu
47 Elaborado com base no quantitativo de financiamentos concedidos por ano, disponíveis nos
relatórios de gestão do FIES e no quantitativo de bolsas PROUNI por ano, período de 2005 a 2017,
disponíveis,
respectivamente,
em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=14949&Itemid=1064> e <http://prouniportal.mec.gov.br/dadose-estatisticas/9-quadros-informativos>, acessados nos dias 3 e 4 de novembro de 2018.
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para reduzir os contratos do FIES, possivelmente, em decorrência do desemprego,
aumento no custo de vida, que ocasionaram as dificuldades no pagamento das
parcelas do programa e/ou das mensalidades das instituições de ensino, referente à
parte não financiada do ensino.
Esse entendimento é reforçado por Gisi (2006) ao afirmar que
[…] com a expansão das instituições de ensino privadas, ocorre uma grande
expansão de vagas, o que, no entanto, não contribui de modo significativo
para aumentar o acesso e a permanência na educação superior pelas
dificuldades existentes de pagamento de mensalidades. Tal fato tem levado
ao crescente número de vagas ociosas e à inadimplência, indicando a
necessidade do aumento significativo de vagas em instituições públicas
(GISI, 2006, p. 6).

Por conseguinte, pode-se inferir que permanecer no ensino superior e levar
a trajetória acadêmica até a conclusão tem contratempos, que podem estar
relacionados a vários fatores, principalmente os condicionados à situação financeira
deficitária do aluno, como insuficiência de recursos para pagamento das
mensalidades nas IES privadas, transporte, alimentação, aquisição de material
didático, moradia dos alunos que residem em outros municípios que não o do campus;
necessidades financeiras da família, que levam muitos desse jovens a abandonar os
estudos para

ingressar no mercado de

trabalho; condições pedagógicas

desfavoráveis em relação às classes abastadas, devido às deficiências educacionais
que muitas têm em decorrência de formação básica com baixa qualidade ou, mesmo,
em decorrência da baixa instrução dos pais ou responsáveis, o que traz prejuízos à
formação desses alunos.
Nessas circunstâncias, observa-se que as condições de permanência no
ensino superior dos alunos provenientes das classes menos favorecidas são
desvantajosas em relação às classes abastadas, haja vista os obstáculos enfrentados
em decorrência do contexto econômico no qual estão inseridos.
Além do contexto econômico, da mesma forma, os contextos sociais e
culturais também contribuem para acentuar as desvantagens dos mais pobres na luta
pelo acesso e pela permanência na educação superior.
Nesse aspecto, Bourdieu (2007) distingue três estados (tipos) possíveis do
capital cultural: estado incorporado, estado objetivado e estado institucionalizado. O
primeiro representa o capital incorporado que vai se acumulando ao longo da vida e
faz parte do indivíduo, denominado pelo autor de capital “pessoal”. Logo, não pode
ser transmitido instantaneamente, por doação ou transmitido hereditariamente, por
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compra ou troca. O segundo, capital objetivado, refere-se a aquisições, como quadros,
pinturas, livros, podendo ser transmitido em sua materialidade. Por fim, o capital
institucionalizado que corresponde aos títulos, diplomas que dão respaldo social ao
indivíduo, podendo converter-se em capital econômico, a depender do investimento
escolar que o indivíduo faz em sua trajetória educacional e o possível retorno no
mercado de trabalho.
Nesse entendimento, Gisi (2006) expõe que a permanência no ensino
superior dos alunos provenientes das classes menos favorecidas é dificultada pela
ausência de “capital cultural”, adquirido ao longo da trajetória de vida e educacional
do aluno. Assim, nas possibilidades de acesso ao nível superior, observa-se o
resultado desse conhecimento obtido ao longo da vida e que não se pode adquirir de
um momento para o outro. Desta forma, uma seleção para esse nível de educação
pode ser muito injusta, considerando as desigualdades culturais que existem,
segundo a origem social de cada aluno.
Nesse sentido, Bourdieu e Passeron (2018) consideram que:
Lê-se nas chances de acesso ao ensino superior o resultado de uma seleção
que, ao longo de todo o percurso escolar, exerce-se com um rigor muito
desigual segundo a origem social dos sujeitos; na verdade para as classes
mais desfavorecidas, trata-se puramente e simplesmente de uma eliminação.
(grifo do autor) (BOURDIEU; PASSERON, 2018, p. 16).

Ainda na linha de pensamento de Bourdieu, Passos e Perreira (2006)
acrescentam que o êxito do aluno está intrinsecamente relacionado à herança cultural
que lhe foi transmitida no seio familiar, consequentemente, os resultados obtidos ao
longo da trajetória educacional, inclusive no ensino superior, estão relacionados às
propriedades culturais que são transmitidas pela família. Nesse sentido, Bourdieu
(2007) esclarece que
[…] cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas,
um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e
profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre coisas, atitudes
faces ao capital cultural e à instituição escolar. A herança cultural, que difere
sob dois aspectos segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença
inicial das crianças diante da experiência escolar e, consequentemente, pelas
taxas de êxito (BOURDIEU, 2007, p. 41-42).

Ante o exposto, percebe-se que todos esses fatores, sejam de origem
econômica, social, cultural ou quaisquer outros que se constituam em obstáculos
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para permanência estudantil, sem a devida assistência para superá-los, podem
contribuir para evasão.
Outro aspecto relevante é compreender que a democratização do ensino
superior não se restringe à ampliação de vagas. Nesse aspecto, Ristoff (2008)
esclarece que não se deve confundir expansão com democratização do ensino
superior, haja vista que a expansão representa o crescimento do sistema, ou seja,
ampliação de vagas, matrículas, cursos, campus entre outros, enquanto a
democratização do ensino superior
[…] significa criar oportunidades para que os milhares de jovens de classe
baixa, pobres, filhos da classe trabalhadora e estudantes das escolas
públicas tenham acesso à educação superior. […] A democratização, para
acontecer de fato, precisa de ações mais radicais – ações que afirmem os
direitos dos historicamente excluídos, que assegurem o acesso e a
permanência a todos os que seriamente procuram a educação superior [...]
(RISTOFF, 2008, p. 45).

Pelo exposto, entende-se que para efetiva democratização da educação
superior, faz-se necessária reflexão ampliada das condições de permanência dos
educandos no nível superior até a conclusão de estudos. Pressupõe-se compreender
a amplitude das dificuldades enfrentadas pelos alunos, diante das fragilidades, que
tanto podem ser sociais, econômicas, educacionais ou quaisquer outras que possam
surgir como obstáculos à permanência nesse nível educacional.
Igualmente importante é o debate da democratização do ensino superior
sob a perspectiva da ampliação das IES públicas, por considerar a educação como
“um bem público e direito social, pois tem como finalidade essencial a formação de
sujeitos e, por consequência, o aprofundamento da cidadania e da democratização da
sociedade” (DIAS SOBRINHO, 2013, p. 109). Também, por entender que no cenário
atual da educação superior brasileira - sem desmerecer o bom desempenho das
políticas públicas de acesso a esse nível de educação, implementadas nos últimos
anos48 - ainda “continua excludente e inacessível a uma parcela significativa da
população brasileira, em especial para os jovens das classes trabalhadoras”
(RISTOFF, 2008, p. 41).
Ainda sobre a importância na educação da prevalência do interesse público
sobre o privado, Dias Sobrinho (2013) argumenta que:
48 Conforme apresentado no Quadro 10 – Principais políticas públicas para acesso e permanência
estudantil no ensino superior, no Brasil do século XXI, desta dissertação.
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O público corresponde a uma concepção moral do bem comum. Trata-se de
um valor moral, que mais comumente se situa nos planos dos ideais, mas
muito escassamente é realizado na vida dos indivíduos e das sociedades,
como tantos outros princípios. Embora pouco efetivamente praticado como
valor moral, o princípio da prevalência do bem público sobre os interesses
privados não deve perder sua centralidade nos projetos e estratégias de
sociedades que buscam construir futuros mais felizes e mais justos (DIAS
SOBRINHO, 2013, p. 109).

Nesse aspecto, compreende-se que a política pública que investe os
recursos públicos no público se reverte em benefício para toda coletividade. Portanto,
o investimento na educação superior pública em infraestrutura, transporte, bibliotecas,
equipamentos, professores, entre outros, traz benefícios para grande quantidade de
alunos. Por outro lado, a política pública que utiliza o recurso público para financiar a
educação de um aluno na instituição privada, beneficia, particularmente, duas
pessoas: o aluno de forma individual e a pessoa jurídica que representa a instituição
privada para a qual o recurso público foi direcionado. Por conseguinte, trata-se de
investimento que não retorna para o público. Desta forma, não beneficiará outros
alunos. Reverte-se, unicamente, em privado.
Portanto, considera-se relevante que tais questões sejam postas em
debate, de forma a contribuir para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento das
políticas públicas para democratização do ensino superior, que são urgentes e
necessárias para se romper com a elitização estabelecida no ensino superior,
oportunizando o acesso das camadas pobres e minorias étnicas, historicamente
excluídos desse nível de ensino, cujos jovens, em grande parte, veem-se, diante de
necessidades econômicas, incentivados e direcionados para formação profissional.
Nessa perspectiva, a próxima seção, sem pretender esgotar a discussão,
busca apresentar o contexto do acesso à educação superior de jovens egressos de
escolas públicas, em especial, de escolas de ensino médio integrado à educação
profissional.
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4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

Em pleno século XXI, o Brasil ainda procura encontrar os caminhos para
se construir uma educação que, verdadeiramente, contribua para formação do
cidadão e dignidade do ser humano, como previsto no art. 1º da CF (BRASIL, 1988).
A educação é um dos direitos humanos aceito e reconhecido
internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 10
de dezembro de 1948, que nasceu após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a
1945, “como resposta à barbárie totalitária, às atrocidades, aos horrores cometidos
ao longo do totalitarismo da era Hitler” (PIOVESAN, 2009, p. 108). Estabelece, por
meio do artigo 26, que todos os seres humanos têm direito à educação gratuita e
obrigatória, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Salienta-se que tal
direito é inerente a todos os seres humanos, sem discriminação de raça, cor, sexo,
língua, religião, origem social ou condição financeira.
Para Bobbio (2004), a DUDH representa marco histórico, a partir da qual
se pode crer que a humanidade partilha alguns valores comuns, baseado na aceitação
explícita de um sistema de princípios fundamentais da conduta humana, declarada
pela maioria dos homens que vive na Terra e aprovado por 48 Estados, em 1948, na
Assembleia Geral das Nações Unidas, do qual o Brasil é um dos signatários.
Na CF (BRASIL, 1988), promulgada após extenso período de ditadura
militar (1964-1984), percebe-se a inspiração da DUDH ao se observar o foco na
dignidade do ser humano, não descriminação, igualdade, direito à vida, à educação,
à liberdade, acesso à justiça, privacidade, não à tortura, entre outros aspectos que se
alinham com a referida Declaração.
O direito à educação na CF (BRASIL, 1988) constitui-se direito fundamental
e social, conforme artigo 6º e estabelecido no artigo 205 como direito de todos e dever
do Estado e da família, objetivando o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1998, p.
160).
Portanto, destaca-se que a educação, como direito social impõem ao
Estado a obrigação de fazer, ou seja, necessita da atuação do Poder Público para

80

efetivação49, o que se faz por meio de políticas públicas e ações que possibilitarem
corrigir as distorções da sociedade, considerando que “o objetivo dos direitos sociais
é corrigir desigualdades próprias das sociedades de classe, aproximando grupos ou
categorias marginalizadas” (DUARTE, 2007, p. 668).
Ademais, Carmo e Rocha (2014) esclarecem que os direitos fundamentais
são aqueles inerentes à pessoa humana e trazem consigo as qualidades da
disposição à universalidade, irredutibilidade e inalienabilidade50. Neste sentido, os
autores consideram que a educação merece destaque como direito fundamental, haja
vista o caráter imprescindível desse direito na formação do indivíduo para o exercício
da cidadania, pois uma melhor formação educacional possibilita ao indivíduo o acesso
a outros direitos essenciais, contribuindo para se desenvolver profissionalmente e
mudar sua qualidade de vida e as condições culturais e materiais de sua comunidade.
Em suma, resumem que o acesso à educação constitui-se em um dos fundamentos
para a consolidação da democracia, ao fortalecer a capacidade do indivíduo de
participar de modo efetivo da tomada de decisões que o afeta e exercer o seu papel
de cidadão ativamente na sociedade.
Ante o exposto, compreende-se que o papel da educação não se restringe
à aquisição de conhecimentos, vai além, contempla a plena formação do indivíduo
como ser humano, cidadão e profissional.
No entanto, na história da educação no Brasil sempre esteve presente um
dualismo, na forma de conduzir a educação brasileira que faz distinção entre a
educação a ser oferecida à classe trabalhadora e aquela destinada à classe
dominante. Essa forma de conduzir a educação em diferentes tipos de escolas, com
base na origem de classe e o papel a elas destinado na divisão social, técnica e do
trabalho é definida por Kuenzer (2005) como dualidade estrutural.
Essa dualidade estrutural permeia o mundo capitalista, reflete-se, ao longo
da educação brasileira, por meio do ensino profissional, direcionado à
49 Os direitos sociais são considerados de geração (dimensão), ou seja, assim entendidos os direitos
de grupos sociais menos favorecidos e que impõem ao Estado a obrigação de fazer e que buscam a
redução
das
desigualdades.
Disponível
em:
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/
Joao_Trindadade Teoria_Geral_dos_direitos_fundamentais.pdf. Acesso em: 20 out. 2018.
50 Esclarece-se que a universalidade refere-se a direitos que devem ser prestados a todos sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (DUARTE,
2007). A Inalienabilidade diz respeito a direitos que não podem ser transferidos a terceiros. Referente a
irredutibilidade do direito, entende-se que está relacionada ao princípio da proibição do retrocesso que
impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social
em que ele vive, quando se tratar de tema de direitos fundamentais (BRASIL, 2011).
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formação de mão de obra para atender às demandas capitalistas; e do ensino
propedêutico que proporciona o acesso aos níveis mais elevados de educação, ou
seja, acesso ao ensino superior para formação de intelectuais. Portanto, direcionada
às elites.
Nesse contexto, o debate em torno da democratização do ensino superior,
por meio de distribuição social mais justa de acesso, não é novo, mesmo assim, tratase de temática atualizada, muito presente nos debates acadêmicos e na sociedade
brasileira.
Essa postura era de se esperar, considerando que a educação superior no
país, desde os primórdios, foi concebida para atender às elites, gerando
descontentamento das camadas menos favorecidas, excluídas desse nível de
educação.
Para entender quão atualizado e presente se encontra essa temática no
cenário educacional brasileiro, basta acompanhar as declarações do atual Governo
Federal51, em defesa do investimento em ensino técnico, como maneira de inserir os
jovens da classe trabalhadora mais rapidamente no mercado de trabalho, enquanto
as universidades devem ser destinadas às elites intelectuais.
Trata-se de debate instigante que requer aprofundamento da questão para
reflexão mais aprofundada, cuja discussão reacende-se frente aos posicionamentos
ideológicos do atual Governo Federal, por conseguinte, nas possibilidades de
mudanças nas políticas públicas para educação superior.
Assim, optou-se, nesta pesquisa, por conhecer o percurso das políticas
públicas para educação profissional no Brasil contemporâneo do século XXI. Nesse
intuito, o tópico seguinte destaca brevemente os percursos da educação profissional
no Brasil, com foco nas políticas de ensino médio integrado à educação profissional,
mais especificamente, das EEEP cearenses.

51 Conforme declara o Ministro da Educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodríguez,
(período de janeiro a abril de 2019), que defende investimento em cursos técnicos como maneira
de inserir os jovens mais rapidamente no mercado de trabalho, evitando o que considera
desperdício de tempo na faculdade. Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/
ministro-da-educacao-garante-que-universidade-publica-seguira-gratuita-23407615. Acesso em:
31 mar. 2019.
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4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E ESCOLAS DE
ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

No percurso da trajetória das políticas públicas da educação profissional no
Brasil, observa-se longo caminho, marcado por várias experiências registradas por
meio de ações, leis e decretos, implementadas dentro de contexto econômico, político
e social do país, que teve início no século XIX e foi se desenvolvendo ao longo do
século XX, moldando os rumos da educação profissional até chegar ao Brasil
contemporâneo do século XXI.
Dessa forma, buscou-se conhecer, de forma resumida, o percurso dessa
modalidade de ensino no Brasil, desde a concepção até as políticas atuais do
Programa Brasil Profissionalizado e das escolas de ensino médio integrado à
educação profissional.
Nesse sentido, com base no Parecer de nº 16/99 CNE/CEB, tem-se breve
registro da educação profissional no decorrer do XIX no país, o qual é resumido em
uma linha do tempo, a seguir, contemplando as principais ações desse período, nas
quais se percebe o potencial caráter assistencialista das ações mais destinadas a
atender aos órfãos e desamparados em geral, conforme apresentadas no Quadro 11.
Quadro 11 – Trajetória das principais ações da educação profissional no
século XIX, com base no Parecer de nº 16/99 CNE/CEB
(continua)
Período

Ação

Descrição

1809

Colégio das Fábricas

Criado pelo Decreto do Príncipe Regente, futuro
D. João VI, após suspensão da proibição de
funcionamento de indústrias manufatureiras em
terras brasileiras, voltadas para educação de
artífices, manufatureiros e aprendizes vindos de
Portugal.

1816

Escola de Belas Artes

Criada com objetivo de articular o ensino das
ciências e do desenho para os ofícios mecânicos.

A partir da década de
1840

Casas de Educandos e
Artífices

Buscava atender, prioritariamente, aos menores
abandonados, com objetivo de diminuir a
criminalidade e a vagabundagem.
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Quadro 11 – Trajetória das principais ações da educação profissional no
século XIX, com base no Parecer de nº 16/99 CNE/CEB
(conclusão)
Período

Ação

Asilos da Infância dos
Meninos Desvalidos

1854

A partir de 1858

Liceus de Artes e
Ofícios

Descrição
As crianças aprendiam as primeiras letras e eram,
a seguir, encaminhados às oficinas públicas e
particulares, mediante contratos fiscalizados pelo
Juizado de Órfãos.
Eram sociedades civis destinadas ao amparo de
crianças órfãs e abandonadas, as quais eram
oferecidas instrução teórica e prática e iniciação
no ensino industrial, com destaque para os Liceus
do Rio de Janeiro (1858), Salvador (1872), Recife
(1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e
Ouro Preto (1886).

Fonte: Elaborado pela autora.

Dessa forma, pode-se considerar que a educação profissional no Brasil
surgiu separada da escolarização regular, como modalidade compensatória e de
cunho moralista, no sentido de tirar das ruas os desprovidos e lhes educar o caráter
por meio do trabalho (KUENZER, 2011).
O início do século XX traz os reflexos das transformações econômicas e
sociais ocorridas no final do século XIX, em decorrência do final da escravatura,
atrelado

a

uma

economia

acentuadamente

agrário-exportadora,

na

qual

predominavam as relações de trabalho rurais pré-capitalistas, que, em apenas um ano
após abolição do trabalho escravo, existiam no país 636 fábricas instaladas, com
aproximadamente 54 mil trabalhadores, para população total de 14 milhões de
habitantes. Nesse cenário, iniciou-se no Brasil o ensino técnico, por meio do Decreto
n° 787, de 11 de setembro de 1906, criando quatro escolas profissionais no Estado do
Rio de Janeiro, voltadas para o ensino de ofícios e a aprendizagem agrícola (BRASIL,
20--?b).
Entretanto, ainda é perceptível, nas primeiras décadas do século XX, o
caráter assistencialista voltado para os menos favorecidos, porém este cenário vai
aos poucos se modificando com o direcionamento da profissionalização voltada para
atender à indústria, cuja trajetória das principais ações implementadas nesse período
pode ser observada no Quadro 12.
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Quadro 12 – Trajetória das principais ações da educação profissional no
século XX, com base no Parecer de nº 16/99 CNE/CEB
(continua)
Período

Ação

Descrição

1906

Decreto n° 787, de 11
de setembro de 1906

Cria escolas profissionais no Estado do Rio de
Janeiro, voltadas para o ensino de ofícios e a
aprendizagem agrícola.

1910

Decreto nº 7.566

Criando, inicialmente em diferentes unidades
federativas, sob a jurisdição do Ministério dos
Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio,
dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”,
destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito,
destinadas aos pobres e humildes, distribuídas em
várias Unidades da Federação.

1927

Projeto de Fidélis Reis Previa o oferecimento
192752
profissional no país.

1937

Lei nº 378 de 13 de
janeiro de1937

Transformou as Escolas de Aprendizes e Artífices
em Liceus Profissionais, destinados ao ensino
profissional de todos os ramos e graus.

1941

Reforma Capanema

Remodelou todo o ensino no país, sendo um dos
principais pontos foi que o ensino profissional passou
a ser considerado de nível médio.

1942

O Decreto nº 4.127, de Transforma as Escolas de Aprendizes e Artífices em
25 de fevereiro de
Escolas Industriais e Técnicas,
1942

1959

Escolas
Federais

Durante o governo de Juscelino Kubitschek, as
Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em
autarquias com o nome de Escolas Técnicas
Técnicas
Federais, ganham autonomia didática e de gestão.
Dessa forma, intensificam a formação de técnicos,
mão de obra indispensável diante da aceleração do
processo de industrialização.

1971

Lei nº. 5.692, de 11 de Torna, de maneira compulsória, técnico-profissional,
agosto de 1971
todo currículo do segundo grau.

1978

Três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas
Gerais e Rio de Janeiro) são transformadas em
Centros Federais de Educação
TecnológicaCEFET.

Lei nº 6.545, de 1978

obrigatório

do

ensino

52 Convém esclarecer que a Lei Fidelis Reis nunca foi executada, sob alegação de ordem financeira
pelo Executivo. Ressalta-se ainda a longa e árdua campanha pela aprovação do projeto (19221927) que contou com forte oposição e, posteriormente, pela execução da Lei. Também, destacase como o idealizador buscou por repedidas vezes explicar as pretensões quanto à obrigatoriedade
do ensino profissional. Nos moldes da referida Lei, o ensino profissional não seria mais um ensino
voltado apenas para as classes pobres e desfavorecidos, como era até então, mas obrigatório para
todos,
sejam
pobres
ou
ricos.
Disponível
em:
http://inep.gov.br/documents/186968/486324/G%C3%Aanese+do+Ensino+T
%C3%A9cnico+Industrial+no+Brasil+-+Uma+Nova+%C3%89tica+do+Trabalho+nos+Anos+20++Projeto+Fidelis+Reis/5dd0ad26-102e-4550-93bb-ef69d15fafe8?version=1.2. Acesso em: 23
maio 2019.
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Quadro 12 – Trajetória das principais ações da educação profissional no
século XX, com base no Parecer de nº 16/99 CNE/CEB.
(conclusão)
Período

Ação

Descrição
Dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de
Educação
Tecnológica,
transformando,
gradativamente, as Escolas Técnicas Federais e as
Escolas Agrotécnicas Federais em Centros Federais
de Educação Tecnológica – CEFETs.

1994

Lei nº 8.948, de 8 de
dezembro

1996

Dispõe sobre a Educação Profissional em capítulo
separado da Educação Básica, superando enfoques
de assistencialismo e de preconceito social contido
nas primeiras legislações de educação profissional
Lei nº 9.394/1996 do país, fazendo intervenção social crítica e
considerada como a qualificada para tornar-se mecanismo para favorecer
segunda LDB
a inclusão social e democratização dos bens sociais
de uma sociedade. Além disso, define o sistema de
certificação
profissional
que
permite
o
reconhecimento das competências adquiridas fora
do sistema escolar.

1997

Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da
Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, cuja mudança mais
Decreto Federal nº
significativa para educação profissional encontra-se
2.208 de 17 de abril
no art. 5, que definida a separação da educação
profissional do Ensino Médio.

Fonte: Elaborado pela autora.

Por fim, percebe-se que as políticas públicas de educação brasileira
encerram o século XX com modificações significativas na estrutura da educação
profissional do país, a partir da regulação da LDB (BRASIL, 1996), mais
especificamente, pelo Decreto nº 2.208/1997 que regulamentou o § 2º do art. 36 e os
arts. 39 a 42 da LDB (BRASIL, 1996) e estabeleceu por meio do artigo 5º que a
educação profissional de nível técnico teria organização curricular própria e
independente do ensino médio e poderia ser oferecida de forma concomitante ou
sequencial ao ensino médio (BRASIL, 1997a), no qual percebe-se a nítida separação
entre ensino médio geral e ensino técnico.
O referido Decreto faz parte da reforma proposta pelo então governo de
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que propunha modernizar o ensino médio e
o ensino profissional no País, de forma a acompanhar o avanço tecnológico e atender
às demandas do mercado de trabalho. Neste intuito, faz a divisão entre o ensino
médio e a educação profissional. Desta forma, o ensino médio teria única
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trajetória, articular conhecimentos e competências para cidadania e para o trabalho
sem ser profissionalizante, ou seja, o de preparar “para vida”, enquanto que a
educação profissional, de caráter complementar, conduziria ao permanente
desenvolvimento das aptidões para vida produtiva e seria destinada a alunos e
egressos do ensino fundamental, médio e superior, como também ao trabalhador em
geral, jovem e adulto, independentemente da escolaridade alcançada. Além disso,
distingui três níveis de educação profissional: básica, técnica e tecnológica. Sendo a
básica destinada à maioria dos trabalhadores, jovens e adultos, independentemente
de escolaridade anterior; a técnica, voltada para os matriculados ou egressos do
ensino médio; e a tecnológica, correspondente aos cursos de nível superior na área
tecnológica, destinados aos egressos de nível médio e/ou técnico (BRASIL, 2004a).
Nesse contexto, cabe retomar ao conturbado percurso de elaboração da
LDB (BRASIL, 1996), no âmbito do Congresso Nacional, que segundo Santos (2007),
iniciou-se logo após promulgação da CF (BRASIL, 1998), cujo projeto original, bem
diferente do apresento no Decreto nº 2.208/1997, propunha um ensino médio
unificado - fundamentado em uma concepção de politécnica53 - que pudesse equilibrar
a relação entre formação geral e formação técnica. Entretanto, a autora esclarece que
tal proposta não se efetivou, considerando que os parlamentares, em maioria,
alinhados ao pensamento liberal, aprovaram a LDB desconfigurada do projeto inicial
e que devido ao caráter generalista possibilitou a regulamentação por decreto de toda
a educação profissional, especialmente do ensino técnico. Fato que se pode observar
por meio da edição do Decreto nº 2.208/1997, ocorrido logo após a promulgação da
LDB e que
introduziu um modelo de ensino técnico cuja estrutura, ao contrário do que
previa o projeto original, era desintegradora, na medida em que, além de estar
voltada para a preparação para o mercado de trabalho, previa a separação
entre formação técnica e formação profissional na mesma instituição escolar
(SANTOS, 2007, p. 370).

Em suma, pode-se concluir que o referido Decreto, na verdade, legaliza a
dualidade estrutural, conforme apresentada anteriormente, e que não apenas “proíbe
a pretendida formação integrada, mas regulamenta formas fragmentadas e

53 Santos (2007) esclarece que a politécnica se fundamenta em concepção omnilateral, segundo a
qual o homem não se reduz apenas ao trabalho produtivo material, mas, também, inclui o trabalho
em outras dimensões, isto é, a arte, a estética, a poesia e o lazer.
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aligeiradas de educação profissional em função das alegadas necessidades do
mercado” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 3).
Assim, inicia-se o século XXI imerso em cenário acirrado de debates que
dividem as opiniões acerca das recentes políticas públicas adotadas para o ensino
técnico brasileiro, cujo Quadro 1354 traz algumas das ações relativas à educação
profissional.
Quadro 13 – Políticas públicas para a Educação profissional no século XXI, no
Brasil e no estado do Ceará
Período

Ação
Decreto

2004

Descrição

Federal

nº Revoga o Decreto nº 2.208/1997 e permite a
integração entre ensino médio e ensino técnico.
5.154, de 23 de junho
de 2004
Decreto

2007

6.302,

Federal
de

12

nº Institui o Programa Brasil Profissionalizado.
de

dezembro de 2007

2008

Lei Federal nº 11.741, Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de
de 16 de julho de 2008 dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para redimensionar,
institucionalizar e integrar as ações da educação
profissional técnica de nível médio, da educação de
jovens e adultos e da educação profissional e
tecnológica.

2008

Lei Estadual do Ceará Dispõe sobre a criação das Escolas Estaduais de
Educação Profissional – EEEP, no âmbito da
nº 14.273, de 19 de
Secretaria da Educação, e dá outras providências.
dezembro de 2008
Decreto nº 8.268, de
18 de junho

2014

Altera a redação do Decreto nº 5.154, de 23 de julho
de 2004, que regulamenta o § 2º do artigo 36 e os
artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, com destaque para as modificações no art.
2º, que faz alterações nas premissas da educação
profissional, com a inclusão do inciso III, referente à
centralidade do trabalho como princípio educativo e
do inciso IV - da indissociabilidade entre teoria e
prática.

Fonte: Elaborado pela autora.

_______________________
54

Elaborado com base em Brasil (2004b); Brasil(2007); Brasil (2008); Brasil (2014);
Ceara (2008).
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Em 2003, com a eleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva e,
possivelmente, diante das expectativas geradas de um governo mais democrático,
reacendem-se os debates acerca de como integrar a formação propedêutica do
ensino médio e a formação profissional e que culminam com a promulgação do
Decreto nº 5.154/2004. Por conseguinte, revogando e substituindo o Decreto nº
2.208/97, e restabelecendo-se as possibilidades de oferta de um ensino médio
integrado à educação profissional, com currículos que podem integrar-se à formação
científica, tecnológica e cultural, cujo escopo é formar indivíduos capazes de articular
as dimensões do fazer, do pensar e do sentir (OLIVEIRA; SILVA; BEZERRA, 2017).
Oliveira, Silva e Bezerra (2017) esclarecem que as mudanças
proporcionadas pelo Decreto nº 5.154/04 não contemplam a concepção de ensino
médio integrado e de educação unitária, politécnica e omnilateral defendidas por
professores, estudantes, sindicalistas e outros profissionais ligados à educação, mas
que apenas amenizou, no âmbito da legislação, a dualidade existente no campo da
educação. Ademais, acrescentam as autoras que a regulamentação do Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional de Nível Técnico, a partir do Decreto nº 5.154/2004,
como também da Lei nº 11.741/2008 que alterou o artigo 36 da Lei nº 9.394/1996, foi
apresentado pelo Governo Federal como nova modalidade de ensino, no mesmo nível
das outras modalidades de ensino da educação básica.
Nesse aspecto, entende-se que a criação dessa nova modalidade
representa desintegração e não à integração entre ensino médio e profissional que se
tinha compreendido no Decreto nº 5.154/2004.
Na continuidade, objetivando a expansão das redes públicas de educação
profissional e tecnológica nos estados, em 2007, foi instituído o Programa Brasil
Profissionalizado, por meio do Decreto nº 6.302, de 12 de dezembro de 2007, atuando
no fomento de ações que objetivam a expansão, ampliação e modernização das
escolas das redes estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, buscando
expandir e ampliar a oferta de cursos técnicos de nível médio, principalmente do
ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica, conforme estabelece o
art. 1º:
Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, o Programa Brasil
Profissionalizado, com vistas a estimular o ensino médio integrado à
educação profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por
meio da articulação entre formação geral e educação profissional no contexto
dos arranjos produtivos e das vocações locais e regionais (BRASIL, 2007, p.
4).
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O referido Programa presta ainda assistência financeira para o
desenvolvimento das ações necessárias à implementação, mediante seleção e
aprovação de propostas elaboradas pelos estados, devidamente formalizadas
mediante celebração de convênios, viabilizando a construção e ampliação de
unidades escolares; a reforma e modernização de unidades escolares; a aquisição de
equipamentos, mobiliários e laboratórios; e o financiamento de recursos pedagógicos
e formação e qualificação dos profissionais da educação.
Assim, a partir da criação do Programa Brasil Profissionalizado, o Governo
do estado do Ceará, por meio da SEDUC, fez adesão, em 2007 e, durante o primeiro
semestre de 2008, realizou as ações necessárias54 para efetivar sua inserção
(CEARÁ, 2014). Ademais, acrescenta-se que, até julho de 200955, todos os estados e
o Distrito Federal haviam aderido ao referido Programa.
Nesse aspecto, cabe destacar o relatório de gestão “O pensar e o fazer da
educação profissional no Ceará 2008 – 2014” sobre o cenário, nesse período, da
oferta de cursos técnicos no estado do Ceará, que se entende ter influenciado na
decisão de aderir ao dito Programa. Segundo esse relatório, a oferta de curso
profissional no estado era oferecida pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico
(CENTEC), pelo IFCE e pelo Sistema “S” que juntos eram responsáveis por
aproximadamente 45% dos atendimentos, sendo o restante oferecido pela rede
privada. Assim, o estado do Ceará entendeu que esse cenário evidenciava a
necessidade do desenvolvimento de política de educação profissional que
potencializasse a articulação entre o ensino e o mundo do trabalho que
simultaneamente ampliasse as possibilidades de qualificação do processo de
aprendizagem.
Na continuidade, o referido relatório esclarece que a partir do segundo
semestre de 2008, no início, instituíram-se os Centros Educacionais para a Juventude
(CEJOVEM) que, posteriormente, com a criação da Lei Estadual nº 14.273, de 19 de
dezembro de 2008, foram denominados de Escolas Estaduais de Educação
Profissional (EEEP).

55Ações desenvolvidas para adesão ao Programa Brasil Profissionalizado: Assinatura do Compromisso
Todos pela Educação, em conformidade com o Decreto n° 6.094/97; Formalização, junto à Secretaria
da Educação Profissional e Tecnológica - SETEC, da intenção de participação no Programa;
Solicitação, junto ao MEC, de apoio técnico para realização do diagnóstico e do plano de educação
profissional; Envio do diagnóstico e do plano de educação profissional para análise da SETEC;
Realização de ajustes no diagnóstico e no plano de educação profissional; e por fim, a celebração,
junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do convênio (CEARÁ, 2014).
56Conforme informado no portal MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/209564834057/13858-brasil-profissionalizado-tem-a-adesao-de-todos-os-estados-do-pais Acesso em:16
ago. 2109
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Por conseguinte, as EEEP56 foram implantadas, inicialmente, em 20
municípios, total de 25 unidades que ofertavam quatro cursos profissionais de nível
técnico: Informática, Enfermagem, Guia de Turismo e Segurança do Trabalho, cujo
critério adotado pela SEDUC na escolha dos municípios que iriam receber as
primeiras escolas profissionais foi, além da capital, ser município sede das
Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDE)57. Também,
foram adotados alguns parâmetros para definir as escolas estaduais que se tornariam
escolas de educação profissional, a saber: situarem-se em áreas de vulnerabilidade
social; apresentarem indicadores educacionais abaixo do esperado como forma de
revitalizá-las; e estarem em condições mínimas necessárias à implantação (CEARÁ,
2018c).
Quanto aos cursos, as escolhas foram em função das características
socioeconômicas dos municípios inicialmente contemplados, em diálogo com os
projetos estratégicos do governo estadual no que se refere ao desenvolvimento
econômico e produtivo do Ceará. Esses parâmetros continuam sendo considerados
na criação de novos cursos (CEARÁ, 2014).
Nesse percurso, ao longo de 10 anos (2008 - 2018), foram implementadas
no estado Ceará 119 escolas de ensino médio integrado à educação profissional,
alcançando 95 municípios do estado, com 52 cursos nas mais diversas áreas de
atuação e, aproximadamente, 52.571 alunos matriculados (CEARÁ, 2018c), conforme
pode ser observado no Gráfico 12, a seguir.

57 De acordo com relatório de gestão “O pensar e o fazer da educação profissional no Ceará 2008 –
2014”, as EEEP foram implantadas em consonância com o Programa Aprender pra Valer, instituído
pela Lei Estadual nº 14.190, de 30 de julho de 2008, que articula e integra o ensino médio à
educação profissional como uma de suas formas de efetivação.
58 São 20 CREDE distribuídas pelo estado do Ceará: Crede 1: Maracanaú; Crede 2: Itapipoca; Crede
3: Acaraú; Crede 4:Camocim; Crede 5: Tianguá; Crede 6: Sobral; Crede 7: Canindé; Crede
8:Baturité; Crede 9: Horizonte; Crede 10: Russas; Crede 11: Jaguaribe; Crede 12: Quixadá; Crede
13:Crateús; Crede 14: Senador Pompeu; Crede 15: Tauá; Crede 16: Iguatu; Crede 17: Icó; Crede
18: Crato; Crede 19: Juazeiro do Norte; Crede 20: Brejo Santo.
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MatrículaInicial

Gráfico 12 - Evolução da matrícula inicial por ano das EEEP (2008 – 2018)

Fonte: Elaborado pela autora.

Esse quantitativo de alunos de 2018, ou seja, 52.571 alunos representam
aproximadamente 12% dos alunos do ensino médio que estão nas escolas de
educação profissional. Neste contexto, o apurado até 2017 era de que 75.719 alunos
concluíram o ensino médio técnico nas escolas de educação profissional do Estado
(CEARÁ, 2018c).
Acrescenta-se que as EEEP, desde a instalação, funcionam em jornada de
tempo integral, com início às 7h00min e término 17h00min horas. Durante esse
período, são oferecidos aos alunos três refeições diárias (dois lanches e um almoço),
além do material didático, fardas e estruturas de laboratórios, quadros, refeitórios,
entre outros espaços, e condições necessárias para o aprendizado dos alunos,
conforme estabelece o art. 1º da Lei 14.273/08, que assegura aos alunos da EEEP:
“as condições pedagógicas, administrativas e financeiras para a oferta de ensino
médio técnico e outras modalidades de preparação para o trabalho” (CEARÁ, 2008,
p. 1).
Nesse aspecto, Freitas (2014) esclarece que o modelo de ensino médio
integrado à educação profissional, em tempo integral, adotado no Ceará,
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[…] não tem o propósito de ser uma política de geração de emprego ou
garantia de ocupação profissional, pois contempla em sua concepção a
formação integral do indivíduo nas múltiplas dimensões da vida humana,
sendo o trabalho essencial para o exercício da cidadania (FREITAS, 2014, p.
44).

Dessa forma, os alunos das EEEP recebem a formação científica,
habilitando-os para ingressarem no ensino superior, como também a formação
profissional para o acesso ao mercado de trabalho.
Ao considerar a opção de integralidade adotada pelo estado do Ceará,
cabe destacar os investimentos em educação profissional, destinados à manutenção
dessas escolas pelo governo estadual, conforme Tabela 4.

Tabela 4 - Recursos Financeiros58 (R$) investidos na Educação Profissional do
Ceará no período de 2008 a 2014
ANO

Federal

Estadual

TOTAL (R$)

2008

0,00

2.734.025,15

2.734.025,15

2009

22.674.215,07

30.068.709,51

52.742.924,58

2010

64.507.454,63

159.923.487,47

224.430.942,10

2011

14.920.840,77

146.884.529,28

161.805.370,05

2012

87.538.689,16

135.748.389,70

223.287.078,86

2013

38.635.876,28

115.319.137,72

153.955.014,00

2014

68.096.884,07

149.044.771,41

217.141.655,48

Total
Fonte: CEARÁ (2015).

296.373.959,98

739.723.050,24

1.036.097.010,22

Foram investidos no estado do Ceará, de 2008 até 2014, total R$
1.036.097.010,22, dentre recursos federais e estaduais, na educação profissional do
Ceará. Ao analisar os investimentos aplicados na Educação Profissional, nesse
período, observa-se investimento com recursos estaduais de quase 150% a mais que
os recursos federais.
Segundo Freitas (2014), tais escolas exigem aporte financeiro relevante,
em comparação com as demais escolas que integram a rede estadual de ensino, cujos
recursos, além do financiamento do Programa Brasil Profissionalizado, são
provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Tesouro Estadual, Salário
Educação, Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) e outros recursos
59 Não incluído recursos de custeio.
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oriundos de operações de crédito. Na continuidade, a autora adverte que essas
mesmas fontes, também, financiam as demais escolas da rede estadual de Ensino
Fundamental e Médio Regular, Educação Indígena e de Jovens e Adultos. Entretanto,
a autora considera que a política de Ensino Médio Integrado (EMI), nos moldes
ofertados pelas EEEP no estado do Ceará, em tempo integral, demanda maior volume
de recursos para sua manutenção, porém, vem apresentando quadro positivo em
relação aos resultados educacionais, conforme pode ser observado no SPAECE, pois
segundo a autora:
observou-se uma evolução nas médias de proficiência dos alunos das EEEP
em Língua Portuguesa e Matemática. Cabe destacar que esses resultados,
em ambas as disciplinas, foram superiores aos níveis de proficiência obtidos
pelos alunos da rede de Ensino Médio regular. Em 2012, a média geral de
Língua Portuguesa dos alunos das escolas de Educação Profissional foi de
289,4, enquanto que a dos alunos das demais escolas foi 249,2,
correspondendo a uma diferença de 40,2 pontos percentuais. Em
Matemática, a média geral obtida pelos alunos da Educação Profissional foi
302 pontos e dos alunos das demais escolas foi 252,1, representando uma
diferença de 49,9 pontos (FREITAS, 2014, p. 158).

Esses resultados também se refletem pelo aumento progressivo de alunos
egressos da rede pública estadual no ensino superior em IES públicas e privadas,
conforme apresentado anteriormente no Gráfico 4.
Compreende-se que a preocupação com os recursos destinados as EEEP
torna-se ainda mais relevante, especialmente, diante da implementação da Política de
Ensino Médio em Tempo Integral59 para as escolas regulares, no âmbito da rede
estadual de ensino do Ceará que aumenta a demanda por recursos do estado.
Nesse aspecto, o Governo do estado do Ceará, a partir da Lei nº
16.287/2017, que instituiu a Política de Ensino Médio em Tempo Integral, no âmbito
da Rede Estadual de Ensino do Ceará, vem implantando as escolas regulares de
tempo integral, visado atender à Meta 6 do PNE (2014-2024) que objetiva “oferecer
educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as)
alunos(as) da educação básica” (INEP, 2015, p. 97) e, ao mesmo tempo, atender ao
que estabelece a Meta 6 do Plano Estadual de Educação (PEE), Lei Estadual nº
16.025/2016, de
60
Conforme Lei n.º 16.287, de 20.07.17, que institui a Política de Ensino Médio em Tempo
Integral no âmbito da Rede Estadual de Ensino do Ceará, estabelecendo no artigo primeiro, “a
progressiva adequação das escolas já em funcionamento, ou que vierem a ser criadas, para a
oferta de Ensino Médio em Tempo Integral, com 45 (quarenta e cinco) horas semanais” (CEARÁ,
2017d, p. 1).
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Oferecer, até 2024, em regime de colaboração, Educação em Tempo Integral
em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas e instituições
de educação infantil, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos estudantes da educação básica (CEARÁ, 2016, p. 6).

Acrescenta-se que o expressivo direcionamento dos egressos das EEEP
para o ensino superior também se refletiu na quantidade de bolsistas beneficiados
pelo Programa Avance – Bolsa Universitário, inclusive contribuindo para definir o
universo desta pesquisa, conforme apresentado anteriormente e cujo percurso dessa
política apresenta-se no tópico seguinte.
4.2 PROGRAMA AVANCE – BOLSA UNIVERSITÁRIO: POLÍTICA PÚBLICA PARA
EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ

No Brasil, as questões relacionadas às desigualdades no acesso e na
permanência no ensino superior têm se ampliado nos últimos anos, especialmente,
as que versam sobre as condições desfavoráveis de permanência no ensino superior
dos alunos em situação de vulnerabilidade social e econômica.
Tal fato se atribui, principalmente, devido à expansão das instituições de
ensino superior e consequente ampliação de vagas, atrelado ao aumento do acesso
a esse nível educacional das camadas sociais mais pobres da população, em maioria,
composta por negros, pardos, indígenas e desfavorecidos, em geral, beneficiados
pelas políticas públicas de acesso à educação superior.
Tais políticas, com destaque para as que tratam de reserva de cotas, bolsas
de graduação, assistência estudantil e de financiamento da educação, têm contribuído
para colocar dentro do ambiente acadêmico parcela da população das camadas
sociais mais pobres, outrora excluídas desse nível educacional. Demandando, assim,
novos desafios à educação superior e suscitando o debate sobre a equidade nas
condições de permanência de alunos das camadas pobres nesse ambiente
educacional.
Nesse aspecto e diante do quadro atual da educação superior, supõe-se
que tais questões ainda serão muito debatidas até que se consiga percorrer os
caminhos para soluções desses problemas. Especialmente, diante do quadro
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nacional que se configura a educação brasileira, sob incertezas que pairam sobre a
educação superior pública.
No âmbito do estado do Ceará, a relevância de tais políticas para o
enfrentamento dos obstáculos à permanência estudantil no ensino superior pode ser
observado na pesquisa realizada por Santos e Morais (2017), no contexto da UFC,
com base nos dados de 201360.
As autoras constataram a ação imprescindível das políticas públicas
federais para permanência estudantil, a partir da análise do Programa de Residência
Universitária61 da UFC, que tem o objetivo apontar o perfil do estudante residente e
inferir sobe a importância da assistência estudantil para permanência e êxito no
percurso acadêmico. Acrescentam que, além da moradia, o referido Programa
também garante aos residentes as três principais refeições gratuitas no Restaurante
Universitário, mais um auxílio financeiro62 para custear uma ceia noturna e a
alimentação no final de semana. Ademais, observaram que 75% dos ingressantes63
no PRU, em 2013, concentravam-se no primeiro e segundo semestres do curso,
revelando a necessidade de maior atenção ao primeiro ano da graduação,
especialmente por corresponder a um período de muitas transformações na vida dos
estudantes.
Todas essas transformações envolvendo a mudança de vida dos
estudantes, em decorrência do ingresso na vida acadêmica - muitos deles, fora de
casa, longe da família, sem renda para manutenção no ambiente universitário,
necessitando adaptar-se a vida acadêmica - motivam Santos e Morais (2017) a
considerar que apenas fornecer a possibilidade de acesso ao ensino superior não é
suficiente, faz-se necessário, da mesma forma, propiciar as condições de
permanência nesse ambiente educacional, seja arcando com os custos dos livros, das
refeições e do transporte, seja garantindo a moradia; como também, propiciando o
bem-estar físico e mental desses estudantes.
61

Nesse período, o PRU atendeu a 402 alunos dos cursos de graduação presencial do campus de
Fortaleza, com a seguinte distribuição: Letras (59); Agronomia (47); Pedagogia (22); Geografia(21);
Economia Doméstica (21); Matemática (18); Química (18); Educação Física (13); Ciências
Econômicas (11) (SANTOS; MORAIS, 2017).
62 O Programa de Residência Universitária é parte integrante da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis
– PRAE da UFC que tem por objetivo atender a estudantes do interior do Ceará
63
O valor do auxílio financeiro correspondia a R$ 22,99 para cada dia do final de semana e
feriado, mais R$ 4,17 para ceia noturna, em 2013.
63Ingressaram no Programa de Residência Universitária /UFC, em 2013, 104 estudantes. Destes, 53
são alunos no primeiro semestre (51%). No segundo semestre, foram 26 alunos (24%). Os demais, 25
alunos (24%) estavam distribuídos entre o terceiro e oitavo semestres (SANTOS; MORAIS, 2017).
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Nesse contexto, as referidas pesquisadoras seguem defendendo a
necessidade de aporte financeiro nos semestres iniciais, considerando a ausência de
apoio financeiro das famílias64, por conta da carência financeira das mesmas e,
também, devido à impossibilidade do estudante do primeiro semestre ter acesso a
outras formas de benefícios institucionais como as bolsas por mérito acadêmico.
Pelo

exposto,

compreende-se

que

as

dificuldades

ou

mesmo

impossibilidade de se conseguir bolsas nos primeiros semestres da graduação é um
dos fatores que pode comprometer a permanência estudantil de alunos que
apresentam condições socioeconômicas insuficientes para se manterem estudando.
Esse é o contexto de atuação do Programa Avance – Bolsa Universitário
que tenciona apoiar a permanência no ensino superior de alunos concludentes do
ensino médio público cearense de baixa renda, cujo histórico de implementação
apresenta-se a seguir.
4.2.1 Breve histórico do Programa Avance – Bolsa Universitário
O Programa Avance – Bolsa Universitário - política pública desenvolvida
pelo governo do estado do Ceará, voltada para o ensino superior, criado pela Lei nº
16.317 de 14 de agosto de 2017 e alterado pela Lei nº 16.845, de 06 de março de
2019 - tem a finalidade de atender, por meio de concessão de bolsa financeira65, a
alunos em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, prioritariamente,
egressos das escolas da rede públicas cearense, matriculados no primeiro ano de
graduação em uma IES pública ou privada, reconhecida pelo MEC.
O Programa foi, inicialmente, gerenciado pela SEDUC, por meio da
CODEA, na responsabilidade da Célula de Protagonismo Estudantil, utilizando-se dos
recursos oriundos do FECOP66, com o Monitoramento das Ações e Projetos
64 Dos ingressos, em 2013, no Programa de Residência Universitária, 44,2% faziam parte de famílias
inscritas no Programa Bolsa Família e 24% tinham algum tipo de benefício previdenciário. No geral, as
ocupações são de pouca qualificação e baixa remuneração, que incluíam agricultores, auxiliar de
serviços gerais, comerciante, empregada, auxiliar administrativo, trabalho de reciclagem, manicure,
“bicos” em geral (SANTOS; MORAIS, 2017).
65 Na primeira edição do Programa Avance, em 2017, o valor da bolsa correspondia a R$ 937,00 por
seis meses ou R$ 468,50 por 12 meses.
66 O Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) foi criado por meio da Lei Complementar nº 37,
de 26/11/2003 e regulamentado pelo Decreto nº 29.910, de 29/09/2009, com a finalidade de viabilizar,
para população pobre e extremamente pobre do Estado do Ceará, acesso a níveis dignos de
subsistência, mediante a aplicação de recursos em ações suplementares de nutrição, habitação,
educação, saúde, saneamento básico, reforço da renda familiar, combate à seca, e outros programas
de relevante interesse social, de modo a promover a melhoria da qualidade de vida (SEPLAG, 2019).
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Prioritários (MAPP)67 1873 da SEDUC – Fonte 10, cujos requisitos exigidos estavam
estabelecidos no art. 3º da Lei nº 16.317/2017, conforme segue:
I - estar matriculado num curso de graduação em uma Instituição de Ensino
Superior – IES, credenciada pelo Ministério da Educação - MEC, cursando,
no mínimo 80% (oitenta por cento) das disciplinas do semestre;
II - ter cursado todo o Ensino Médio em Escola Pública da Rede Estadual do
Ceará, tendo concluído nos 2 (dois) anos anteriores ao da matrícula na
Instituição de Ensino Superior – IES, credenciada pelo MEC; 68
III – ser membro de família beneficiária do Programa Bolsa Família do
Governo Federal;
IV – ter obtido média geral igual ou superior a 560 (quinhentos e sessenta)
pontos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM69 (CEARÁ, 2017a, p. 2).

Assim, foi realizado o processo para seleção dos bolsistas, por meio de
dois editais. O primeiro Edital nº 013/2017 – GAB-SEDUC/CE foi publicado no DOE,
em 21 de agosto de 2017, para abertura de inscrições e realização de processo
seletivo, destinado à concessão de 1.000 (um mil) bolsas do Programa Avance – Bolsa
Universitário para o ano de 2017 (CEARÁ, 2017e).
No decurso desse processo, cabe destacar que dos 1.769 inscritos, apenas
748 foram considerados aptos a receberem as bolsas. Os demais candidatos foram
indeferidos70, por não atenderem a algum dos requisitos exigidos no edital, cujo
principal problema será apresentado, posteriormente, ao longo desta pesquisa.
Todavia, como nem todas as vagas foram preenchidas, realizou-se o
segundo processo seletivo, por meio do Edital nº 019/2017 – GAB-SEDUC/CE, de 25
de outubro de 2017, publicado no DOE, em 27 de outubro de 2017, destinado à
concessão de 252 bolsas do Programa Avance – Bolsa Universitário para o ano de

67 Criado para monitorar a carteira de projetos do Governo do Ceará, o MAPP foi instituído em 2007 e,
desde então, é comandado pelo governador como o mais importante sistema de gestão para
implantação e acompanhamento das ações realizadas no âmbito estadual. Tem o objetivo de melhor
definir a aplicação dos recursos e monitorar todos os valores investidos pelo Governo, tratando de
todas as fases do ciclo de vida de seus projetos – desde a proposição até o encerramento, passando
pelos processos de aquisição e contratação, execução, monitoramento e encerramento. Disponível em:
https://www.ceara.gov.br/2018/01/18/governo-do-ceara-realiza-primeira-reuniao-do-mapp-de- 2018/.
Acesso em: 15 ago. 2019.
68 Ter cursado todo o ensino médio na rede pública estadual do Ceará, tendo concluído no ano letivo
de 2015 ou 2016.
69 Referente às edições do exame em 2015 ou 2016 e que tenham ingressado em uma IES no ano de
2017.
70 Dos candidatos indeferidos, foi possível identificar, aproximadamente, 627 alunos das escolares
regulares, 361 das EEEP, 17 provenientes dos Centros de Educação de Jovens e Adultos, com
educação semipresencial, 15 de escolas federais, e um obteve o certificado do ensino médio por meio
do ENEM e os demais não identificaram o tipo de escola de origem.
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2017, decorrentes das vagas remanescentes do processo seletivo regido pelo Edital
nº 013/2017 (CEARÁ, 2017f).
Esclarece-se que dentre os 748 selecionados no Edital nº 13/2007,
somente 711 assinaram o Termo de Compromisso para o recebimento das bolsas.
Quanto ao Edital nº 19/2007, foram selecionados 262 candidatos, pois 10
classificáveis do Edital nº 19/2007 foram convocados para assinar o Termo de
Compromisso, considerando a existência de vagas no Edital nº 13/2007, perfazendo
total de 973 bolsistas contemplados com o Programa Avance – Bolsa Universitário,
em 2017.
Ainda, destaca-se que os resultados da seleção de 2017 reservou vagas
para negros, pessoas com deficiências, indígenas e quilombolas, sendo que no Edital
nº 013/2017 o preenchimento das vagas foi de 74,16, 2,5, 10 e 5%, respectivamente,
para negros, pessoas com deficiências, indígenas e quilombolas. No edital nº 19/2017,
somente 66,66% das vagas para negros foram preenchidas. As demais, pessoas com
deficiências, indígenas e quilombolas, os percentuais não tiveram representação, ou
seja, as vagas não foram preenchidas.
Dessa forma, os 973 bolsistas considerados aptos nos termos da
legislação, correspondem a 97,3% do total previsto, contemplando alunos distribuídos
em várias IES públicas e privadas, nos mais variados cursos 71, localizadas na capital
e no interior do estado do Ceará, e também em outros estados72.
Na continuidade da execução do Programa Avance – Bolsa Universitário,
deu-se início aos pagamentos das bolsas dos 973 bolsistas contemplados pelo
Programa em 2017, com recursos oriundos do FECOP.
De acordo com a Servidora 1, esses recursos, totalizando R$ 3.130.517,00,
foram distribuídos contemplando as 14 regiões orçamentárias73, com base na
localização da principal escola na qual o aluno cursou o ensino médio. A Região 03 –
Grande Fortaleza teve a maior concentração de recursos, correspondendo a 58,87%
do total, beneficiando 52,93%, ou seja, 515 dos 973
71 Mais detalhes podem ser observados no Anexo A desta dissertação.
72 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Universidade Estadual do Piauí, Universidade
Federal Rural do Semiárido, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano, Universidade Federal da Paraíba, entre outras.
73 Conforme a seguinte distribuição: 01 – Cariri, 02 – Centro Sul, 03 – Grande Fortaleza, 04 – Litoral
Leste, 05 – Litoral Norte, 06 – Litoral Oeste/Vale do Curu, 07 – Maciço do Baturité, 08 – Serra da
Ibiapaba, 09 – Sertão Central, 10 – Sertão de Canidé, 11 – Sertão de Sobral, 12 – Sertão dos Crateús,
13 – Sertão do Inhamuns, 14 – Vale do Jaguaribe.
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bolsistas. Esclarece a referida Servidora que essa concentração se justifica pela
quantidade de municípios - englobando os municípios de Aquiraz, Cascavel, Caucaia,
Eusébio, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba,
Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e Fortaleza; por conseguinte, possui também
maior concentração de escolas, abrangendo 274 escolas de um total de 717, ou seja,
mais de 34% de todas as escolas da rede pública estadual. Outro fator relevante que
contribui para concentração dos recursos na Região 03, foi a inclusão nessa região
orçamentária de todos os selecionados do Edital nº 19/2017, devido à impossibilidade
de identificar os locais de origem dos estudantes beneficiados, considerando que
quando o orçamento foi definido o processo de seleção estava em andamento.
Acrescenta-se que o pagamento das bolsas começou a ser realizado a
partir de outubro de 2017, estendendo-se até início de 2019. Esta extensão do prazo
para pagamento da bolsa foi devido à suspensão dos pagamentos pela SEDUC em
atendimento à recomendação de maio/2019, realizada pela Procuradoria Regional
Eleitoral do Ceará, que solicitou a imediata suspensão dos pagamentos das bolsas
concedidas em 2017, por considerar a ausência de dotação de recursos específicos
para execução do Programa Avance – Bolsa Universitário nas Leis Orçamentárias
Anuais de 2017 e 2018; como também a suspensão do processo seletivo de 2018 que
encontrava-se em andamento e todas as ações relacionadas ao referido Programa
até 31/12/2018, por infringir a Lei das Eleições (BRASIL, 1997b), que proíbe a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública
durante anos eleitorais, sem previsão na execução orçamentária do ano anterior.
Portanto, o Edital nº 015/2018, que havia sido publicado no DOE de
09/04/2018 para a abertura de 2 (duas) mil novas bolsas do Programa Avance – Bolsa
Universitário (CEARÁ, 2018d), foi revogado pela Portaria nº 0726/2018 GAB/SEDUC,
publicada no DOE de 16/05/2018, que
resolve REVOGAR o Edital Nº 015/2018 – GAB-SEDUC, de 03 de abril de
2018, publicado no DOE de 09 de abril de 2018, tendo em vista a não
concretização, em tempo hábil, das mudanças legislativas propostas na Lei
Nº 16.317, de 14 de agosto de 2017, que instituiu o Programa Avance – Bolsa
Universitário, por meio dos processos de Nºs: 8520926/2017 – VIPROC e
2421651/2018 – VIPROC, que terminou por causar contradições entre
requisitos para participação, estabelecidos no item 3, do referido Edital, frente
a legislação vigente (CEARÁ, 2018e).
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Nesse contexto, o Governo do estado do Ceará envia Projeto de Lei à
Assembleia Legislativa para fins de apreciação sobre alterações na Lei nº 16.317, 14
de agosto de 2017 que instituiu o Programa Avance – Bolsa Universitário, cujos
motivos se justificam diante da necessidade de aperfeiçoar a execução do referido
Programa.
Assim, foi sancionada a Lei nº 16.845, de 06 de março de 2019, publicada
no DOE de 7 de março de 2019, que autoriza a Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP)74, a conceder bolsas no âmbito
do Programa Avance – Bolsa Universitário, altera a redação do art. 2º, dos incisos I e
III do art. 3º, dos incisos III, IV e do parágrafo único do art. 4º, dos §§ 1º e 2º do art. 5º
e do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 16.317, de 14 de agosto de 2017. (CEARÁ,
2019a).
A nova Lei nº 16.845/2019 faz alterações na Lei nº 16.317/2017 e resolve
alguns problemas detectados ao longo da execução do Programa Avance – Bolsa
Universitário, como também responde ao primeiro questionamento feito por esta
pesquisa que se refere à gestão do Programa conduzida pela SEDUC. Conforme
citado anteriormente, o referido Programa trata-se de política pública com foco na
educação superior, que estava sendo gerenciado exclusivamente por esta Secretaria,
cujos eixos formativos estão centrados na educação básica.
Agora, com a alteração da Lei, a gestão do Programa passa a ser
compartilhada com a FUNCAP que fica autorizada a conceder as bolsas no âmbito do
Programa Avance – Bolsa Universitário, a alunos previamente selecionados pela
SEDUC.
Também foram resolvidas as questões de ordem orçamentária, conforme
podemos identificar no art. 1º, da Lei nº 16.845/2019:

§ 1.º As bolsas do Programa Avance – Bolsa Universitário, já concedidas no
ano de 2017, continuarão a ser pagas pela SEDUC até o seu término.
§ 2.º As bolsas do Programa Avance – Bolsa Universitário, a partir do
exercício de 2018, serão concedidas e pagas pela FUNCAP (CEARÁ, 2019a,
p. 1).

Outro problema que acredita-se ter sido resolvido em função das
alterações na Lei, refere-se à quantidade de alunos indeferidos no processo seletivo
74 Instituição vinculada funcionalmente à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do
Estado do Ceará (SECITECE)
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realizado em 201775. Após análise da SEDUC76, identificou-se que o principal motivo
dos indeferimentos estava relacionado ao não cumprimento do requisito “ser membro
de família beneficiária do Programa Bolsa Família do Governo Federal” (CEARÁ,
2017a, p. 2) referente ao Inciso III, do art. 3º da Lei nº 16.317/2017. Portanto, a SEDUC
sentiu a necessidade de alterar esse requisito, optando-se por cadastro mais amplo,
sem prejudicar o critério de vulnerabilidade socioeconômica. No caso, a alteração está
contemplada no Art 3º, Inciso III da Lei nº 16.845/2019 que estabelece como requisito
“estar com o cadastro devidamente atualizado no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadUnico)77” (CEARÁ, 2019a, p. 2).
Ademais, foram realizadas mudanças nas regras adotadas pela lei anterior,
com destaque para mudanças no tempo de concessão das bolsas, cuja única opção
passa a ser de 12 (doze) meses com valor mensal de R$ 468,50 (quatrocentos e
sessenta e oito reais e cinquenta centavos). E, ainda, permitindo que possam ser
beneficiados alunos que se encontrarem em período letivo superior ao primeiro ano
do curso de graduação, no caso do não preenchimento de todas as vagas e desde
que se enquadrem nas condições socioeconômicas previstas no Programa, conforme
estabelece o § 3º do art. 2.º, da Lei nº 16.845/2019.
§ 3º Em caso de não preenchimento das vagas aplicando-se os critérios
contidos no caput do art. 1º, fica autorizada a FUNCAP a conceder a bolsa
do Programa Avance – Bolsa Universitário, aos alunos que se encontrarem
em período letivo superior ao previsto pelo § 1º deste artigo78, desde que se
enquadrem nas condições socioeconômicas previstas no Programa (CEARÁ,
2019a, p. 2).

Havendo bolsas remanescentes, em decorrência do critério definido no
inciso III, do art 3º da referida lei, ou seja, “estar com o cadastrado devidamente
atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal” (CEARÁ,
2009a, p. 2)”, o § 4º do art. 2.º da referida Lei, estabelece que

75 Relembrando que no primeiro edital, dentre os mais de 1.700 candidatos inscritos, apenas 748
foram considerados aptos e mesmo após realizado segundo processo seletivo, apenas 973 bolsas
foram concedidas, DO total estimado de 1.000 (mil) bolsas disponíveis.
76 Conforme informações concedidas em entrevista com Servidora 2 E Servidor 3 da SEDUC.
77 Esclarece-se que o CadUnico, conforme estabelece o Decreto Federal nº 6.135/2007, trata-se de
instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda,
que deve ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas
sociais do Governo Federal, voltados para atender esse desse público.
78 Que estabelece: “O auxílio financeiro poderá ser concedido aos alunos que se encontrem no
primeiro ano letivo do curso superior […]” (CEARÁ, 2019a, p. 2).
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[...] poderão ser contemplados alunos de escolas estaduais que tenham
cursado o ensino em escolas públicas estaduais, desde que comprovem
renda familiar bruta mensal de, no máximo, 1 (um) salário mínimo e meio por
pessoa ou renda familiar bruta mensal de até 3 (três) salários mínimos.
(CEARÁ, 2019a, p. 2).

Ainda assim, persistindo vagas remanescentes, após exauridas todas as
possibilidades de seleção dos bolsistas, adotando-se os critérios apresentados
anteriormente, a Lei estabelece no § 5º do art. 2º que essas vagas serão
[...] destinadas a alunos bolsistas que tenham cursado ensino médio na rede
privada de ensino no Estado do Ceará e em escolas públicas federais e
municipais localizadas no Estado do Ceará, desde que comprovem renda
familiar bruta mensal de, no máximo, um salário mínimo e meio por pessoa
ou renda familiar bruta mensal de até 3 (três) salários mínimos (CEARÁ,
2019a, p. 2 ).

Nesse contexto, ao analisar o estabelecido pelos §§ 3º, 4º e 5º, do art. 2º,
da Lei nº 16.845/2019, acima citados, observa-se ampliação das possibilidade de
acesso, mas que não comprometem o foco do programa na promoção da equidade,
considerando que em todas as situações possíveis exigi-se a comprovação da
condição de vulnerabilidade socioeconônica.
Dessa forma, publicada as alterações na Lei de criação do Programa
Avance – Bolsa Universitário, deu-se continuidade ao Programa que teve a segunda
edição realizada, por meio do Edital nº 003/2019-GAB/SEDUC/CE, de 22 de março
de 2019, publicado no DOE, em 26 de março de 2019, para abertura de inscrições e
realização de processo seletivo destinado à concessão de 2.000 (duas mil) bolsas do
referido Programa, nos termos das Leis nº 16.317, de 14 de agosto de 2017 e 16.845
de 06 de março de 2019, destinado aos alunos que concluíram o ensino médio na
rede pública estadual de ensino e que ingressaram em IES nos anos de 2018 ou 2019
(CEARÁ, 2019c).
Assim, o processo seletivo ficou a cargo da SEDUC, por meio da
Coordenadoria de Gestão da Rede Escolar/Célula de Acompanhamento de
Programas e Projetos – CEAPP, cabendo à FUNCAP conceder e pagar as bolsas,
utilizando os recursos do FECOP, com dotação orçamentária da FUNCAP, MAPP 165
– Fonte 10.
Conforme item 2.1 do referido edital, as 2.000 (duas mil) bolsas do
Programa foram distribuídas em duas categorias. A primeira categoria oferece 1.000
(mil) bolsas para alunos que ingressaram no ensino superior em 2018 e a outra
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categoria, mais 1.000 (mil) bolsas para alunos que ingressaram no ensino superior
em 2019.
No que diz respeito aos critérios de seleção dos bolsistas, apesar do
Programa Avance – Bolsa Universitário se tratar de política com finalidade de
combater as desigualdades, mesmo assim, optou por adotar critérios meritocráticos.
Assim, o Edital n° 003/2019 estabeleceu no subitem 5.1.2 do referido edital que a
classificação dos alunos no âmbito do processo seletivo terá “[…] como critério a
média geral obtida no ENEM de 2017 para Categoria 1 e notas obtidas no Enem 2018
para a Categoria 2” (CEARÁ, 2019c, p. 62). Caso ocorra empate, os principais critérios
utilizados para o desempate, também, são meritocráticos, conforme pode ser
observado no subitem 5.1.2.5 do referido edital, alíneas “a” e “b” a seguir:
a) Maior nota na Redação do ENEM, dos anos 2017 ou 2018;
b) Maior nota na área de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias do
ENEM conforme a Categoria de Concorrência (Categoria 1 - alunos que
ingressaram em 2018 e Categoria 2 - alunos que ingressaram no ensino
superior em 2019);
c) Maior idade (CEARÁ, 2019c, p. 62-63).

Nesse contexto, Gisi (2006) ressalta que esse tipo de seleção se constitui
mecanismo de exclusão, na medida em que os maiores beneficiários acabam sendo
os candidatos mais preparados que tiveram maiores oportunidades educacionais,
portanto maior capital social e cultural.
Após concluída o processo seletivo do Edital n° 003/201, a SEDUC divulga
o resultado final dos alunos classificados, considerando o limite de vagas por grupo
de concorrência da seleção do Programa Avance – Bolsa Universitário referente a
edição de 201979, bem como a relação definitiva de classificáveis (CEARÁ, 2019d).
Os resultados finais da seleção podem ser observados no Tabela 5 a seguir.

79 Esclarece-se que encontra-se em andamento o Edital n° 017/2019 para a concessão de bolsas do
Programa Avance – Bolsa Universitário, decorrentes das vagas remanescentes do Edital n° 003/2019,
que tem cronograma previsto para concluir em 25 de outubro de 2019 e está disponível em:
<https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2019/09/edital_dezessete_2019_vagas_re
manescentes.pdf>.
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Tabela 5 – Distribuição de vagas previstas e efetivadas na edição 2019 do
Programa Avance – Bolsa Universitário por categoria
Categoria 1
Distribuição

Categoria 2

Vagas previstas

Vagas
efetivadas

Vagas previstas

Vagas
efetivadas

Ampla Disputa

800

874

800

876

Negros

120

120

120

120

Pessoas com deficiências

40

6

40

3

Indígenas

20

0

20

1

Quilombolas

20

0

20

0

1000

1000

1000

1000

Total
Fonte: Elaborado pela autora.

Ante o exposto, percebe-se que em relação aos grupos de bolsas
reservadas (negros, deficientes físicos, indígenas e quilombolas) apenas as vagas
destinadas aos negros foram totalmente preenchidas. Nos demais grupos, a
participação foi muito baixa ou ausente. No caso dos deficientes físicos, o
preenchimento foi de 15% e 7,5% das vagas nas categorias 1 e 2, respectivamente.
Enquanto que os indígenas tiveram o percentual insignificante de 0,5% das vagas,
apenas, na Categoria 2. As demais vagas tiveram ausência de candidatos.
Apesar do presente estudo não estar voltado para reflexão sobre as
temáticas relativas a esses grupos, de qualquer forma, os dados revelam ações de
educação inclusiva no estado do Ceará, principalmente, considerando a inexpressiva
participação dessas categorias no processo seletivo do Programa Avance – Bolsa
Universitário, que não refletem o observado na pesquisa de perfil da ANDIFES80 em
2018, ao demonstrar crescimento a nível nacional dessas populações nas IFES
brasileiras81, em especial das populações quilombolas e indígenas. Neste sentido, a
referida pesquisa destaca que
Dobrou o número de indígenas aldeados. Eram 2.329, em 2014, chegando a
4.672 em 2018. Em relação a pretos quilombolas, eram 4.231 e hoje são
10.747. O contingente estudantil de pretos quilombolas cresceu cerca de uma
vez e meia, ou seja 154% (ANDIFES, 2019, p. 58).

80 De acordo com a V Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos Estudantes das Universidades Federais
– 2018.
81 Apesar do relatório da ANDIFES realizar questionamento sobre as deficiências (Baixa visão ou visão
subnormal, Cegueira; Deficiência auditiva; Surdez, Surdocegueira, Física, Intelectual, Múltipla,
Transtorno global do desenvolvimento; Altas habilidades/superdotação) não traz os percentuais de
participação referente a desse grupo.
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Ainda complementa o relatório da ANDIFES (2019), em relação aos
percentuais dessas populações por unidade federativa, que entre os graduandos (as)
por cor ou raça no estado do Ceará, em 201882, 29,2% são brancos, 56,4% pardos,
9,1% pretos (somatório das categorias “Pretos não quilombolas” e “Pretos
quilombolas”) e 1,0% são indígenas (somatório das categorias “Indígenas não
Aldeados” e “Indígenas Aldeados”), totalizando percentual de pretos, pardos e
indígenas de 66,5% da população universitária. Considerando o percentual de pretos,
pardos e indígenas (PPI) da população geral do estado do Ceará de 66,8%, tem-se
Índice de Inclusão Racial – IIR83, nas IFES, de 0,99. Ou seja, o perfil racial dos
estudantes das IFES se aproxima bastante ao da população do estado.
Logo, considera-se que os indícios, apresentados no parágrafo anterior,
constituem-se como suficientes para justificar aprofundamento do debate sobre as
políticas públicas acerca dessa temática no estado do Ceará.
No próximo tópico, apresentam-se os resultados da pesquisa com os
servidores da SEDUC e os bolsistas egressos das EEEP que aceitaram participar da
pesquisa.
4.2.2 Programa Avance – Bolsa Universitário na perspectiva dos bolsistas
egressos das EEEP e dos servidores da SEDUC

Nas últimas décadas, conforme apresentado ao longo desta pesquisa,
políticas públicas foram desenvolvidas pelo Governo Federal que têm contribuído para
reverter o quadro de desigualdade na educação superior, tanto no ingresso quanto na
permanência estudantil. Mesmo assim, não têm conseguido atender à crescente
demanda de alunos que necessitam dessas políticas para se manterem estudando,
deixando contingente de alunos desamparados.
Nesse contexto, insere-se o Programa Avance – Bolsa Universitário,
considerada política pública voltada para educação superior desenvolvida no estado
do Ceará que busca melhorar a permanência estudantil - mais especificamente no
82 Considerando que o somatório dos percentuais apresentados corresponde apenas a 95,7%,
conforme informado no referido relatório, supõe-se que os demais 4,3% correspondam a outros grupos
e/o a ausência de resposta ao questionamento (não respondidos).
83 O Índice de Inclusão Racial é a relação entre as reservas de vagas para pretos, pardos e indígenas
e a proporção desses grupos na população. Foi criado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares sobre
Ação Afirmativa – GEMAA, IESP/UERJ, que corresponde à proporção agregada de pretos, pardos e
indígenas entre os estudantes, dividida pela proporção desses grupos na população de cada unidade
da federação. Portanto, de acordo com o IIR, quanto mais próximo de 1 (um), mais significativa é a
inclusão (ANDIFES, 2018).
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período de adaptabilidade que corresponde ao primeiro ano de graduação - dos
alunos que tenham cursado todo o Ensino Médio na rede pública cearense e
ingressaram no ensino superior.
Assim, esta pesquisa buscou analisar o Programa Avance – Bolsa
Universitário como indutor da permanência no ensino superior, dos alunos egressos
das EEEP do estado do Ceará, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cujo
recorte abrange a primeira edição de 2017, a partir da percepção dos profissionais da
SEDUC e dos bolsistas egressos das EEEP que são, ao mesmo tempo, discentes da
UFC, que concordaram em participar da pesquisa.
Nesse intuito, procurou-se responder aos questionamentos da pesquisa,
analisando-se documentos, como leis, portarias, editais, relatórios, realizando-se
entrevistas com os profissionais que participaram da execução do Programa ou
participam da gestão atual e, coletando-se, por meio de questionário aberto, a
percepção dos bolsistas do Programa.
Acerca das entrevistas com os servidores da SEDUC, relembra-se,
conforme apresentado na metodologia, que foram realizadas três entrevistas com
servidores que aceitaram participar da pesquisa, sendo que dois participaram da
Comissão responsável pelo processo seletivo dos bolsistas em 2017 84, um dos quais
também atua na Educação Profissional, e a terceira participou da gestão da segunda
edição do em 2019.
Destaca-se que se buscou identificar nas entrevistas as motivações da
SEDUC para o desenvolvimento do Programa Avance – Bolsa Universitário com foco
no ensino superior; as pretensões da SEDUC em relação às políticas públicas para
educação superior no estado do Ceará; a interpretação dos entrevistados sobre os
elevados índices de aprovação dos egressos das EEEP, no ensino superior ao invés
de ingressar no mercado de trabalho; o tipo de acompanhamento realizado, além do
pagamento da bolsas, especialmente, para os alunos que desistiram ou tiveram a
bolsa cancelada; os principais problemas identificados ao longo do processo de
execução do Programa; e a avaliação da primeira edição do Programa.
Portanto, inicia-se este tópico com os resultados da pesquisa sobre as
motivações da SEDUC para o desenvolvimento do Programa Avance – Bolsa
Universitário, com foco no ensino superior. Foram identificadas duas situações que se
acredita-se estar relacionadas com as motivações para o desenvolvimento do
Programa.
84 Conforme Portaria N°1210/2017-GAB.
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A primeira se refere às ações de mobilização desenvolvidas pela SEDUC,
com destaque para o projeto Enem Chego Junto Chego Bem, com foco no ingresso
do aluno da rede pública no ensino superior e que contribuíram para colocar nas IES
muitos alunos das classes pobres, egressos das escolas pública estaduais, cujas
condições financeiras eram insuficientes para eles se manterem nesse nível de
ensino. As falas a seguir refletem esse movimento.
Antes, eu não sei dizer exatamente quando, existia a ideia de se preparar o
aluno para a vida, mas também existia sentimento de que o aluno concluía o
ensino médio e nem estava preparado para a vida, nem para ingressar na
universidade. Hoje, a gente observa que as ações desenvolvidos pela
SEDUC, por meio de ações complementares como o Enem Chego Junto
Chego Bem, Enem não tira férias, Agosto do aluno, dentre outros; como
também, do acompanhamento das escolas, monitoramento dos índices
educacionais (de abandono, aprovação e da aprendizagem), de fato, têm
contribuído para melhoria da aprendizagem e ajudado a colocar alunos
concludentes do ensino médio da rede pública cearense no ensino superior.
Isso pode ser observado nos índices de aprovação no ensino superior dos
últimos anos85 (Servidora 1).
A Secretaria da Educação vem, de 2013 para cá, com política estruturada de
mobilização, para que os nossos jovens ingressem no ensino superior. O
nosso Programa Enem Chego Junto Chego Bem é estruturado em etapas
para garantir esse nosso resultado progressivo a cada ano. O Programa
Avance faz parte (desse) conjunto de ações que a secretaria vem
desenvolvendo, diria até que perseguindo algumas premissas das quais a
gente não abre mão, que é a questão da equidade, do acesso, da conclusão
da educação básica com sucesso. E a agente compreende que essa tarefa
só está concluída quando a gente colhe o sucesso do nosso aluno
ingressando na universidade (Servidora 3).

A segunda ocorre quando o aluno da rede pública está no ensino superior
e depara-se com as dificuldades para permanecer nesse nível de ensino. Os relatos
dos servidores revelaram que essas dificuldades não passaram despercebidas pela
SEDUC, sendo consideradas motivadoras para o desenvolvimento do Programa
Avance – Bolsa Universitário.
[...] esses alunos quando entram na universidade passam a enfrentar muitas
dificuldades para se adaptarem à nova rotina. Muitos realizam longos
deslocamentos diários até a universidade, alguns mudam de cidade ou até
de Estado, precisam pagar hospedagem, comprar material didático, entre
outras despesas que as famílias de baixa renda não conseguem arcar e o
aluno acaba abandonando os estudos. Essas dificuldades foram a motivação
para realização do Programa Avance e, assim, contribuindo para que esses
alunos continuem estudando e possa realizar o sonho do ensino superior
(Servidora 1).

85 Conforme pode ser observado no Gráfico 4 – Quantitativo de egressos da rede pública cearense
nas IES, dessa dissertação.
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[…] ao mesmo tempo em que a secretaria acompanhou cada vez mais jovem
ingressando na universidade, também, outra experiência já nos dizia que o
jovem que tem poder aquisitivo baixíssimo [...] ele passa no curso que ele
sonha […] mas a família não tinha condição de dar nenhuma estrutura para
ele permanecer [...] muitos desistiam, porque não tinham condição de se
manter com uma estruturação mínima. […] Essa percepção foi o que deu,
digamos assim, o input para que o Programa Avance fosse estruturado
(Servidora 3).
[...] após toda essa mobilização [...] de mostrar as pessoas de que há
estrutura que dá sustentação ao sonho, a gente percebeu que, muitas vezes,
essa expectativa estava se frustrando pela realidade 86. E aí o período de
adaptabilidade à universidade é um período mais crítico. A gente sentiu que
esse era um risco para o próprio projeto de 100% Enem, ao perceber que
alunos conseguiam entrar (no ensino superior), mas não estavam se
mantendo. Então, o Programa Avance veio muito nessa linha de criar ainda
mais esse imaginário que, além de entrar, há a permanência (Servidor 2).

A decisão de concentrar recursos no primeiro ano de graduação,
correspondente ao período de adaptabilidade ao ensino superior, foi tomada por
considerá-lo como período crítico para adaptação do aluno à nova realidade. A fala
do Servidor 2 apresenta-se em consonância com os estudos de Cislaghi (2008), Zago,
Paixão e Pereira (2016) que indicam maior concentração da evasão nos semestres
iniciais da graduação. Além do mais, alinha-se com o observado por Santos e Morais
(2017), no que se refere à necessidade de maior atenção aos estudantes do primeiro
ano de graduação do ensino superior, com vistas a ampliar a permanência estudantil.
Ao indagar sobre as pretensões da SEDUC em relação às políticas públicas
para educação superior no estado do Ceará, o Servidor 2 esclarece:
A gente não tem pretensão nenhuma de interferir nas políticas do ensino
superior. É muito mais preocupado como o próprio aluno nosso que entra e
depois contar para os outros que não deu certo. É uma situação mesmo de
dá consequência a um programa87 que se iniciou na educação básica. Até
porque a gente não tem nenhum problema de qualquer outra instituição
assumir a frente e tomar de conta. A gente só quer que o aluno seja amparado
(Servidor 2).

De fato, a Lei nº 16.845/2019 fez mudanças na Lei nº 16.317/2017, fato que
respalda a fala do entrevistado, quando designou atribuições de concessão e
pagamento das bolsas do Programa à FUNCAP, vinculada funcionalmente à
SECITECE. No início, na edição de 2017, a gestão ficava a cargo exclusivamente da
86 Entende-se essa realidade com a falta de condições financeiras do aluno para se manter no ensino
superior.
87 Nesse caso, entende-se que o entrevistado se refere às ações de mobilização da Secretaria, com
foco no ingresso dos alunos da rede pública no ensino superior.

109

SEDUC. Atualmente, conforme relatou o Servidor 2:
[…] hoje nós dividimos a tarefa com a FUNCAP. O orçamento fica na dotação
orçamentária da FUNCAP e a SEDUC participa no processo de seleção dos
estudantes (Servidor 2).

Pôde-se inferir ainda que o Programa Avance – Bolsa Universitário tem o
propósito de somar esforços em prol da permanência estudantil no ensino superior,
como também não busca por concorrer com outras políticas, como destacado pelo
entrevistado abaixo:
[...] nós entendemos que a universidade tem um programa de bolsas de
permanência muito forte, mas no período de adaptabilidade, naqueles
primeiros seis meses a um ano, esse é o período mais critico, e nós entramos
exatamente nesse período. Tanto é, que nós não concorremos com a
universidade. Quando a universidade já atende de imediato o aluno, ele não
pode receber os dois programas. É um critério do Programa Avance não ter
outra bolsa (Servidor 2).

Essa compreensão pode ser afirmada com o aporte do art. 2º da Lei
16.845/2019, por meio do § 2º, que estabelece ser
[...] vedado o percebimento de forma cumulativa da bolsa do Programa
Avance – Bolsa Universitário com quaisquer outras bolsas ou auxílios
financeiros de mesma natureza, destinados a apoiar a permanência do
estudante na universidade, mantidas com recursos públicos de quaisquer das
esferas federativas ou de fundos privados, bem como que possua qualquer
vínculo empregatício, seja na esfera privada ou pública (CEARÁ, 2019a, p.
2).

Em continuidade às análises, buscou-se identificar nas falas dos
entrevistados se os elevados índices de aprovação dos egressos das EEEP no ensino
superior contribuíram de alguma forma para decisão de criar o Programa Avance –
Bolsa Universitário. Assim, obtiveram-se os relatos:
Não, individualmente, a gente olhou o contexto geral. Embora tenha
contribuição muito forte das escolas profissionais, isso não foi o indutor,
necessariamente, mas sim o cenário de aprovação (no ensino superior) geral
(Servidor 2).
Na verdade, nós temos crescimento (nesses índices) que não é só de alunos
da Educação Profissional, apesar de que eles vêm se ressaltando em relação
às escolas regulares. […] No conjunto dos alunos do 3º ano do Ensino Médio,
tivemos esse ano mais de 20 mil alunos (ingressando no ensino superior). A
principal motivação desse programa foi no geral assegurar a permanência do
jovem que acessava à universidade, seja pelo Enem ou vestibular, para que
ele não abandonasse, independente dele vir da EP, escola regular ou de
qualquer uma das nossas escolas (Servidora 3).
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Nessa percepção, pode-se concluir que os entrevistados compreendiam a
criação do Programa Avance – Bolsa Universitário, inquestionavelmente, visualizando
o contexto geral do alunos da rede pública estadual, sem fazer distinções entre alunos
egressos da escolas regulares, profissionais ou EJA.
Entretanto, mesmo que as EEEP não estejam relacionadas diretamente
com a criação do Programa Avance – Bolsa Universitário, conforme a percepção dos
profissionais entrevistados, não se pode desconsiderar o fato de que nos últimos anos
expressivo percentual de alunos dessas escolas estão ingressando no ensino
superior, o que também se refletiu no referido Programa, no qual mais da metade das
bolsas foram preenchidas por esses alunos.
Nessa direção, o relatório de gestão “O pensar e o fazer da educação
profissional no Ceará 2008 – 2014” (CEARÁ, 2014) contribuiu para esta reflexão ao
destacar que:
Os indicadores relacionados ao ingresso de concludentes das EEEP no
mercado de trabalho e sua aprovação na universidade materializam o ideário
da política de educação profissional do Ceará, que tem como um de seus
focos possibilitar aos alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas
dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho (CEARÁ, 2014, p. 172)

Por conseguinte, o referido relatório ao identificar a ampliação da
aprovação de egressos das EEEP na universidade e redução da inserção no mercado
de trabalho, admite que o cenário indica a necessidade de se realizar uma avaliação
sobre os impactos da política de educação profissional em relação ao mundo do
trabalho (CEARÁ, 2014), cujo cenário pode se observar na Tabela 6.
Tabela 6 – Quantitativo e percentual de inserção no mercado de trabalho e
aprovação em IES dos egressos das EEEP, no Ceará, de 2011 a 2014
Inserção no Mercado de Trabalho
Ano

Aprovação em IES

Quantidade de
alunos

Percentual
de inserção (%)

Quantidade de
alunos

Percentual
de aprovação (%)

2011

916

27,7

557

16,9

2012

1729

28,12

1616

26,4

2013

1550

25,2

2192

35,6

2014

1550

20,4

3471

37,4

Total
5.745
Fonte: Adaptado do CEARÁ (2014).

7.836
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Ao observar os dados, percebe-se, claramente, a inversão dos
quantitativos, que iniciam maiores na inserção no mercado de trabalho e que, ao final
do período, tem-se quantitativo de alunos que ingressaram no ensino superior 123%
maior que o quantitativo de alunos no mercado de trabalho. Entretanto, não se
identificou no Relatório de Gestão da SEDUC quanto do percentual de alunos que
ingressaram no mercado de trabalho está relacionado com a qualificação adquirida
pelo aluno na EEEP.
Essa redução no ingresso de concludentes das EEEP no mercado de
trabalho, segundo identificou88 o relatório de gestão “O pensar e o fazer da educação
profissional no Ceará 2008 – 2014” da SEDUC, está relacionada à falta de emprego
na área cursada e caracterizou-se como o principal motivo para não inserção no
mercado de trabalho, de acordo com 42,9% dos alunos entrevistados. Mesmo assim,
considerando que essa tendência tem sido crescente ao longo dos anos, o relatório
reitera a necessidade de ampliação do estudo feito, como forma de redefinir as
estratégias utilizadas no modelo integrado do Ensino Médio à Educação Profissional89.
Foi possível identificar, ainda, a compreensão dos entrevistados em
relação ao cenário atual das EEEP, que demonstra direcionamento expressivo de
alunos dessas escolas para o ensino superior, ao invés do ingresso no mercado de
trabalho; como também as percepções sobre o foco das EEEP, considerando as
diretrizes do Programa Brasil Profissionalizado.
Nesse sentido, a Servidora 3 esclarece que:
Quando nós começamos essa rede (das EEEP), ela tinha uma premissa que
era a inserção no mercado de trabalho. Mas, qual foi a nossa reflexão
necessária e forçada pelo próprio movimento das escolas: nossa permissão
é a inserção no mercado de trabalho, mas nós podemos negar o direito do
aluno poder ingressar na universidade, seja no curso que dê continuidade na
sua formação de nível médio ou uma qualquer outra formação que ele deseje
acessar? Entendemos que não. É preciso entender que a cada ano a
secretaria da educação vem desenvolvendo política de mobilização
estruturada, desde 2013, como já falei anteriormente […] para que nossos
jovens ingressem no ensino superior. E os alunos das EEEP não são
excluídos desse processo. A gente nunca excluiu o aluno da EP desse
processo de preparação e mobilização [...] Então, o aluno da EP está no
88 Por meio de um estudo, em 2013, junto aos concludentes das EEEP, realizada com 172 egressos
de 2011, dos cursos de Informática, Guia de Turismo, Segurança do Trabalho e Enfermagem de
nove EEEP, distribuídas em seis municípios do Ceará (CEARÁ, 2014).
89 O relatório traz algumas considerações como a possibilidades adequação dos cursos técnicos as
reais necessidades do mercado de produção e de trabalho, estudando a viabilidade da manutenção
ou ampliação de cada curso (CEARÁ, 2014).
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estágio para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo ele também está
preparado para fazer o Enem, o vestibular o que ele quiser (Servidora 3).

Por outro lado, o Servidor 2 associa esse direcionamento ao perfil dos
estudantes que passaram a acessar as EEEP, que, em certa medida, passaram por
algum tipo de seleção. Logo considera que
[…] A origem das EPs é uma construção de uma escola que fosse mais
atrativa ao estudante. A vinculação com a educação profissional, ela se dá
por atender o que as pesquisas que eram feitas com estudantes sinalizam:
de que a preocupação com o mundo do trabalho é a mais aguçada. Então,
todo estudante se preocupa como é que vai se posicionar no mundo do
trabalho. Então, associar a educação profissional e o ensino médio é uma
tentativa de responder a uma demanda estabelecida. Quando foi tomada a
decisão de ter o curso do ensino médio integrado à educação profissional e
se interiorizou isto, é claro que você atraiu os estudantes por ter tempo
integral e por ter uma vinculação com a educação profissional, mas o perfil
dos estudantes que passaram a acessar essas escolas, até porque tem, em
alguma medida, uma certa seleção, são aqueles estudantes com melhores
notas e que, muitas vezes, estão associados a uma renda familiar não tão
baixa. […] então, eles transitam em uma faixa econômica que, muitas vezes,
se permite estender um pouquinho mais o tempo de estudo, sem entrar no
mercado de trabalho. […] Então, as escolas têm o foco da educação
profissional, ou seja, formar para o trabalho, no entanto o perfil dos
estudantes que estão ali, também, estão aptos a concorrerem ao ensino
superior (Servidor 2).

Nesse aspecto, Gonçalves e Santos (2017) ratificam o entendimento do
Servidor 2, a partir de estudo desenvolvido pelos autores, com objetivo de apresentar
o perfil socioeconômico dos alunos das EEEP cearenses e fazer essa apresentação
em comparação ao perfil de pares da rede pública regular, após o qual concluíram
que:
O perfil demonstra que temos um grupo de alunos em geral de renda baixa e
de média-baixa. Muitas semelhanças entre os dois grupos podem ser
constatadas, no entanto, diferenças significativas nos dão a condição de
afirmar que o grupo de alunos das EEEPs apresentam disposições e capitais
econômicos, sociais e culturais ligeiramente superior aos seus pares das
escolas regulares (GONÇALVES; SANTOS, p. 179, 2017).

Os referidos autores confirmam também a existência de uma seleção
meritocrática das EEEP, “que se dá em cada escola, por curso pretendido, ao final do
ano, a partir da média aritmética das notas obtidas pelo aluno candidato no Ensino
Fundamental II ou apenas das notas do 9º ano” (GONÇALVES; SANTOS, 2017, p.
159), o que supõe-se contribuir para colocar nos ambientes das EEEP alunos com
maior excelência acadêmica, por conseguinte, apresentam melhores

113

resultados nas avaliações - externas, Enem, vestibulares, PROUNI ou qualquer outro
processo avaliativo - em relação aos pares das escolas regulares.
Outro ponto observado ao longo das entrevistas referiu-se à fala recorrente
de todos os entrevistados da palavra “sonho”, o qual interpreta-se como o desejo do
aluno de ingressar no ensino superior. Logo, entende-se que esse desejo do aluno,
também, representa fator que o motiva a buscar esse nível de educação. Muito,
possivelmente, a questão associada à mobilidade social contribua para fortalecer esse
desejo do acesso ao ensino superior, conforme percebe-se na fala que segue:
[...] Quem lida com a educação tem que lidar com imaginários, coisas que
não são necessariamente concretas. Na cultura brasileira, a educação, mais
especificamente, o ensino superior, está muito associado à ascensão social.
Isso está no imaginário das pessoas. A classe média, por exemplo, não tem
dúvidas de que seus filhos entraram na universidade e os pobres têm muitas
dúvidas. Muitas vezes, isso não está nem no imaginário (deles), porque não
conhecem na rua nenhuma pessoa que tenha acessado (o ensino superior).
Nós, ainda, estamos, no Ceará e no Brasil, como um todo, proporcionando o
primeiro caso de uma família de aluno de uma pessoa entrar em uma
universidade. Nós ainda estamos nessa geração dos primeiros (Servidor 2).

Entretanto, é sabido que associado ao sonho existe a possibilidade dele
não se realizar. Assim, percebe-se nas falas dos entrevistados o cuidado que
buscaram ter para que o sonho desses jovens não se transformassem em frustração:
[…] porque deu muito trabalho ele entrar na universidade. Aí, ele entrar e sair.
Põe todo o projeto de mobilização dos estudantes a perder” (Servidor 2).

O que pode contribuir para desenvolver sentimento de fracasso ou
incapacidade por parte do aluno que, segundo Dias Sobrinho (2013):
Junto com a multissecular exclusão econômica e social se vai constituindo no
imaginário das famílias e dos jovens de baixa renda e escassos capitais
culturais a ideologia da naturalização da exclusão, que, por sua vez, produz
em termos práticos a autoexclusão. […] A exclusão se completa pela
autoexclusão, isto é, pela internalização da ideologia segundo a qual a
exclusão não é histórica e socialmente produzida e que, para muitos, é
natural ser excluído (DIAS SOBRINHO, 2013, p.119).

Nesse cenário, destaca-se a relevância de políticas públicas para apoiar os
estudantes de baixa renda, que conseguiram romper a barreira do acesso ao
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ensino superior, em prol de evitar a evasão, diante de fragilidades para se manter no
ensino superior, não somente de ordem financeira, como também diante de limitações
de baixo capital cultural, adquirido ao longo da trajetória de vida familiar e educacional,
conforme indica Gisi (2006).
Assim, nessa mesma linha de entendimento, Dias Sobrinho (2013) ressalta
que:
A população estudantil de educação superior se compõe de indivíduos
provenientes de grupos sociais muito diferenciados, incorporando
crescentemente jovens de famílias de baixa renda e portadores de escasso
capital cultural e familiar. Em consequência, suas trajetórias acadêmicas são
constantemente ameaçadas por riscos de insucesso, de interrupção e de
evasão (DIAS SOBRINHO, 2013, p. 117-118).

Concernente à fala do Servidor 3, no que se refere à realidade de famílias
tão pobres que nem concebem imaginar o ingresso de um ente na educação superior,
tem-se o relato do Estudante 19, filho de pedreiro que, na ocasião da pesquisa,
cursava Engenharia Civil, na UFC/Campus de Crateús.
Logo no ensino médio eu não tinha a mínima noção de participar de uma
faculdade, até porque, por vim de família humilde, não tem na minha família
esse costume de terminar os estudos, fazer faculdade, ensino superior,
mestrado, doutorado. Não existe isso. Para mim, eu não tinha esse exemplo
a seguir. E, foi no ensino médio, na profissional que eu descobri que o Enem
dava oportunidade. Que eu poderia fazer uma faculdade a partir do Enem,
estudando de graça, com o apoio do governo (Estudante 19).

Identificaram-se que, aproximadamente, 16% dos bolsistas selecionados
nessa primeira edição tiveram os contratos cancelados. Nesse aspecto, tentou-se
conhecer os motivos para os cancelamentos. Conforme esclareceu a Servidora 1, os
motivos estiveram relacionado a um dos critérios estabelecidos no Art 5º, da Lei nº
16.317/2017. Porém, a SEDUC não fez acompanhamento do que levou a esses
motivos, o que inviabilizou análise mais apurada dessa questão.
Em continuidade, buscou-se identificar como a SEDUC avaliou a 1ª edição
do Programa, ou seja, os resultados apurados até o momento, os problemas
identificados ao longo do processo de execução do Programa, os pontos positivos e/
ou negativos detectados.
A Servidora 3, mesmo não tendo participado da primeira edição,
compreendeu como ponto negativo o fato de não se ter conseguido utilizar todas as
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bolsas. Por sua vez, a informação do Servidor 2 foi de que a SEDUC ainda não havia
realizado avaliação do Programa, justificando que:
[…] até porque o Programa é muito recente, ainda está na 2º edição (Servidor 2).

No entanto, constataram-se dificuldades detectadas ao longo do processo
de execução do Programa - com destaque para as questões de ordem orçamentária
e a grande quantidade de alunos indeferidos no processo seletivo de 2017, entre
outros, que foram superadas pela Lei nº 16.845, de 06 de março de 2019, que fez
alterações na Lei nº 16.317, de 14 de agosto de 2017, que criou o Programa Avance
– Bolsa Universitário, conforme observado no breve histórico do referido Programa,
apresentado na seção anterior.
Em suma, na percepção dos servidores entrevistados, observaram-se
alguns consensos. O primeiro, acerca do desenvolvimento da política do Programa
Avance – Bolsa Universitário, cujo entendimento é o de que foi pensado para atender
aos egressos da rede pública cearense, de acordo com os critérios estabelecidos e
as vagas disponíveis, independente da modalidade de ensino. Outro ponto, refere-se
ao entendimento de que as ações de mobilização desenvolvidas pela SEDUC, os
quais destacam o projeto Enem Chego Junto Chego Bem, contribuíram para colocar
no ensino superior alunos da rede pública cearense em situação de vulnerabilidade
socioeconômica e cujas dificuldades na permanência desses alunos, nesse nível de
ensino, foram uma das motivadoras para o desenvolvimento do Programa Avance –
Bolsa Universitário, que compreendem como continuidade das ações iniciadas pela
SEDUC no Ensino Médio.
Adentrando no universo da pesquisa com os alunos pesquisados,
relembra-se, conforme apresentado na metodologia, que foram recebidos 20
questionários dos bolsistas que concordaram em participar da pesquisa. Assim,
buscou-se identificar a percepção desses bolsistas sob os seguintes aspectos: os
motivos que levaram os alunos da EEEP a ingressarem no ensino superior; as
afinidades entre a formação profissional do ensino médio e a graduação no ensino
superior; a rotina dos bolsistas durante o recebimento das bolsas; as principais
dificuldades dos estudantes para permanecer no ensino superior, a relevância do
Programa Avance – Bolsa Universitário para as vidas pessoais e acadêmicas e as
sugestões de melhoria.
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Nesse intuito, identificou-se que as preocupações com o mundo do trabalho
estavam presentes nas decisões que levaram os entrevistados a optarem por
ingressar no ensino superior, conforme relatos.
Porque hoje em dia para ter um emprego bom você precisa ter no mínimo
uma graduação, eu decidi ingressar no ensino superior o mais rápido
possível.[…] Eu pensava que com o curso técnico eu ganharia melhor e teria
um emprego bom, mas com o passar do tempo eu percebi que a realidade
não era essa (Estudante 17).
[...] É por questão mesmo de exercer tal profissão e por questão de emprego,
porque querendo ou não o ensino superior influência muito no currículo e na
obtenção de um futuro salário, futuro emprego, alguma remuneração
(Estudante 19).

Também, pôde-se confirmar nas falas a presença de termos associando o
estudo com “qualidade de vida”, “vida melhor”, “futuro melhor”, “emprego bom” e que
se alinha a perspectiva de mobilidade social atrelada à aquisição do capital humano,
adquirido com a graduação, manifestados nos relatos dos estudantes:
A fim de um conhecimento maior, como também, por um futuro melhor
(Estudante 2).
Para ter um conhecimento mais especializado na área escolhida e para ter
uma vida melhor futuramente, buscando ganhar mais de um salário-mínimo
(Estudante 4).
Única chance de ter um futuro melhor (Estudante 6).
Para alçar um caminho profissional alternativo ao técnico e aumentar a minha
qualidade de vida economicamente, no exercício futuro na profissão
decorrente da graduação (Estudante 7).
Porque hoje em dia para ter um emprego bom você precisa ter no mínimo
uma graduação (Estudante 14).

Destaca-se que dentre os motivos que levaram os alunos a buscar uma
escola profissional em vez de escola regular, refere-se à compreensão desses alunos
de que as EEEP possuíam ensino de melhor qualidade do que as escolas regulares,
ao menos na opinião de mais de 38% dos alunos entrevistados que ingressaram na
EEEP, visando ensino superior.
As escolas públicas profissionalizantes são excelentes em ensino, ao menos
eram, à época em que cursei. Assim, as escolas profissionais, dentre as
escolas públicas estaduais, possuem um nível de ensino superior, em
qualidade, no meu ponto de vista. […] Na verdade, escolhi a escola
profissionalizante porque o ensino curricular comum é excelente. O curso
técnico foi uma consequência a que tive que me adaptar. Sempre quis me
graduar em Direito (Estudante 7).

117

[…] meus objetivos sempre foram claros para mim. […] Fiz o ensino médio
integrado por ser uma das melhores formas de educação da minha cidade, e
queria ingressar no ensino superior e o ensino integrado é de grande ajuda
para tal feito (Estudante 10).
O curso técnico, porque o mesmo me daria uma base de qual área eu poderia
vir a me interessar futuramente e se caso a faculdade não desse certo, eu
teria um curso no meu currículo e também pelo fato do ensino da escola
profissional da minha cidade ser razoavelmente melhor do que os das outras
escolas estaduais(Estudante 11).
Na minha cidade, existem duas escolas de ensino médio […] e a escola
profissional teria os melhores alunos […] até mesmo, pelo fato de fazer um
processo seletivo, eles meio que selecionam os melhores. E participar de lá
era uma questão moral mesmo, a minha mãe cobrando bastante, então não
existia outra opção […] (Estudante 19).

Em relação às afinidades entre a formação profissional do ensino médio e
a graduação, identificou-se que apenas cinco dos bolsistas mantiveram essa relação,
os demais, ou seja, quinze bolsistas optaram por áreas diferentes das experiências
vivenciadas na formação profissional. Portanto, compreende-se que o ingresso no
ensino superior não representa a continuidade da política de educação profissional,
considerando que 75% dos bolsistas pesquisados e egressos da educação
profissional optaram por cursos diferentes das áreas dos cursos técnicos no ensino
médio.
No que se refere à rotina desses alunos, ao longo da semana, verificou-se
que as principais atividades envolviam: cursos de extensão, estágios, monitorias,
congressos, projeto de pesquisa, grupo de estudos, cursos de inglês da UFC. A partir
do qual se percebeu, principalmente, devido ao período integral dos cursos, maior
dedicação às atividades acadêmicas que acabaram por comprometer outras
atividades importantes, como sociais, de lazer e culturais. Nesse aspecto, dentre os
relatos dos bolsistas, 45% não praticavam tais atividades, dentre estes, 87,5%
alegaram falta de tempo, como se percebe nas respostas a seguir:
Por falta de tempo que encaixe e falta dessas práticas serem mais acessíveis
no dia a dia (Estudante 3).
Foco muito nas disciplinas do curso, às vezes acabo esquecendo atividades
sociais e lazer (Estudante 10).

Ademais, identificou-se que nenhum bolsista trabalhava antes de entrar no
curso de graduação e durante o período desta pesquisa. Nesse aspecto, sabe-se da
obrigatoriedade do estágio para conclusão do ensino médio nas EEEP, portanto
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todos tiveram alguma experiência profissional em relação as suas áreas de estudo,
mas se identificou que nenhum dos entrevistados chegou a trabalhar após a
conclusão do ensino médio.
No tocante às dificuldades apresentadas pelos bolsistas pesquisados,
constataram-se as dificuldades em conciliar emprego com estudo, cansaço, de
adaptação com o curso, cobrança dos professores, questões mentais, insegurança,
pouca disponibilidade de tempo, distância e locomoção. Contudo, 80% das respostas
dos bolsistas pesquisados continham alguma expressão relacionada a motivos
financeiros, como questão financeira, questão econômica, falta de dinheiro, conforme
se destacam nos relatos a seguir:
A maior dificuldade para permanência na universidade foi a questão
financeira, apesar de ser uma universidade pública, há diversos microgastos
que no final do mês tornam-se pesados, como alimentação, transporte,
empréstimos de livros, dentre outros (Estudante 14).
Sem sombra de dúvidas, uma das maiores dificuldade que eu enfrento para
permanecer na universidade é a questão financeira. Por estar em uma cidade
diferente. […] Pelo fato da minha cidade ficar distante da universidade, eu
meio que dependo de bolsas e eu não tinha nenhuma previsão de bolsa da
universidade. Aí, eu consegui o Programa Avance. Foi a salvação (Estudante
19).

As dificuldades financeiras também estavam presentes nos motivos que
levaram alguns alunos a pensarem em abandonar o ensino superior. Dos bolsistas
pesquisados, 55% pensaram em abandonar o curso. E os motivos relacionados à
condição financeira correspondiam a 90,91% desse contingente. Motivos esses, que
em grande medida também se relacionam às necessidades de trabalhar e ajudar a
família, os quais se observou que estavam presentes em vários momentos das
respostas dos bolsistas.
Sim. É difícil se dedicar aos estudos e não estar trabalhando. Minha família
conta comigo para contribuir na renda da casa. Quando a situação financeira
se complica, penso sim em trabalhar em outra coisa e deixar o curso
(Estudante 3).
Sim, (já pensei em abandonar) por conta das condições financeiras da minha
família, muitas vezes achei que eu teria que largar tudo e ir atrás de um
emprego. (A) Financeira (é a maior dificultada de permanecer no ensino
superior) (Estudante 13).
Sim, por motivos econômicos. Por ainda morar em minha cidade de origem
se torna oneroso o traslado, ainda que a universidade ofereça bolsas, todavia
não fui contemplado com uma auxílio-moradia por conta de vagas
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cada vez menor e o montante de aluno a precisar cada vez maior (Estudante
16).
Durante o ensino médio, eu tinha uma preocupação extrema com o que eu
faria caso não ingressasse no ensino superior ou caso eu não conseguisse
conciliar estudos e trabalho. Minha família vive em constante aperto, e eu me
sentia na obrigação de ajudá-los de alguma forma (Estudante 20).

A dificuldade apresentada pelo Estudante 16, discente do Curso de
Psicologia do Campus de Sobral, que não foi contemplado com auxílio-moradia,
corrobora com a realidade observada por Marinho (2017), quanto ao aumento da
demanda por bolsas na UFC e da grande quantidade de alunos que não são
contemplados em virtude da insuficiência de recursos e vagas, mesmo com situação
de vulnerabilidade socioeconômica comprovada.
Também, percebeu-se, na perspectiva dos discentes pesquisados, que as
questões financeiras estavam entre os principais obstáculos à permanência no ensino
superior, o que é compatível com o perfil de vulnerabilidade socioeconômico dos
estudantes bolsistas do Programa Avance – Bolsa Universitário. Também está em
consonância com os dados do IBGE90 de 2018, que apresenta os principais motivos
alegados pelos jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, com ensino médio concluído e
sem graduação, para não seguirem os estudos: o primeiro, são as questões
relacionadas ao trabalho (trabalha, está procurando trabalho ou conseguiu trabalho
que vai começar em breve); e o segundo motivo está relacionado com a carência de
recursos financeiros para mensalidades, transporte, material escolar, entre outras.
Por sua vez, no que concernente às questões financeiras estarem
relacionadas à evasão, Silva Filho et al. (2007) advertem que
De modo geral, as instituições, públicas e privadas, dão como principal razão
da evasão a falta de recursos financeiros para o estudante prosseguir nos
estudos. É, também, o que o estudante declara quando perguntado sobre a
principal razão da evasão. No entanto, verifica-se nos estudos existentes que
essa resposta é uma simplificação, uma vez que as questões de ordem
acadêmica, as expectativas do aluno em relação à sua formação e a própria
integração do estudante com a instituição constituem, na maioria das vezes,
os principais fatores que acabam por desestimular o estudante a priorizar o
investimento de tempo ou financeiro, para conclusão do curso. Ou seja, ele
acha que o custo benefício do “sacrifício” para obter um
90 Dados apresentados na Síntese dos Indicadores Sociais - SIS, de 2018, do IBGE que apresenta
as questões relacionadas à carência de recursos financeiros como o segundo motivo, alegados
pelos jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, com ensino médio concluído e sem graduação não
seguirem os estudos.
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diploma superior na carreira escolhida não vale mais a pena (SILVA FILHO
et al., 2007, p. 643).

Nesse entendimento, observa-se que outros motivos também se fizeram
presentes nas respostas dos bolsistas, relacionados ao cansaço, à insegurança, ao
tempo, à distância, às questões mentais, à falta de adaptação e ao baixo rendimento.
Ante o exposto, concorda-se com Santos e Morais (2017) que consideram
as ações nas áreas de Psicologia e Psicopedagogia de suma importância para auxiliar
no processo de inserção e adaptação de estudantes ao ambiente universitário.
Ademais, compreende-se que a falta de adaptação e o baixo rendimento
podem estar relacionados às dificuldades do aluno em acompanhar o curso e as
rotinas da universidade, conforme se observa na resposta da Estudante 20, quando
respondeu ao questionamento sobre pensar em abandonar o curso:
Sim, infelizmente, meu rendimento não era dos melhores, e eu me sentia
muito inferior aos meus colegas por esse motivo. Além disso, eu sentia uma
necessidade de mudar de curso. […] Meu curso era extremamente puxado,
conteúdos difíceis, muitas coisas que meus colegas já sabiam eu tive que
aprender e só depois absorver o conteúdo (Estudante 20).

Nesse aspecto, referente às dificuldades dos estudantes em acompanhar
o curso de ensino superior, Dias Sobrinho (2013) explica que
Estudantes pertencentes a estratos sociais mais baixos, em geral, receberam
uma insatisfatória formação escolar nos níveis precedentes; por isso, quando
chegam à educação superior se encontram em desvantagem em relação aos
jovens que puderam construir um percurso formativo mais ajustado às
exigências e dinâmicas da sociedade de economia global (DIAS SOBRINHO,
2013, p. 120).

Além desse fatores, também, identifica-se, na fala da Estudante 20, os
efeitos negativos que podem atingir a autoestima dos alunos diante das limitações em
acompanhar o curso, quando expressa que se sentia inferior aos colegas por
apresentar desempenho mais baixo. Ainda, destaca-se que a referida estudante
ingressou na UFC em um curso da área de exatas, no caso, Engenharia Química.
Contudo, teve muita dificuldade em acompanhar certas disciplinas do curso,
ocasionando rendimento não muito bom, o que resultou na reprovação em alguma
disciplina e, por conseguinte, perder o benefício da bolsa do Programa Avance –
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Bolsa Universitário, conforme estabelece o Edital nº 13 e 19/2017. A estudante não
desistiu e, atualmente, está cursando Direito, um curso com o qual tem mais afinidade.
Entretanto, as dificuldades que ela enfrentou a prejudicaram muito, pois somente
conseguiu receber metade do benefício da bolsa do Programa.
Acredita-se que assim como a Estudante 20, outros bolsistas também
passaram por essas e outras dificuldades, mas que não conseguiram se manter no
ensino superior.
No que concerne ao Programa Avance – Bolsa Universitário, os bolsistas
pesquisados consideraram o Programa importante, tanto para vida pessoal quanto
acadêmica, ajudando na permanência deles no ensino superior, durante o período de
recebimento da bolsa.
Ele me ajudou a permanecer na faculdade em um momento que eu não
conseguia me manter lá. Me permitiu um certo conforto que eu não tinha
antes (Estudante 2).
Ajudou nas dificuldades do primeiro ano de curso, em relação às dificuldades
financeiras, pois, assim, o estudante recém-ingresso tem mais apoio da
família em está apenas estudando, visto que no primeiro ano de curso, é bem
difícil de encontrar estágios (Estudante 3, grifo nosso).
Foi de extrema ajuda, custeou diversos trabalhos e outras necessidades
minhas. Ajudou com o custeio de impressões e materiais que o curso exige
(Estudante 6)
Foi uma contribuição importante para minha permanência por um semestre
na faculdade (Estudante7, grifo nosso).
Excelente, me ajudou em momento muito difícil, pois estava prestes a trancar
por falta de ajuda. […] Uma parte do sucesso devo a este programa
(Estudante 8).
Me ajudou bastante, porque depender dos pais com 19 anos para pedir até o
dinheiro da passagem era muito difícil. No tempo dessa bolsa, apenas meu
pai trabalhava e manter uma família de quatro pessoas com um salário
mínimo é muito complicado. [...] Foi muito importante, porque eu consegui me
manter na faculdade por um ano sem precisar do dinheiro dos meus pais.
Consegui comprar materiais de estudo, EPI necessários para o curso,
passagens, almoços e lanches (Estudante17, grifo nosso).
O Programa foi muito importante para minha vida pessoal porque ele me deu
suporte financeiro para me ajudar a permanecer na faculdade no início no
curso. […] Ele foi muito importante para minha acadêmica porque eu não
preciso me preocupar com questões financeira, eu podia me focar mais nos
estudos e assim ter um rendimento melhor (Estudante18, grifo nosso).
Felizmente, foi um programa que me permitiu ajudar em casa na falta do
emprego. Como eu não conseguia conciliar um emprego com o estudo,
receber esse auxílio do governo me ajudou nas despesas de casa, na compra
de materiais para estudo (réguas, fotocópias de material disponibilizado pelo
professor), até algumas roupas. […] Foi muito gratificante ser reconhecida
pelo Estado (Estudante 20).
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Nota-se nessas respostas que os Estudante 3, 7, 17 e 18 enfatizam que o
Programa Avance – Bolsa Universitário ajudou durante o período de recebimento da
bolsa, fazendo questão de especificar esse período, ou seja no início do curso,
correspondendo ao primeiro ano de graduação.
Nesse aspecto, compreende-se que as respostas dos alunos expressaram
as atuais necessidades que não se cessaram com o término da participação no
Programa Avance – Bolsa Universitário.
Tal entendimento também se faz presente em relação às sugestões de
melhorias do Programa apresentados pelos bolsistas que não foge desse linha, nas
quais prevaleceram as propostas relacionadas à ampliação do tempo de recebimento
da bolsa. Vejam-se algumas respostas:
Talvez, se possível, a possibilidade de renovação (Estudante 6).
Poderia ser uma assistência integral que acompanhasse toda vida acadêmica
(Estudante 7).
Expandir a ajuda para outros semestres (Estudante 8).
Poderia ser uma bolsa permanente durante o curso da faculdade (porque)
algumas pessoas não conseguem bolsas (Estudante 9).
Poderia aumentar o tempo da bolsa, pois 12 meses equivale apenas dois
semestres e talvez por falta desse bolsa seja somente esse o tempo de
permanência uma pessoa na universidade (Estudante 14).

Além da proposta de ampliação no tempo da bolsa, identificou-se a
recomendação apresentada pela Estudante 2:
Poderia ter um acompanhamento mais intenso com os alunos, não tratando
somente a questão financeira como também implementando
acompanhamento psicológico para os participantes (Estudante 2).

A comunicação entre SEDUC e bolsistas também foi objeto de sugestão de
melhorias. Diante da demora em receber respostas às dúvidas e aos questionamentos
do Programa, o Estudante 14 sugeriu melhorias
quanto a atualização das notícias e retorno das principais dúvidas, por muitas
vezes necessitamos de ajuda quanto a informações e por muitas vezes elas
custavam muito a chegar”. Enquanto outro faz referência a ausência de
informação da suspensão da bolsa durante o período eleitoral, citado
anteriormente, quando diz que “o programa teve um hiato nos pagamentos,
e sem explicação aos seus beneficiários, pelo menos eu não fui explicado, se
alguém foi desconheço (Estudante 14).
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No mais, observou-se a ausência de menção aos valores recebidos, talvez
pelo fato dos bolsistas pesquisados terem se limitado às questões apresentadas.
Em suma, conforme apresentado no decorrer dessa seção, as respostas
atenderam aos questionamentos desta pesquisa, cujas considerações finais são
apresentadas no tópico seguinte.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após essa longa caminhada, refletindo sobre as dificuldades vividas como
discente de um mestrado profissional – noites em claro de estudos, sacrificando
momentos importantes do tempo com a família e, obviamente, o impedimento de
conciliar os estudos do mestrado – contudo, pode-se afirmar que esse percurso foi
satisfatório, contribuindo para crescimento profissional e como pesquisadora.
Principalmente, ao verificar a evolução da pesquisa, desde a elaboração do projeto
até a dissertação concluída, na qual se buscou analisar o Programa Avance – Bolsa
Universitário como indutor da permanência no ensino superior, dos alunos egressos
das EEEP do estado do Ceará, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
A partir dos resultados obtidos na pesquisa, pode-se compreender o papel
da SEDUC no processo de inserção no ensino superior de jovens egressos da rede
pública cearense, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Inicialmente, identificou-se que as motivações para o desenvolvimento do
Programa Avance – Bolsa Universitário têm as base na percepção das dificuldades
enfrentadas pelos egressos da rede pública cearense em permanecer no ensino
superior, com a finalidade de atender a todos os alunos da rede pública cearense que
se enquadrem nos critérios estabelecidos pela Lei que rege o referido Programa, no
limite das vagas e dos recursos disponíveis, independente da modalidade do egresso
no ensino médio - regular, profissional ou semipresencial.
Percebeu-se que os servidores entrevistados entendiam o Programa
Avance – Bolsa Universitário como continuidade das ações de mobilização
desenvolvidas pela SEDUC no Ensino Médio, em prol do ingresso de alunos no ensino
superior.
Deduziu-se que a SEDUC não tem pretensão de assumir posição no
cenário das políticas públicas para educação superior, inclusive divide as tarefas com
a FUNCAP, instituição vinculada à SECITECE, e que o propósito é de somar esforços
para contribuir com a permanência de estudantes da rede pública no ensino superior.
Referente aos motivos do direcionamento dos egressos da EEEP para o
ensino superior, cujo percentual de alunos mostrou-se expressivo entre os bolsistas
do Programa Avance – Bolsa Universitário, ainda que tenha contribuição do perfil dos
alunos da EEEP, compreendeu-se que esse questionamento necessita de
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ampliação dos estudos, conforme apresenta o relatório de gestão “O pensar e o fazer
da educação profissional no Ceará 2008 – 2014” que já identificou a falta de emprego
na área cursada como um dos fatores, ocasionando a não inserção do aluno no
mercado de trabalho.
Também, identificou-se, entre os bolsistas pesquisados, baixo percentual
de afinidade entre a formação profissional do ensino médio e o curso da graduação.
Nesse cenário, mesmo diante dos elevados índices de alunos das EEEP ingressando
no ensino superior, compreendeu-se que isso não configura a continuidade da política
de educação profissional, nem representa a superação da dualidade existente na
educação brasileira, consequentemente, não se alinha com as expectativas geradas
pelo Decreto nº 5.154/2004 de educação unitária, politécnica e omnilateral.
Ademais, confirmou-se que a política de educação profissional das EEEP
está centrada na profissionalização de jovens da classe trabalhadora cearense para
atender às demandas do mercado de trabalho.
No que se refere às repercussões advindas do Programa Avance – Bolsa
Universitário, na concepção dos bolsistas participantes da pesquisa, constatou-se a
importância do Programa para a vida pessoal e acadêmica deles, durante o período
de recebimento da bolsa.
Assim, acredita-se que, no contexto geral, o referido programa tenha
contribuído para permanência no ensino superior dos bolsistas pesquisados, pelo
menos durante o primeiro ano do curso superior realizado. Entretanto, compreendese que a vulnerabilidade desses alunos não se extingue após esse período, conforme
se observou ao longo das respostas dos bolsistas que refletiram as dificuldades atuais
para permanecer estudando.
Nesse entendimento, observaram-se alguns pontos referente às limitações
do Programa Avance – Bolsa Universitário ao considerar os propósitos do Programa
de promover a equidade na permanência estudantil no ensino superior, com foco nos
alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com recursos do FECOP.
Inicialmente, em relação ao processo de seleção dos bolsistas do
Programa, entendeu-se que os critérios meritocráticos adotados acabam privilegiando
os candidatos mais preparados e que tiveram maiores oportunidades educacionais.
Portanto, compreende-se que o Programa deveria buscar critérios que
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ofereçam maior equidade, tomando por base critérios de maior vulnerabilidade
socioeconômica.
Identificou-se que os resultados da seleção de 2017 e 2019 apresentaram
percentuais baixíssimos ou ausentes para os grupos de bolsas reservadas para
pessoas com deficiências, indígenas e quilombolas, o que pode sinalizar a
necessidade de melhor acompanhamento das políticas inclusivas pelo governo do
estado do Ceará. Outrossim, não é demasiado salientar que esses grupos minoritários
(negros, deficientes físicos, indígenas e quilombolas), em maioria, além das
dificuldades socioeconômicas enfrentadas para manutenção no ensino superior,
ainda são alvos de muitos preconceitos, relacionados à etnia, cultura, limitações física
ou intelectual, pela forma de ingresso (Lei de Cotas), pela situação de vulnerabilidade,
entre outras.
Acerca das respostas dos bolsistas pesquisados, detectou-se além das
dificuldades financeiras outros obstáculos à permanência no ensino superior
relacionados às dificuldades em conciliar estudo e trabalho em decorrência da
dedicação aos estudos em tempo integral, dificuldades em acompanhar o curso em
decorrência de formação básica deficitária, distância, falta de transporte, insegurança,
problemas psicológicos e emocionais. Fato que motivou o questionamento acerca da
efetividade de ações para permanência nesse nível de ensino, focadas apenas nas
questões financeiras, a partir do qual compreendeu-se à necessidade de
acompanhamento, no mínimo, psicológico e psicopedagógico para auxiliá-los no
processo de inserção e adaptação desses estudantes ao ambiente universitário.
Diante da realidade constatada, esclarece-se que inicialmente a pesquisa
considerou que os bolsistas ativos teriam maiores condições de avaliar as
contribuições da bolsa para permanência, o que de fato se entende como satisfatório.
Contudo, atualmente, compreende-se que não se pode desconsiderar a percepção
dos bolsistas que tiveram a bolsa cancelada, especialmente, percebendo que um dos
critérios para o cancelamento da bolsa refere-se à reprovação em qualquer disciplina
cursada durante o período de recebimento do benefício.
Partindo-se dessa compreensão, identificou-se percentual considerável de
desistências ou cancelamentos dos bolsistas ao longo do processo de execução da
na primeira edição do Programa Avance – Bolsa Universitário, correspondendo a
quase 16% do total de beneficiados, cujo motivos foram registrados pela SEDUC -
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até porque a informação é necessária para cancelar os pagamentos - mas não foi
realizado acompanhamento junto aos bolsistas para compreender esses motivos.
Principalmente, considerando que desse percentual de bolsistas cancelados,
verificou-se que mais de 90% dos cancelamentos estavam relacionados à reprovação
em alguma disciplina durante o recebimento da bolsa.
Isso posto, compreende-se que as exigências do Programa Avance – Bolsa
Universitário para que os estudantes permaneçam recebendo a bolsa, sem tolerância
para reprovação ou trancamento de disciplina, não contribuem para promover a
equidade, pois desconsideram as dificuldades que esses jovens apresentam em suas
trajetórias estudantis e que constituem-se em obstáculos a permanência deles no
ensino superior. O que demonstra a necessidade de adotar critérios mais plausíveis
a realidade desses jovens, considerando suas dificuldades para permanecer
estudando que vão além das dificuldades de ordem financeira.
Também, percebeu-se que a pouca disponibilidade de tempo e a dedicação
exclusiva aos estudos, em maioria, em tempo integral, cujo perfil dos cursos dos
bolsistas pesquisados demonstram percentual considerável na áreas tecnológica e
das exatas – foram os principais motivos que levaram os alunos a priorizarem as
atividades acadêmicas, sacrificando as atividades sociais, de lazer e culturais,
limitando ainda mais a assimilação de capital cultural.
Tais constatações conduziu a refletir sobre a capacidade do Programa
Avance – Bolsa Universitário em promover a efetiva permanência no ensino superior
dos estudantes com estratégia centrada apenas na questão financeira e no período
inicial do curso. É certo que essa estratégia abrange maior quantidade de alunos, no
entanto, a forma fragmentada de atuação não garante a efetividade, na verdade
prolonga a permanência, mas, no fim, entrega o aluno à casualidade. Especialmente,
considerando a impossibilidade, da grande maioria dos estudantes, em conciliar
trabalho e estudo e, sobretudo ante o cenário atual das políticas públicas para
educação superior no país, com redução consideravel da oferta de bolsas
acadêmicas, como bolsas de permanência ou bolsas de iniciação científica.
Em suma, considera-se o Programa Avance – Bolsa Universitário uma ação
com potencialidade para contribuir mais efetivamente para permanência no ensino
superior dos alunos egressos da rede pública estadual em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. Para tanto, existe a necessidade de adequá-lo às reais
necessidades desses alunos. Nesse aspecto, considera-se essencial ampliar o
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período de recebimento da bolsa até a conclusão do curso de graduação. Também,
faz necessário acompanhar a trajetória do aluno no ensino superior durante o
recebimento da bolsa, contemplando não apenas o pagamento dos recursos
financeiros, mas também, englobando apoio psicopedagógico e psicológico, os quais
se entende como suporte mínimo para efetivamente oferecer a possibilidade de
superação das desigualdades de acesso a esse nível de ensino, de jovens em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, contemplados pelo referido Programa.
Por fim, considerou-se que os objetivos da pesquisa foram atendidos. Além
do mais, com a realização desta pesquisa, foi possível constatar as vitórias
conquistadas por esses estudantes, cujos relatos expressam muitas dificuldades que
precisaram superar para chegar ao ensino superior, como também compreendeu-se
o atual desafio enfrentado por eles, ou seja, permanecer no ensino superior até a
conclusão do curso.
Ademais, espera-se que os resultados da pesquisa possam contribuir, de
alguma forma, para melhoria do Programa Avance – Bolsa Universitário. Por
conseguinte, também, promovendo melhorias nas condições de permanência no
ensino superior de alunos egressos da rede pública cearense em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
MESTRADO PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS
MESTRANDA: FRANCINELMA DE MOURA MASCARENHAS
ORIENTADORA: ProfªDrª FRANCISCA REJANE BEZERRA ANDRADE
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Prezado(a),
Eu, Francinelma de Moura Mascarenhas, professora da rede pública estadual
do Ceará, discente do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas da
Universidade Estadual do Ceará (UECE), sob a orientação da Profª Drª Francisca Rejane
Bezerra Andrade, estou realizando uma pesquisa que tem por objetivo central analisar o
Programa Avance – Bolsa Universitário como indutor da permanência no ensino superior
dos alunos egressos das Escolas Estaduais de Educação Profissional do Estado do Ceará
– EEEP, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Dessa forma, convido-o(a) a participar da pesquisa intitulada O PROGRAMA
AVANCE - BOLSA UNIVERSITÁRIO E A PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL CEARENSE, por considerar que você
atende aos requisitos da pesquisa, por ter participado da execução do Programa Avance –
Bolsa Universitário.
Sua participação é voluntária. Portanto, não é obrigado(a) a participar. Caso não
concorde em participar ou após concordar, deseje desistir de sua participação, esclarece-se
que, de nenhuma forma, será penalizado por sua decisão. Todavia, sua participação é muito
importante para a execução da pesquisa.
Por isso, solicito a sua colaboração para participar da pesquisa, na qual será
garantida a confidencialidade das informações e de sua privacidade. Ou seja, apenas a
pesquisadora terá acesso a seus dados e não fará uso destas informações para outras
finalidades; como também, qualquer dado que possa identificá-lo(a) será omitido na
divulgação dos resultados da pesquisa.
Desde já agradeço a sua colaboração.
Local / Data:
Assinatura da pesquisadora:
Assinatura do entrevistado:
Autorização para gravar a entrevista:
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista dos Servidores da SEDUC

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
MESTRADO PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS
MESTRANDA: FRANCINELMA DE MOURA MASCARENHAS
ORIENTADORA: ProfªDrª FRANCISCA REJANE BEZERRA ANDRADE

Roteiro de Entrevistas dos Servidores SEDUC

1. Qual a motivação da SEDUC em desenvolver uma política pública voltada para o
ensino superior como é o caso do Programa Avance, considerando os eixos
formativos centrados na educação básica?
Por que o Programa Avance ficou a cargo da SEDUC?
Por que não ficou com outro órgão ou instituição do estado vinculado a educação superior?
Observou-se que dentre os bolsistas selecionados na 1ª edição do Programa, mais da
metade são alunos concludentes das EEEP. Também, constatou-se um crescimento nos
índices desses alunos ingressando no ensino superior nos últimos anos. Dessa forma,
considerando as diretrizes do Programa Brasil Profissionalizado, como a SEDUC analisa e
avalia esse cenário?
Você considera que os elevados índices de aprovação dos egressos das EEEP no ensino
superior contribuíram de alguma forma para a decisão de implementar o Programa Avance?
Qual o papel que a SEDUC busca assumir no contexto das políticas públicas para a
educação superior no estado do Ceará a partir da implantação do Programa?
Teve conhecimento de que um percentual de alunos desistiu ou perdeu a bolsa do Programa
Avance por não manter os critérios exigidos após a seleção. Quais foram esses critérios?
Nesse aspecto, a SEDUC buscou informações
desistência/cancelamento por parte do estudante?

sobre

os

motivos

dessa

Como a SEDUC avalia a primeira edição do Programa Avance (resultados, problemas
detectados ao longo da execução, pontos positivos e/ou negativos)?
Se existiram pontos negativos, esses pontos já foram corrigidos na nova edição de 2019?
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APÊNDICE C - Questionário Bolsista Programa Avance

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
MESTRADO PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS
MESTRANDA: FRANCINELMA DE MOURA MASCARENHAS
ORIENTADORA: ProfªDrª FRANCISCA REJANE BEZERRA ANDRADE
Questionário Bolsista Programa Avance
1. Por que você decidiu ingressar no ensino superior após a conclusão do ensino médio
integrado à educação profissional?
1. Quando você decidiu realizar o ensino médio integrado à educação profissional já pensava
em ingressar no ensino superior?
2. Se sim, então explique os motivos que lhe fez não realizar o ensino médio regular ao invés
do ensino médio integrado à educação profissional? Se não, o que lhe levou a mudar de
opinião?
3. Você acredita que de alguma forma as vivências no ensino médio integrado à educação
profissional contribuíram para essa decisão? Se sim, de que forma?
4. Qual o seu curso no ensino superior?
5. Seu curso de graduação tem alguma relação com o curso profissionalizante realizado no
ensino médio?
6. Se sim, você considera que sua escolha foi influenciada por suas experiências no curso
profissionalizante?
7. Se não, porque escolheu um curso diferente do realizado no ensino médio?
8. Você trabalhava antes de ingressar no ensino superior?
9. Se sim, quando você começou a trabalhar? Em que você trabalhava? Quantas horas diárias
você dedicava ao seu trabalho?
10. Você ainda está no ensino superior?
11. Você já fez alguma mudança de curso ou de universidade? Se sim, diga quais foram os
motivos?
12. Quais são suas atividades ao longo da semana?
13. Você participa de atividades sociais, de lazer e culturais dentro ou fora da universidade?
14. Se sim, quais são elas e como elas contribuem para sua vida pessoal e acadêmica?
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15. Se não, diga os motivos?
16. Em algum momento você pensou em abandonar o curso? Se sim, quais foram os motivos?
17. Qual(is) a(s) maior(es) dificuldade(s) para sua permanência na universidade?
18. Como você avalia sua participação como bolsista do Programa Avance?
19. Qual a importância da bolsa do Programa Avance para sua vida pessoal?
20. E para sua vida acadêmica?
21. Na sua opinião, em que o Programa Avance poderia melhorar?
24. Caso tenha interesse em receber a pesquisa concluída, informe aqui o seu e-mail
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APÊNDICE D – Carta de apresentação enviado com o questionário dos bolsista do
Programa Avance
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APÊNDICE E – Relação de 101 bolsistas pesquisados por curso e unidade
acadêmica
Curso

Quantidade/ Curso

Quantidade/
Unidade
Acadêmica

CAMPUS DA UFC EM CRATEÚS
ENGENHARIA DE MINAS – CRATEÚS

1

ENGENHARIA CIVIL – CRATEÚS

2

Total

3
CAMPUS DA UFC EM QUIXADÁ

ENGENHARIA DE SOFTWARE - QUIXADÁ

2

Total

2
CAMPUS DA UFC EM RUSSAS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/RUSSAS

5

ENGENHARIA MECÂNICA – RUSSAS

1

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – RUSSAS

1

ENGENHARIA DE SOFTWARE – RUSSAS

1

ENGENHARIA CIVIL – RUSSAS

1

Total

9
CAMPUS DA UFC EM SOBRAL

MEDICINA - SOBRAL

3

FINANÇAS - SOBRAL

5

PSICOLOGIA – SOBRAL

1

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SOBRAL

1

Total

10
CENTRO DE CIÊNCIAS

BIOTECNOLOGIA

1

FÍSICA

1

GEOGRAFIA - LICENCIATURA

3

ESTATÍSTICA FORTALEZA

1

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

3

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

2

Total

11
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

ENGENHARIA DE PESCA

3

ZOOTECNIA

1

ECONOMIA ECOLÓGICA

5

AGRONOMIA

1

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

2

Total

12
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CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CENTRO DE HUMANIDADES
PSICOLOGIA

2

LETRAS – LICENCIATURA

1

JORNALISMO

1

Total

4
CENTRO DE TECNOLOGIA

ENGENHARIA CIVIL

6

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

2

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA

2

ARQUITETURA E URBANISMO

4

ENGENHARIA ELÉTRICA

3

Total

17
FACULDADE DE DIREITO

DIREITO (DIURNO)

4

DIREITO (NOTURNO)

3

Total

7
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE

ADMINISTRAÇÃO (DIURNO)

4

ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)

2

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (DIURNO)

2

CIÊNCIAS ECONÔMICAS (DIURNO)

1

CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO)

1

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO)

1

FINANÇAS

1

Total

12
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PEDAGOGIA

1

Total

1

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM
FARMÁCIA

3

ENFERMAGEM

3

Total

6
FACULDADE DE MEDICINA

MEDICINA

1

FISIOTERAPIA

1

Total

2

INSTITUTO DE CULTURA E ARTE
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CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DESIGN-MODA

1

CINEMA E AUDIOVISUAL

1

Total

2

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES
EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA
(NOTURNO)

1

EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA (DIURNO)

1

EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO
(DIURNO)

1

Total

3

Geral
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