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RESUMO  
 
 
 

O Programa Bolsa Universidade (PBU), parte integrante do Programa Escola da Família 
(PEF) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresentou, nos últimos oito anos 
(2003-2011), altos índices de evasão. O presente trabalho teve como objetivo examinar as 
dificuldades desses bolsistas no contexto em que foi concebido e no período que o antecedeu. 
Foram utilizados como fontes os indicadores do sistema gerencial do PEF, as avaliações 
externas da Fundação SEADE e UNESP, legislação, os estudos das politicas públicas de 
Programa de Bolsas para o Ensino Superior no Brasil e os relatos orais de bolsistas evadidos e 
os que atuavam aos finais de semana nesse Programa. Foram selecionadas três regiões do 
estado de São Paulo, a saber: a capital (Diretoria de Ensino – Leste 3), a grande São Paulo 
(Diretoria de Ensino- Região Carapicuíba) e o interior (Diretoria de Ensino Região de 
Fernandópolis). Objetivou-se contemplar, minimamente, uma amostra geográfica que 
favorecesse um exame qualitativo do fenômeno em pauta. Na análise da documentação e dos 
dados coletados nas entrevistas, utilizamos as indicações metodológicas de Bacellar (2005) e 
Toutier-Bonazzi (2000), a partir de roteiros previamente elaborados. A categoria experiência 
de Thompsom (1981) fundamentou a condução da pesquisa, especialmente no que tange ao 
entendimento do itinerário dos sujeitos como participantes dos referidos Programas. Assim, 
com os resultados das experiências relatadas e todos os documentos analisados, verificou-se 
que os fatores internos, externos às instituições, as características individuais e as condições 
dos bolsistas, são barreiras que podem dificultar a continuidade no PBU. Buscando discutir e 
apresentar as diversas contradições na documentação que regula o seu funcionamento, 
verificamos que os índices de evasão do PBU superam os do Brasil e do Estado de São Paulo. 
A pesquisa procurou examinar a articulação entre as atividades desenvolvidas nas escolas 
pelos bolsistas e seus estudos acadêmicos nas IES. Com os relatos de experiências, 
descobrimos diferentes tipos de silêncio ou inadequação desse Programa.    
 
Palavras-chave: Programa Bolsa Universidade, Programa Escola da Família, Ensino 
Superior, Bolsistas, Experiências.  
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ABSTRACT  
 
 

The Scholarship Program University (PBU) part of the Family School Program (AEP) from 
the Department of Education of the State of São Paulo presented the past eight years (2003-
2011), high dropout rates. The present study aimed to examine the difficulties of these fellows 
in the context in which it was conceived and in the run. Used as indicators of the sources of 
the PEF management system, external evaluations of SEADE and UNESP, legislation, studies 
of public policies for Scholarship Program for higher education in Brazil and the oral reports 
of dropouts and fellows who worked weekends in the Program. The regions chosen for 
interviews in the State of São Paulo were the regional representation: the capital (Board of 
Education - East 3), the greater São Paulo (Board of Education-Region Carapicuíba) and 
inside (Board of Education Region Fernandópolis). For the analysis procedures we perform 
and document the data collected during the interviews, we used the methodological indications 
of Bacellar (2005) and Toutier Bonazzi (2000), from a previously elaborated. The category 
experience Thompson (1981), substantiated the conduct of research, especially in regard to 
understanding the itinerary of subjects as participants of these programs. Thus, the results of 
the experiments reported and all documents examined, it was found that internal factors, 
external institutions, individual characteristics and conditions of the scholarship, are barriers 
that can hinder continuity in PBU. Seeking discuss and present the various contradictions in 
the documentation governing its operation, we found that dropout rates of PBU outweigh 
those of Brazil and the State of São Paulo. The research sought to examine the linkages 
between activities in schools by scholars and their academic studies in HEIs. With reports of 
experiences, we discover different types of silence or inadequacy of this Program. 
 
Keywords: University Scholarship Program, Program Family School, Higher Education, 
Fellows, Experiences. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Karl Marx, cujas ideias muito deveram ao pensamento 
iluminista, expressou uma concepção em termos muito 
simples: temos de compreender a história, afirmou ele, a fim 
de fazer história. (GIDDENS, 2000, p. 14). 

 

 

Em São Paulo, a partir de 2003, o Programa Parceiros do Futuro1 foi substituído pelo 

Programa Escola da Família (PEF) – elaborado em conjunto com a UNESCO –, cujas 

atividades iniciaram-se em 23 de agosto. Pretendia-se desenvolver, em 5.306 escolas de 645 

municípios no estado de São Paulo, a Cultura da Paz2, conceito relacionado aos objetivos 

desse órgão internacional.  

O PEF, então, com as instituições privadas de Ensino Superior, celebrou um convênio 

com o compromisso, segundo consta no termo de convênio, de contribuir para o 

enriquecimento da formação universitária, criando condições para o desenvolvimento de um 

trabalho de caráter social. Para atender esse compromisso, as Instituições de Ensino Superior 

(IES) deveriam designar um professor de seu quadro docente, cuja responsabilidade seria a de 

orientar a elaboração do projeto de trabalho do bolsista e de acompanhar seu desempenho 

junto ao programa.  

As atividades oferecidas pelo PEF aos jovens, suas famílias e à comunidade em geral 

seriam desenvolvidas nos finais de semana nas escolas conveniadas e estavam centradas em 

quatro eixos: Cultura, Esporte, Saúde e Trabalho. Segundo o Manual Operativo (2012), o 

primeiro eixo (Cultura) envolvia todas as formas de manifestação artística, como artes visuais, 

música, artes cênicas, literárias; o eixo Esporte incluía todas as modalidades esportivas e 

físicas cooperativas e de convivência, como jogos e recreação; a Saúde abarcava questões 

relacionadas à promoção da saúde e qualidade de vida; e, por fim, o eixo Trabalho englobaria 

atividades que proporcionassem geração de renda, competências e habilidades para o mercado 

de trabalho.  

                                                 
1 Com o objetivo de diminuir a violência entre os estudantes num raio de 400 escolas estaduais, este Programa foi 
o pioneiro na abertura das escolas estaduais aos finais de semana em São Paulo, no período de 1999 a 2003.  
2 A UNESCO lançou, em Paris, em novembro de 2007, o “Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não-
Violência”, redigido em parceria com um grupo de vencedores do Prêmio Nobel da Paz. 
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A parceria com as Instituições do Ensino Superior gerou o Programa Bolsa 

Universidade (PBU) para a concessão de bolsas de estudos, por meio da assinatura do Termo 

de Convênio com a Secretaria da Educação (SEE) e com a Fundação para o Desenvolvimento 

Escolar (FDE). As IES interessadas na parceria com a Secretaria da Educação apresentaram 

documentos comprobatórios do reconhecimento ou portaria de autorização do MEC, 

estabelecendo contrato de um semestre (Termo de Convênio, conforme Decreto Estadual 

43.060/98). Segundo Regulamento (2010), os objetivos do PBU eram: “contribuir para o 

enriquecimento da formação universitária do estudante, atuando e desenvolvendo práticas 

educacionais nas escolas nos finais de semana para comunidade e dar condições para que os 

alunos pobres ingressem no ensino superior”.   

A inscrição no site era feita pelo candidato à bolsa, devidamente matriculado em uma 

Instituição do Ensino Superior conveniada. Toda documentação comprobatória dos dados 

digitados era entregue na Diretoria de Ensino da região próxima à sua residência. O Professor 

Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP) recebia os documentos que comprovavam as 

informações de ordem social e econômica digitadas no sistema. Este era o principal critério 

utilizado pela coordenação geral na classificação dos candidatos à bolsa.  

Tomando como referência as informações do Manual Operativo (2003), 

 

a participação da Instituição do Ensino Superior (IES), no Programa Escola da 
Família, inicia-se com a bolsa universidade – convênio estabelecido entre Governo 
do Estado de São Paulo/ Secretaria de Estado da Educação e Instituições de Ensino 
Superior, com vista a beneficiar 25 mil estudantes universitários, egressos da Rede 
Pública Estadual do Estado de São Paulo, com a concessão de bolsa de estudos. A 
Secretaria da Educação (SEE) custeia até 50% do valor da mensalidade do curso de 
graduação, desde que esse porcentual não ultrapasse o valor máximo de R$ 267,00 
de acordo com o convênio. Cada instituição de Ensino Superior completa, 
obrigatoriamente, essa bolsa, independente do valor da mensalidade.  Como 
contrapartida, os bolsistas atuam, aos finais de semana, nas escolas estaduais, em 
atividades compatíveis com a natureza de seu curso de graduação, e/ou de acordo 
com as suas habilidades pessoais (Manual Operativo, 2003, p. 3).   
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Em junho de 2007, o convênio3 com a UNESCO foi encerrado. A gestão integral PBU 

passou a ser executada pela SEE e FDE. Houve redução no número de escolas para 2.354, mas 

as atividades continuaram articuladas aos quatros eixos acima descritos: cultura, esportes, 

trabalho e saúde.  

Mesmo com a redução das escolas do PEF, a concessão da bolsa continuou 

considerando o mesmo critério: o de beneficiar os alunos egressos do Ensino Médio de rede 

estadual pública paulista, “com a menor renda”. O processo de classificação leva em conta os 

seguintes aspectos: “renda mensal do candidato; renda mensal familiar; despesa fixa mensal da 

casa; número de pessoas que moram na casa; número de pessoas que trabalham na casa; e tipo 

de moradia” (São Paulo, 2003, p.4). 

Questiona-se, entretanto, se o PBU realmente concede bolsa para beneficiar os alunos 

com menor renda, uma vez que a grande parte desses egressos não tem dinheiro para pagar 

nem a matrícula. Ao ser contemplado com a bolsa de estudos, o egresso passa a atuar na linha 

de frente com a comunidade escolar. Para (Pacheco 2009 p. 14), “o Programa Escola da 

Família se caracteriza também pelas escolas aos finais de semana, acrescentando a isso um 

programa de bolsa de estudos para estudantes universitários de instituições privadas de ensino 

que monitoram as escolas aos finais de semana”. Nesse sentido, constata-se, por um lado, na 

prática, que os estudantes universitários apenas “monitoram” as escolas aos finais de semana. 

Por outro lado, no Regulamento (2012), consta as atribuições do educador universitário 

beneficiado pelo Programa que vai muito além do simples monitoramento: 

 

participar de orientações técnicas realizadas pelas Coordenações Geral, Regional e 
Local; elaborar projetos de atendimento à comunidade, considerando os 
conhecimentos adquiridos em seu curso de graduação ou suas habilidades pessoais, 
para desenvolvê-los no Programa, conforme orientações recebidas pelas 
Coordenações Geral, Regional e Local; cumprir a carga horária de 12 horas, aos 
finais de semana, nos espaços escolares previamente indicados pela Diretoria de 
Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação; manter a pontualidade e 
assiduidade; auxiliar a Coordenação Local no planejamento e realização de ações, 
com vistas ao estabelecimento e manutenção de parcerias (resolução 12) e busca de 
adesão de voluntários (Lei 9.608/98 e resoluções 143); contribuir para o bom 
andamento do Programa, cumprindo com responsabilidade as atribuições junto à 

                                                 
3 O referido Convênio encontra-se no âmbito dos Acordos de Cooperação Técnica, em acordo com as 
disposições expedidas pela ABC (Agência Brasileira de Cooperação),  presentes na Portaria 12, de 8 de outubro 
de 2001, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para o Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional 
Multilateral. 
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comunidade participante; cooperar para a conservação e manutenção do patrimônio 
público escolar, auxiliando a Coordenação Local na orientação à comunidade; 
colaborar com os Educadores Voluntários para a elaboração e desenvolvimento de 
projetos; apoiar o desenvolvimento das atividades em outras Unidades Escolares, 
quando da necessidade do Programa; elaborar relatórios mensais das atividades 
desenvolvidas, que serão entregues ao Educador Profissional responsável pelo 
acompanhamento do Programa na Unidade Escolar (São Paulo, 2012, p.1). 

 

No âmbito escolar, a partir de 2003, os bolsistas cumpririam 20 horas, das quais 16 

horas aos finais de semana e 4 horas durante a semana. Em 2004, foi alterado para 16 horas. 

Em 2009, passou para 12 horas, sendo cada escola responsável em organizar a distribuição das 

horas de cada um deles.  

Outros dois pontos relevantes, do ponto da vista da parceria entre SEE com as IES, 

dizem respeito a um aspecto negativo no Convênio: o descredenciamento de IES conveniadas 

ao PEF, em razão do não cumprimento da Lei 8666/93, que exigia comprovação da 

regularidade fiscal da instituição. Como a renovação dos convênios ocorria semestralmente, as 

instituições que não apresentassem a referida comprovação eram desligadas do PBU.  Isso 

acarretava a perda da bolsa dos universitários, que já atuavam nas escolas, desestabilizando 

várias regiões. O segundo ponto diz respeito aos municípios paulistas que não possuíam IES e, 

por isso, não podiam contar com a participação dos universitários na equipe da escola.  

Outra questão diz respeito às pesquisas (avaliações) realizadas pela Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados (SEADE)4 e pela Universidade Estadual Paulista (UNESP)5 

para elaboração do projeto “Indicadores de Gestão, Monitoramento e Avaliação para o PEF”. 

O propósito era avaliar a percepção dos principais agentes do programa mediante pesquisa. De 

acordo com a pesquisa e avaliação da UNESP, no relatório de 2004, no item Aspectos que 

dificultam o desenvolvimento do Programa, aparece, entre vários comentários, o “número 

pequeno de bolsistas” (UNESP, 2004, p.67).  

                                                 
4 Relatório de avaliação dos efeitos o Programa Escola da Família: versão detalhada. Relatórios de  2006 e 2010. 
5 Relatório de avaliação 2004, elaborado pelo IAGE – Grupo de pesquisa de informática aplicada à gestão 
educacional. Os objetivos de avaliação do Programa Escola da Família, segundo Relatório UNESP (2004) são os 
seguintes: diagnosticar o grau de satisfação e expectativas dos atores envolvidos no processo; levantamento de 
indicadores para o aperfeiçoamento do Programa e capacitação dos atores envolvidos; fornecimento de dados 
para a análise de impactos e de dados para o estabelecimento/ampliação de parcerias; geração do documento com 
os registros necessários para cumprir os requisitos presentes no contrato de cooperação técnica com a UNESCO; 
geração do relatório síntese com orientações e/ou recomendações do Programa Escola da Família (UNESP, 2004, 
p.4).  
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A partir dessas duas pesquisas contratadas pela Secretaria de Estado da Educação, 

observamos as opiniões de alguns educadores, gestores e representantes das Universidades, 

que nos remetem à existência de algumas barreiras e dificuldades dos bolsistas.  

Além do acesso a essas pesquisas, desde 2003, começamos a trabalhar diretamente 

com os bolsistas, também conhecidos como educadores universitários, acompanhando e 

orientando as atividades desenvolvidas numa comunidade escolar. Essa familiaridade com os 

regulamentos, mudanças e dificuldades encontradas na prática dos bolsistas contribuiu para 

melhor interpretação desses dados.  

Na revisão da bibliografia, encontramos teses, dissertações e artigos que analisaram a 

política de integração escola e comunidade, contribuindo, dessa maneira, para o entendimento 

das questões envolvidas nesta investigação.  

De acordo com Leme (2007), os dados coletados na escola EE Parque das Flores, 

participante do PEF, apontaram aspectos positivos no que se refere à utilização dos espaços e 

ambientes da escola pela comunidade escolar, já que eles ficam ociosos aos finais de semana, 

sendo muitas vezes, objeto de vandalismo e roubos.  

Na mesma direção, Moraes (2002) analisou as atividades de lazer dos alunos aos finais 

de semana que permitiam manifestações diversas em práticas diferenciadas nessas escolas 

abertas, permitindo integração com os colegas, trabalho em equipe e vivência em práticas 

cooperativas.   

Abdalla e Santos (2006) buscaram compreender quais eram as representações dos 

educadores do Programa Escola da Família sobre suas práticas como gestores para a 

cidadania. Chegaram à conclusão de que os educadores se reconhecem como gestores de uma 

educação para cidadania, quando decidem sobre os conteúdos de aprendizagem.  

Sene (2008), em sua pesquisa, caracterizou o perfil dos protagonistas do Programa e 

identificou as concepções de arte implícitas no ensino das atividades artísticas do Eixo Cultura. 

Para ele, a escola não deveria deixar de oferecer as oportunidades de vivências culturais e artísticas 

aos finais de semana pelo fato de serem práticas educativas de grande alcance, especialmente por 

oferecer o acesso às experiências voltadas à educação das sensibilidades dos indivíduos. 

Bendrath (2010) analisou o Programa Escola da Família, na região de Presidente 

Prudente. No resultado, notou-se a verticalização de algumas ações por parte da Secretaria de 

Educação, devido a não consideração das especificidades das localidades onde as escolas 
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estavam inseridas, comprometendo os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade do 

programa.  

Souza e Carvalho (2009) problematizam o PEF como caminho para emancipação, por 

meio de possibilidades e oportunidades dadas para que a pessoa aprenda a ser cidadão de si e 

do mundo. O cidadão pode se tornar mais crítico e tem mais poder de decisão, ou seja, ele se 

torna um cidadão que tem autonomia para que leia e interprete, com propriedade e sem 

equívoco, o mundo em que vive. 

Cabe notar que são poucas as pesquisas sobre a eficácia dessas práticas ou de seu 

impacto sobre os bolsistas do Programa – talvez, pela falta de acesso às fontes relativas aos 

indicadores de gestão, monitoramento e às avaliações externas do PEF.  

Considerando todos esses aspectos e a bibliografia selecionada para a presente análise, 

foram levantadas algumas questões relacionadas às condições dos universitários no Brasil. 

Grande parte da população estudantil é formada por trabalhadores que não possuem tempo de 

dedicação aos estudos. Essas condições são agravantes quando se leva em conta a demanda de 

trabalhos acadêmicos que são constantes e os estudos acompanhados de provas semestrais. Em 

qual período os universitários conseguem estudar? Como manter a qualidade do curso? Qual 

tempo para ficar com a família, vida social e lazer? Nesse contexto, segundo avaliação dos 

entrevistados pela Fundação SEADE (2006),  

 

(....) o compromisso com a permanência na escola por todo o final de semana é a 
principal dificuldade imposta pelo programa ao universitários, seja por comprometer 
as horas de descanso, seja por restringir as horas de estudos. Em decorrência, as 
instituições de ensino entrevistadas foram enfáticas em expressar o desejo e a 
reivindicação de revisão de jornada de trabalho dos universitários do Programa 
(SEADE, 2006, p.25). 

 

Além disso, existem outras dificuldades dos bolsistas em relação à qualidade das 

atividades desenvolvidas nas escolas do PEF. Dentre os pontos negativos destacados por uma 

das gestoras do Programa, estão as críticas quanto à qualidade do trabalho dos bolsistas, 

comprometendo a condução dos projetos. Em entrevista a Sanches (2007), afirmou:  

  

um problema que sofri na minha escola foi com a qualidade do trabalho dos 
bolsistas. Parece que eles não estão muito a fim de nada, tudo é difícil. Mostram um 
desânimo terrível, claro que nem todos, mas a maioria deles é assim, e isso não ajuda 
o PEF a crescer (SANCHES, 2007, p.116).  
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No mesmo sentido, essa tendência é detectada por Rossi e Hofling (2009, p.6): 

 

a grande maioria dos entrevistados mostrou-se descontente com o tratamento 
recebido porque: houve uma euforia inicial que, aos poucos, foi esvaziada pela falta 
de consistência dos programas em relação aos serviços prestados; os conflitos foram 
originados pela inconstância política e ausência de definição concreta da aplicação 
das diretrizes pelos diversos profissionais; estes não foram preparados para esse tipo 
de projeto e nem as instituições escolares estavam adequadas para atender a 
comunidade. 

 

Será que esses problemas apresentados podem estar associados à falta de experiência 

dos bolsistas para o trabalho social?  

A responsabilidade do acompanhamento do bolsista é das SEE/FDE/DE e das Escolas, 

compartilhadas com as IES conveniadas com o PEF. Assim, quando existem relatos da falta de 

compromisso, pouca qualidade nas atividades, baixa motivação e falta de preparo dos 

bolsistas, precisamos discutir o porquê dessa situação.  

Segundo o Manual Operativo do PEF (2011) e o Termo de Convênio com as IES, o 

bolsista deverá garantir a qualidade de seu rendimento escolar no curso de graduação – um 

aspecto importante para pesquisa. Será que os educadores universitários estão garantindo esse 

rendimento na universidade, atuando aos finais de semana? Segundo Sene (2008, p. 89), “o 

fato de esses participantes possuírem a bolsa de estudos para sua atuação no Programa parece 

demonstrar que há pouca flutuação desses participantes no Programa, já que a maioria dos 

Bolsistas entrevistados permanece no Programa há três anos”.  

O estudo de Sene (2008) conclui que há pouca desistência dos bolsistas no PEF, ou 

seja, pouca rotatividade. Esse indicador é bem diferente das informações do sistema da 

coordenação gerencial do PEF. No período de 2003 a 2006, foram desclassificados6 11.305 

antes de terminar o curso superior.  

Contudo, outras questões necessitam de respostas: quais são as razões de adesão, 

justificativa e expectativas dos bolsistas em relação ao PBU, antes do início das atividades nas 

escolas?  

                                                 
6 O termo desclassificado refere-se à saída do bolsista do sistema do PBU.  
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A presente pesquisa analisou o Programa Bolsa Universidade do ponto de vista dos 

educadores universitários, pois, segundo Thompson (1981), além da pesquisa nas fontes 

históricas documentais, o resgate da história de sujeitos e suas experiências é uma 

característica importante a ser considerada.  

A partir dos pressupostos arrolados, algumas problematizações foram elencadas para 

direcionar a pesquisa: quais princípios, fundamentos, justificativas, objetivos de caráter 

político, social ou educacional estão presentes na documentação que regula o funcionamento 

do PBU? De que modo é definida ou proposta a relação escola/comunidade e 

escola/universidade? Como o programa ajudou na formação profissional dos bolsistas? Quais 

as principais dificuldades enfrentadas no Programa Escola da Família pelos bolsistas? Qual é a 

função social da Instituição do Ensino Superior de acordo com os bolsistas?  

Partindo dessas motivações iniciais, o objetivo geral deste estudo foi analisar o 

Programa Bolsa Universidade, a partir das dificuldades enfrentadas por seus bolsistas. Para 

tanto, estabelecemos alguns objetivos específicos: identificar as principais características do 

PBU, por meio da análise dos documentos que regulam o seu funcionamento; analisar o modo 

como foram estabelecidas as relações entre escola, comunidade e IES; descrever as 

motivações que levaram os estudantes ao PBU; e, por fim, analisar a avaliação que os bolsistas 

fizeram desse Programa.  

Na primeira análise dos indicadores de gestão do PBU, verificamos uma importante 

evasão do PEF, levando-nos a formular algumas hipóteses. São elas: o principal motivo que 

leva os estudantes a desistirem da bolsa pode estar associado à sobrecarga do trabalho e estudo 

sem descanso; os bolsistas conseguiram outro tipo de concessão da bolsa, como por exemplo, 

o PROUNI; o bolsista pode ter juntado dinheiro para poder pagar o restante do curso superior 

e, dessa forma, se dedicar aos estudos; o bolsista desistiu para se dedicar à família e ao 

trabalho; o bolsista foi desclassificado pelo fato de o contrato entre Programa Bolsa 

Universidade e as Instituições do Ensino Superior ter se encerrado. 

 

Procedimentos Metodológicos  

 
Para a realização da pesquisa, foram privilegiadas as informações disponíveis no 

sistema de gestão do Programa. Dentre elas, destacam-se os resultados das avaliações externas 
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sobre o Programa Bolsa Universidade, os indicadores de gestão, monitoramento e o 

aprofundamento bibliográfico das políticas públicas de bolsa no Brasil. As categorias de 

análise serão estabelecidas, a partir dos dados coletados para responder as problematizações 

inicialmente levantadas. Os depoimentos pessoais dos bolsistas atuantes e desistentes que se 

evadiram antes de concluírem o curso superior, foram coletados em entrevistas orais.  

De acordo com Bacellar (2010, p.5), “o iniciar de uma pesquisa exige a localização de 

fontes, é preciso verificar ao se propor um tema, quais conjuntos de documentais poderiam ser 

investigados em busca de dados”. 

Giovanni (1998)7 apresenta um roteiro de identificação, caracterização e análise que 

será, por nós, utilizado como ferramenta para a organização e estudo do material empírico. 

Dentre outras indicações, a autora destaca, em síntese, algumas questões norteadoras, como 

qual documento utilizar; características básicas de documentos a serem utilizados; quando e 

para quê usar documentos como fontes de pesquisa; procedimentos básicos para a análise 

documental. 

A partir do exposto, foram analisadas as seguintes fontes documentais: 

 

a) Legislação 

A Lei 8666/93 normatizou as licitações, editais, pregão e contrato público, servindo de 

referência ao convênio das IES com o PBU. 

A lei 10.312 instituiu o Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitária para 

prevenção de combate à violência nas escolas da rede pública do Estado de São Paulo, e o 

decreto 48.781, de 2004, instituiu o Programa Escola da Família. 

A lei 11.498, em seu artigo IV, e a Resolução SE 62, consideraram ajuda financeira 

para participação de cursos para formação continuada, objetivando o aprimoramento dos 

profissionais da educação. As parcerias são regulamentadas com a Resolução 12, e os 

voluntários, com o termo de voluntariado, estavam previstos na Lei 9.608/98, resolução 143. 

A resolução SE 18 serviu de base ao Manual Operativo do PEF, cuja finalidade foi 

dispor sobre a consolidação das diretrizes e procedimentos do PEF e das providências 

                                                 
7 

Cf. Anexo 15 
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correlatas. No documento, encontramos informações dos objetivos, carga horária, atribuições, 

férias dos educadores e procedimentos de parcerias.  

Examinamos as publicações oficiais do Programa Escola da Família e do Programa 

Bolsa Universidade, para conhecermos os princípios, objetivos e a normatização. Dessa 

forma, cruzamos pesquisas que apresentavam convergências e oposições a essa documentação.   

 

b) Manual Operativo do PEF e do Regulamento do PBU 

O Manual Operativo do PEF e o Regulamento do PBU – que tiveram origem em 2003 

– são os parâmetros de orientação aos educadores universitários, gestores das escolas e das 

diretorias de ensino do Estado. Além do conjunto das diretrizes e dos objetivos destes 

programas, encontramos as principais atribuições dos bolsistas, a carga horária dos finais de 

semana, o perfil desejado, os critérios para classificação, os documentos necessários para 

inscrição, o limite de faltas no semestre e os motivos da perda do direito à bolsa.  

O propósito de analisar essas fontes foi examinar as principais mudanças ocorridas 

desde 2003, ano da origem dos Programas, até 2011. Com esse objetivo, podemos verificar 

essas alterações, relacionando-as com o contexto político, alterado a cada quatro anos.   

 

c) Relatórios de Gestão e Avaliações Externas do PBU 

Os relatórios de gestão do PBU apresentam um painel de controle dos principais 

indicadores de bolsistas inscritos, atuantes e evadidos do PEF, no período de 2003 a 2011, a 

partir destes dados estatísticos: idade, gênero, bolsistas atuantes, que concluíram o curso, os 

que interromperam a bolsa e o número de escolas abertas aos finais de semana. Assim, 

percebemos o grande número de desistentes da bolsa antes de terminar o Ensino Superior.  

As avaliações do Programa Escola da Família, realizadas pela Fundação SEADE e pela 

UNESP, disponibilizaram indicadores de gestão, monitoramento e avaliação do ponto de vista 

dos educadores que atuavam no programa, a partir de questionário e roteiros para 

preenchimento dos bolsistas, voluntários, educadores, coordenações regionais e com os 

parceiros das instituições de Ensino Superior privado. As dificuldades apontadas – carga 

horária de atuação, condições de estudo, orientação para desenvolvimento das atividades, 

pouca experiência em atuar nos projetos sociais e vida social dos bolsistas – pelas Instituições 

de Ensino Superior em relação ao Programa Bolsa Universidade e as vozes dos bolsistas que 
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atuavam nas escolas, foram objetos de análise que, nesse caso, permitiram identificar, 

descrever e analisar as principais concepções e críticas ao PEF.  

 

d) Fontes Orais8 

Os dados oficiais disponíveis indicam uma grande quantidade de bolsistas que 

abandonou o Programa de 2003 a 2011, totalizando 72.770. A referida totalização não 

corresponde, necessariamente, ao percentual de bolsistas que atuou no Programa. Muitos deles 

desistiram da bolsa antes mesmo de iniciarem as atividades do estágio. Diante desse alto 

percentual, incluindo os que concluíram o curso, ficou explícito que não era possível conhecer 

todas as experiências ou uma margem significativa delas. Nesse caso, considerou-se a 

indicação de Tourtier-Bonazzi (2000, p. 235), segundo o qual, para “uma boa 

representatividade deve estabelecer critérios geográficos: em tal região, os homens dos vales e 

das montanhas”. 

Das 91 (noventa e uma) Diretorias de Ensino de São Paulo, foi escolhida uma amostra, 

a partir de um critério geográfico de representatividade regional, devido, como demonstrado, 

ao alto índice de evasão em quase todas as circunscrições. (cf. Anexo 14). Optou-se, pois, pela 

abordagem qualitativa do problema, pois o interesse direcionava-se para o entendimento de 

experiências específicas que auxiliassem a compreensão mais geral de um fenômeno (evasão) 

que marcou decisivamente um projeto de ação governamental nas escolas públicas paulistas.  

Foram selecionadas, portanto, três regiões do estado de São Paulo, a saber: a capital (Diretoria 

de Ensino – Leste 3), a grande São Paulo (Diretoria de Ensino- Região Carapicuíba) e o 

interior (Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis).  

             Foram entrevistados doze sujeitos, dos quais oito ex-bolsistas evadidos e quatro que 

continuaram com a bolsa no PEF, respeitando o critério geográfico acima arrolado. Para a 

seleção dos estagiários, foi considerada a indicação dos Professores Coordenadores da Oficina 

Pedagógica9. Além disso, entramos em contato por telefone, para apresentar a proposta da 

pesquisa. Em seguida, agendamos o melhor dia para as entrevistas.  

                                                 
8A pesquisa está cadastrada na Plataforma Brasil, base nacional e unificada de registro das pesquisas envolvendo 
seres humanos. Os documentos obrigatórios foram inseridos na base de dados para o acompanhamento coletivo 
da pesquisa. Informações em http://www.saude.gov.br/plataformabrasil. 
9 Professor designado para aturar em projetos especiais pelo Dirigente na Diretoria de Ensino, sendo responsável 
pelo acompanhamento do PEF, e os educadores que atuam nas escolas.   
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Procedimentos da Análise  

 

Tendo em vista o foco da pesquisa, utilizamos, como um dos referenciais teóricos, o 

historiador inglês Edward Palmer Thompson. Desse referencial, foi utilizada para análise a 

categoria experiência – forma de recuperação dos homens enquanto sujeitos históricos que 

pode ser entendida como “uma categoria que, por mais imperfeita que seja, é indispensável ao 

historiador” (THOMPSON, 1981, p. 15).   

De acordo com Pimentel (2001, p. 192), 

 

embora alguns personagens, instituições e acontecimentos não pertençam ao cenário 
atual, isto não significa que estejam confinados ao esquecimento. Ao contrário, eles 
estão presentes de alguma forma em cada um de nós, em nossa atuação e em nossa 
produção de conhecimento, pois estamos envolvidos e partimos exatamente do que 
anteriormente foi elaborado.  

 

Assim, estamos tentando resgatar, nesta pesquisa, as experiências dos bolsistas que se 

transformaram apenas em estatística no relatório geral do PBU. Em grande parte da sua obra, 

Thompson (1981) procurou discutir e analisar algumas hipóteses já consagradas pela 

historiografia, as quais tendiam a obscurecer a atuação dos trabalhadores, em um tempo social 

isolado. Apesar de existirem muitos dados quantitativos sobre evasão, indicadores de gestão, 

monitoramento nas avaliações externas, o perfil dos bolsistas do programa e os que estavam 

frequentando o PEF, eles dizem pouco sobre o ponto de vista dos educadores universitários 

que atuaram diretamente com a comunidade. 

Além do conhecimento produzido pela documentação legal dos indicadores de gestão, 

das pesquisas externas, teses e dissertações sobre o PBU, a pesquisa considerou uma fonte 

adicional, qual seja a valorização dos testemunhos diretos com relato oral dos bolsistas 

evadidos do PEF. Isso porque o resgate da história de sujeitos modestos, seus ofícios, suas 

tradições, seus ideais, suas aspirações e, principalmente, as suas dificuldades na escola aos 

finais de semana foram o foco principal desta pesquisa com os bolsistas do PBU.   
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Considerando os resultados da escolha das regiões pela representatividade das três 

macrorregiões de bolsistas do Estado, nos relatórios de gestão do PBU, as informações 

coletadas das amostras dos bolsistas foram analisadas e comparadas com as avaliações 

externas realizadas pela UNESP (2004) e Fundação SEADE (2006 e 2010).  

Thompson (1981) oferece exemplos de referência para pesquisa no diálogo que 

estabelece com a empiria. Os princípios que norteiam suas investigações nos remetem à crítica 

diante das evidências no processo de produção do conhecimento.  

O uso de testemunhos diretos (fontes orais), na historiografia, nem sempre foi bem 

visto. Havia desconfiança e desqualificação em produzir conhecimento no estudo do tempo 

presente. Segundo Ferreira (2002, p. 319), 

 

(...) a partir da década de 1980, registraram-se transformações importantes nos 
diferentes campos da pesquisa histórica. Revalorizou-se a análise qualitativa e 
resgatou-se a importância das experiências individuais, ou seja, deslocou-se o 
interesse das estruturas para as redes, dos sistemas de posições para as situações 
vividas, das normas coletivas para as situações singulares. 

 

Nessa perspectiva, Alberti (2010, p. 164) afirma que “a história oral é hoje um 

caminho interessante para se conhecer e registrar múltiplas possibilidades que se manifestam e 

dão sentido a formas de vida e escolhas de diferentes grupos sociais, em todas as camadas da 

sociedade”. 

Desse modo, a escolha da metodologia da história oral permitiu conhecer, interpretar e 

analisar, de forma crítica, as experiências sobre as dificuldades dos bolsistas. Uma vez 

analisadas essas experiências, foi possível comparar os relatos com as diferentes fontes, tais 

como: legislação, avaliações externas, manuais operativos e os relatórios de gestão do 

Programa Bolsa Universidade.  

Ferreira (2002, p. 326) afirma que a história oral recupera trajetórias e desenvolve a 

história do povo: “a história oral é um instrumento privilegiado para recuperar memórias e 

resgatar experiências de histórias vividas...”. As fontes orais foram nosso principal 

instrumento, na tentativa de buscar novas explicações sobre o fenômeno em pauta. 

 

Ainda que objeto de poucos estudos metodológicos mais consistentes, a história oral, 
não como uma disciplina, mas como um método de pesquisa que produz uma fonte 
especial, tem-se revelado um instrumento importante no sentido de possibilitar uma 
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melhor compreensão da construção das estratégias de ação e das representações de 
grupos ou indivíduos nas diferentes sociedades (FERREIRA, 2002, p.330).  

 

Organizamos o trabalho em três seções: na primeira, apresentamos um breve histórico 

da origem e o processo da abertura das escolas aos finais de semana. A questão é verificar 

onde estava inserido o Programa Bolsa Universidade nesse contexto na relação escola-

comunidade. Assim, examinamos o Regulamento e Manual Operativo na perspectiva de 

conhecer o funcionamento do programa na SEE e Escola.  

Na segunda parte, analisamos o contexto político, econômico do Ensino Superior, 

tendo como base os governos Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, no qual 

enfatizamos, principalmente, a evolução quantitativa do ensino privado, além das políticas 

públicas de bolsas para o Ensino Superior e indicadores de expansão histórica e evasão do 

Ensino Superior no Brasil. Em seguida, apresentamos os aspectos gerais do PBU nos seguintes 

indicadores: perfil idade e gênero; os que o frequentavam, os que concluíram o Ensino 

Superior com a bolsa, os evadidos, número de escolas e convênio com as IES Mais adiante, 

são examinadas as condições dos estudantes universitários, do ponto de vista das dificuldades 

e indicadores de evasão. 

A terceira seção está organizada em três partes: a primeira analisa as avaliações 

externas do PBU, realizadas pela UNESP e pela Fundação SEADE; em seguida, é examinada 

a publicação da SEE-SP, intitulada “Relatos de Experiências de Educadores Universitários e 

Voluntários”; por último, a relação escola-instituição do Ensino Superior, cotejando esses 

dados com as entrevistas que foram realizadas com bolsistas do PBU.  
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Capítulo I 

O Programa Escola da Família: gênese, princípios e diretrizes 

 

 

O Programa Escola da Família foi instituído pelo decreto 48.781, publicado em 7 de 

julho de 2004 pelo Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pelo então 

Secretário da Educação, Gabriel Chalita, por meio da Secretaria da Educação. Sua 

implantação nas escolas públicas paulistas, porém, deu-se um ano antes, em agosto de 2003. 

Sua proposta consistiu na abertura das escolas nos finais de semana, transformando-se em 

centros comunitários, com o propósito de atrair os jovens e suas famílias para o 

desenvolvimento de atividades, organizadas em quatro eixos: Esporte, Cultura, Qualificação 

para o trabalho e Prevenção da saúde.  

O presente capítulo, inicialmente, situa os principais antecedentes do Programa, 

apresentando aspectos relacionados a sua gênese, princípios e diretrizes, relacionando-o às 

políticas empreendidas pelo governo do Estado de São Paulo  entre os anos de 2003 a 2012.  

Em segundo momento, são apresentados aspectos das equipes que atuavam em âmbitos 

geral, regional e local, esclarecendo suas atribuições no acompanhamento do PEF 

determinadas pelo Manual Operativo.  

As perspectivas acima arroladas podem auxiliar a compreensão do contexto do PBU, 

sua concepção no âmbito das politicas e ações que foram surgindo no período que o antecedeu 

e durante seu próprio processo com base nas políticas internacionais.  

 

 

1.1. O Projeto de abertura das escolas estaduais aos finais de semana: relação escola- 
comunidade 
 

Essa parte da pesquisa propõe fazer um breve histórico da gênese e processo da 

abertura das escolas aos finais de semana, concentrado no período entre os anos 1999-2012. A 

delimitação temporal justifica-se pelo fato de ser o período que, oficialmente, se instaurou  

uma política pública que promoveu essa prática no Brasil.  
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O projeto de abertura das escolas aos finais de semana, segundo Ferreira (2009), surge 

no contexto da educação em sentido amplo que transcende os limites da escola, para promover 

a consciência sobre os direitos e deveres da cidadania, com a percepção de que os problemas 

da educação podem ser resolvidos por todos. Nesse contexto, segundo Ferreira (2009, p. 46),   

 

o incentivo da participação de diferentes atores sociais – família, alunos, comunidade, 
governos, professores, escola, entre outros – rapidamente avançou, ainda dentro da 
década de 1980, e nas administrações seguintes. Prevaleceu, tanto no âmbito 
municipal como no estadual, uma forte ênfase nas medidas de segurança: rondas 
escolares, zeladorias, instalação de alarmes. Isto talvez tenha ocorrido em razão de 
pressões dos estabelecimentos de ensino sobre o Poder Público. O fato é que tal ênfase 
culminou com a colocação de policiais no interior de estabelecimentos, considerados 
de alto risco na grande São Paulo, no início dos anos 1990.  

 

Pode-se supor, então, que seja nova a aceitação dessa proposta integradora de 

participação coletiva na solução dos problemas enfrentados pela sociedade? 

Para Silva (2011), a iniciativa de implantação desse tipo de programa em São Paulo 

não era nova, pois estava pautada na experiência da UNESCO, na execução e 

acompanhamento de programas semelhantes em outros estados e países.  

Nesse sentido, é importante salientar que, antes da abertura das escolas aos finais de 

semana, em 1999, no Estado de São Paulo, já existia um trabalho com jovens e adolescentes 

das escolas mais problemáticas da cidade de Nova York – denominado Programa de Parceria 

de Escolas da Universidade de Nova York –, responsável pela abertura das escolas na 

campanha contra a violência juvenil nos Estados Unidos durante 15 anos. De acordo com 

Noleto (apud BENDRATH, 2010 p. 1), 

 

as experiências bem sucedidas na França, Estados Unidos e Espanha, foram 
fundamentais para elaboração de um programa de abertura das escolas públicas aos 
finais de semana no Brasil. Com intuito de atender principalmente jovens em situações 
de vulnerabilidade, o foco das ações dessa política internacional se concentrou em 
atividades culturais, artísticas e esportivas, contribuindo para um ciclo de 
enfrentamento a violência.  

 

Sendo assim, podemos afirmar que a abertura das escolas aos finais de semana, em São 

Paulo, teve influência de países da Europa e dos Estados Unidos, com os mesmos objetivos: 

diminuir a violência, oferecendo atividades de lazer e cultura nas escolas públicas.  
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No entanto, outros projetos antecederam a abertura das escolas aos finais de semana no 

Estado de São Paulo. Segundo o Relatório de Atividades – FDE (2007- 2010), o projeto 

Prevenção Também se Ensina foi executado pela FDE nas escolas da rede pública estadual de 

ensino desde 1996. Abrangeu 645 municípios, 5.270 escolas das 91 diretorias de ensino. Teve 

como objetivo estabelecer na rede um projeto de educação permanente que propiciava 

condições para diminuição das vulnerabilidades dos alunos(as) em relação às doenças, ao uso 

de drogas, à gravidez precoce e situações de violência.  

O projeto Comunidade Presente buscou subsidiar, estimular e fortalecer as ações 

preventivas e permanentes aos educadores das Diretorias de Ensino e das escolas no 

desenvolvimento de ações de preventivas, para diminuir as situações de violência no contexto 

escolar, dialogando com os Conselhos de Escola, de Classe, Grêmios Estudantis e Associação 

de Pais e Mestres.  

A semana de estudos A Escola dos Nossos Sonhos representou uma grande discussão 

sobre o futuro da escola pública estadual com a participação de alguns dos segmentos da 

sociedade. Foram ministradas palestras com pensadores da educação brasileira e internacional. 

Além disso, foram realizadas oficinas com professores, pais e alunos para discutir o papel de 

cada um como agente da transformação da escola pública. 

Nesse sentido, segundo Leme (2007, p. 80), 

 

Segundo declarações oficiais: além de esses fóruns regionais trazerem como proposta 
a criação de canais democráticos de participação de toda a comunidade escolar e dos 
vários segmentos da sociedade que têm interface com a educação - especialmente o 
terceiro setor, o setor produtivo, políticos, instituições públicas, universidades e os 
meios de comunicação – os dados recolhidos pela Central de Informações da SEE 
apontaram que a maioria dos pais de alunos tinha a preocupação com a segurança nas 
escolas e com os índices de violência quando quase 30% manifestaram desejo de 
participar mais, junto com seus filhos e educadores.  

 

Pacheco (2003) analisou o Projeto Pacto por um São Paulo Melhor, mais tarde, 

denominado Programa Parceiros do Futuro, por meio do arcabouço legal da sua 

implementação, a partir da lei estadual 10.312 de 12 maio de 1999 – que “previa a formação 

de grupos de trabalho vinculados buscando atuar na prevenção da violência escolar” –; do 

decreto Estadual 44.166, de 3 de agosto de 1999, para implementar essa lei; da resolução 41, 
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de 18 de março de 2002, que dispõe sobre as diretrizes e procedimentos desse programa 

(PACHECO, 2003, p.120). 

Para esse autor, a implantação desse programa foi motivada pela aprovação da lei 

10.312 que instituiu o Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitária para 

Prevenção e Combate à violência nas escolas públicas de ensino. Na análise da documentação 

oficial, Pacheco (2003, p.123) apresenta os três principais objetivos do Programa Parceiros do 

Futuro: criar e fortalecer núcleos de convivências que atuem nos finais de semana, nos espaços 

físicos das escolas estaduais; promover a integração com o projeto pedagógico da escola; e, 

oportunizar reflexão e discussão de questões comuns para o enfrentamento do aumento dos 

índices de violência.  

Silva (2002), ao investigar as expectativas dos participantes no Projeto Parceiros do 

Futuro em Diadema, mostrou que a abertura das escolas estaduais aos finais de semana 

diminuiu as barreiras sociais do lazer, principalmente do aspecto “falta de espaço”. Assim, a 

escola acabou se transformando em um espaço de convivência para as famílias sem recursos 

para o lazer privado.  

Ainda que houvesse uma ênfase sobre prevenção da violência na concepção da 

abertura das escolas aos finais de semana nesse período, não existiu uma preocupação com o 

tempo livre e o lazer da população nos objetivos desse projeto. Essa ocultação do lazer no 

referencial institucional pode estar associada ao baixo valor que as pessoas em geral atribuíam 

a essas práticas. Portanto, para Rolim (2008), a preocupação com as famílias dos alunos tem 

sido frequente em muitos programas e projetos exitosos de prevenção à violência nas escolas.  

Pacheco (2003), entretanto, discutiu e criticou o lazer como controle social para 

diminuir a violência, descaracterizando o direito garantido por lei.  

O percurso trilhado pela UNESCO10, para chegar à concepção de abertura das escolas 

aos finais de semana, começou com uma série de estudos e pesquisas sobre juventude, 

educação, cidadania e violência.  

                                                 
10 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada em 16 de 
novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da 
cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-
membros – hoje são 193 países – na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas sociedades. É a 
agência das Nações Unidas que atua nas seguintes áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciências 
Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e Informação. 
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A segunda política pública11 de abertura das escolas aos finais de semana, no Brasil, 

chegou pelo órgão internacional UNESCO. Segundo Noleto (2003), ao citar o ensejo da 

celebração do Ano Internacional da Cultura de Paz12, a UNESCO/Brasil, no ano 2000, lançou 

o Programa Abrindo Espaço: Educação e Cultura para Paz. Segundo a autora, mais que 

abertura dos portões da escola, “pretende-se a construção de uma cultura de paz, o combate a 

desigualdades, a iniquidades e à probabilidade de estar exposto a violências” (Noleto, 2003, 

p.10).  

Com essas afirmações, o que se pode perceber é que a origem da abertura das escolas 

aos finais de semana estava declaradamente relacionada à prevenção da violência em locais de 

vulnerabilidade social. Nesse sentido, segundo Noleto (2003, p.9),  

 

a UNESCO advoga uma estratégia de abertura das escolas nos finais de semana, em 
comunidades em situações de vulnerabilidade social, e a disponibilização de espaços 
alternativos que possam atrair os jovens, colaborando para reversão do quadro de 
violência e para construção de espaços de cidadania, com atividades socioculturais, 
esportivas, e de lazer. 

 

O Programa Abrindo Espaços: Educação e Cultura para Paz foi estruturado por meio 

de diversos diálogos internacionais promovidos pela UNESCO sobre educação, cultura e 

cultura de paz. Ainda segundo Noleto (2003), os debates realizados pela UNESCO, em âmbito 

internacional, discutiram temas também relacionados ao combate à pobreza, exclusões sociais, 

respeito pela diversidade cultural, cidadania e participação da juventude. O Programa também 

considerava “o momento histórico brasileiro, de consolidação de uma democracia 

participativa” (NOLETO, 2003, p.11) e visava à construção de maior envolvimento dos jovens 

nesse processo de discussão dos problemas sociais relacionados ao aumento da violência.   

 A experiência pioneira do Programa Abrindo Espaço: Educação e Cultura para Paz 

aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, em 2000 – uma parceria entre o Estado e a UNESCO. 

Participaram, na primeira etapa, 111 escolas; em seguida, a partir de avaliação do programa 

                                                 
11 Utilizamos o conceito de RUA (2009) para definir políticas públicas: é o uso de procedimentos diversos que 
expressam relação de poder, visando influenciar o comportamento das pessoas e se destinam a alcançar soluções 
pacíficas de conflitos em relação a decisões públicas. 
12 A UNESCO lançou em Paris um documento chamado “Manifesto 2000 por uma cultura de Paz e não 
violência”, redigido em parceria por um grupo de vencedores do Prêmio Nobel da Paz.  
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com os dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)13, passou para 232 escolas 

“localizadas em regiões de maior violência com poucas alternativas de cultura e lazer e que 

ofereciam em suas instalações equipamentos adequados para realização de atividades”. 

(NOLETO, 2003 p. 55).  

Ao mesmo tempo em que se iniciou a experiência do Rio de Janeiro, Pernambuco 

também, a partir de 2000, aderiu ao convênio com a UNESCO, instaurando esse Programa 

com o nome de Escola Aberta. No início, abriram 30 unidades escolares; em seguida, 335 

escolas abertas aos finais de semana. Segundo Noleto (2003), o Estado de Pernambuco 

encontra-se entre as seis Unidades da Federação como menor índice de desenvolvimento 

humano, além de ter uma das capitais mais violentas do país.  

Na Bahia, o Programa Abrindo Espaços teve início em dezembro de 2001 e 

funcionava com 60 escolas abertas aos finais de semana. O Programa abrangia áreas de 43 

bairros de Salvador com diversas atividades esportivas e culturais relacionadas à cultura da 

paz que reduzia os índices de violência em regiões vulneráveis (NOLETO, 2003).  

Sendo assim, surgiu, em 2003, em São Paulo, o Programa Escola da Família com a 

proposta de integrar ao projeto pedagógico da escola, em um mesmo ambiente socioeducativo, 

visando oferecer um espaço de convivência para as famílias a fim de ampliar seus horizontes 

culturais – essa discussão será apresentada no próximo subitem. 

   

 

1.2. O Programa Escola da Família 

 

Como já citado anteriormente, o PEF surgiu com as políticas internacionais e estaduais 

no período que o antecedeu. A abertura das escolas aos finais de semana estava relacionada 

principalmente à redução da violência. Além disso, a UNESCO já havia utilizado essa 

experiência em outros Estados do Brasil com o Programa Escola Aberta.   

Tudo leva a crer que a abertura das escolas aos finais de semana contribuiu para 

diminuir e prevenir a violência no entorno das comunidades em situação de vulnerabilidade 

                                                 
13 Áreas situadas com menor quantidade de equipamentos culturais, educacionais e de lazer.  



33 
 

social, e aumentar a disponibilidade de espaços alternativos que pudessem atrair as famílias 

para reversão do quadro caótico da violência.  

Segundo a conclusão do Relatório de Avaliação Econômica da Fundação Itaú (2005, p. 

16),  

 

... houve um impacto positivo (diminuição de boletins de ocorrência), nos setores 
censitários com escolas estaduais da região metropolitana de São Paulo, diminuindo 
o número de ocorrências de agosto de 2003 a abril de 2004. As estimativas indicam 
uma diminuição de 0,004 ocorrência por setor censitário por dia (de fim de semana, 
diurno). Considerando-se todos os setores com escolas estaduais, temos como efeito 
direto do programa Escola da Família um total de 4,83 ocorrências a menos por dia 
em função da abertura das escolas em fins de semana (ou 38,7 ocorrências no mês, se 
considerarmos 4 fins de semana). Este impacto do programa se restringiu ao horário 
de abertura das escolas no fim de semana, não sendo encontrado efeito significativo 
quando consideramos todo o fim de semana ou todos os dias da semana. O efeito é 
mais significativo para os setores com renda intermediária e fora do município de 
São Paulo. O efeito do programa não afetou de forma diferenciada as categorias de 
ocorrência consideradas, roubo, furto e homicídio.  

 

A abertura da escola para comunidade aos finais de semana, em regiões com maior 

vulnerabilidade, com objetivo de diminuir a violência, a partir ano de 2003, no Estado de São 

Paulo, permitiu identificar uma ampliação dos objetivos dessa prática, não só da “tradição” ao 

combate à violência. A mudança ocorreu no período de transição dos Programas Parceiros do 

Futuro, para Escola da Família. Estava, assim, estabelecido o convênio com a UNESCO no 

Abrindo Espaços: Educação e Cultura para Paz com outras diretrizes educacionais.   

O artigo 2º, da Resolução SE nº 1814 , destaca os principais objetivos do Programa: 

assegurar, nas escolas públicas estaduais, espaços abertos aos diferentes segmentos da 

comunidade, que lhes assegurem, aos finais de semana; construir e apoiar ações de 

voluntariado e solidariedade, com vistas ao desenvolvimento de senso de consciência, 

responsabilidade e participação na comunidade.  

O artigo 3º da mesma Resolução apresenta os requisitos para o cumprimento dos 

objetivos propostos. Para tanto, o Programa Escola da Família poderia contar com o apoio e o 

estabelecimento de convênios e parcerias com diferentes segmentos sociais, como 

organizações não-governamentais, associações, empresas públicas ou privadas, sindicatos, 

                                                 
14 Esta resolução dispõe sobre a consolidação das diretrizes e procedimentos do Programa Escola da Família e 
dá providências correlatas. 
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cooperativas, instituições de Ensino Superior e outras instituições educacionais, bem como 

demais Secretarias de Estado e Municípios do Estado de São Paulo.  

A ideia de alianças, parcerias e cooperação estava amplamente contemplada e 

divulgada nos discursos oficiais do Programa, enfatizando estratégias fundamentais para o 

sucesso do PEF.  

As parcerias de natureza física, vistas como um alvo importante a ser alcançado pelo 

Programa, enfatizam a conservação dos prédios escolares e as atividades com a colaboração de 

todos, nos fins de semana, envolvendo pais, alunos, professores, educadores do Programa e 

funcionários em geral.  

As três instituições, principais parcerias de macros-abrangências, foram: a UNESCO, o 

Instituto Ayrton Senna e o Faça Parte – Instituto Brasil Voluntário, que tinha influência direta 

em suas diretrizes, além das instituições privadas de Ensino Superior que aderiram à iniciativa. 

Assim surgiu o Programa Bolsa Universidade.  

O Decreto nº 48.781 também previa a manutenção de outras parcerias da sociedade 

civil, patrocinando a realização de atividades, fornecendo materiais e recursos humanos, 

desenvolvendo projetos educacionais e participando como voluntário corporativo. Em 

contrapartida, os interessados poderiam adquirir visibilidade na mídia de uma forma geral e 

também associar a marca de uma instituição ao Programa Escola da Família como realização 

de uma ação de marketing social; divulgando os seus produtos e/ou serviços nos espaços 

escolares. 

A abrangência desse Programa foi uma das primeiras mudanças das experiências 

anteriores, que visavam atuar apenas nas escolas estaduais em regiões de maior 

vulnerabilidade. Segundo Manual Operativo (2004), foram abertas aos finais de semana, 5.400 

mil escolas estaduais, situadas em 645 municípios do Estado de São Paulo. Foi desta forma 

que a Secretaria de Estado da Educação contou com os elementos para assegurar esse 

Programa: 91 supervisores de ensino, 91 professores coordenadores do Núcleo Pedagógico, 

300 coordenadores de área, cerca de 5.400 mil educadores profissionais, 25 mil educadores 

universitários e milhares de educadores voluntários, todos responsáveis pela concretização dos 

princípios e metodologia do Programa.  

Com relação ao funcionamento do PEF, procurou-se destacar alguns pontos para 

análise, como o que se refere à coordenação central com as funções no âmbito da Secretaria da 
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Educação. Outro ponto são as coordenações regionais que correspondem a noventa e uma 

Diretorias de Ensino do Estado, procurando entender com se realiza o processo de reuniões e 

planejamento com os educadores.  

O documento que norteou as discussões no decorrer desta pesquisa foi o Manual 

Operativo referente ao ano 2012, cujo objetivo era o de alinhar as ações e diretrizes do 

programa com todos os envolvidos, nos seguintes aspectos: pedagógico; administrativo; 

operacionais e no controle da execução do programa.  

Entretanto, o processo de construção do Manual Operativo foi realizado de forma 

conjunta com os departamentos de recursos humanos das Secretarias da Educação e da 

Fazenda, principalmente no que se refere à vida funcional dos educadores.  

Apesar de ser evidente que o Manual Operativo é da responsabilidade da Coordenação 

Geral do Programa, das equipes técnicas da FDE e SEE, as coordenações regionais 

participaram de grande parte das decisões implementadas pelo Programa.  

 

 

Coordenação Geral 

 

Como base no Manual Operativo (2012), a gestão do Programa é compartilhada entre a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB)15, Secretaria de Estado da Educação 

(SEE) e a Diretoria de Projetos Especiais (DPE) da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação (FDE), órgão executor do Programa Escola da Família, com a colaboração das 

Coordenações Regionais e locais. A coordenação central exerce as seguintes funções:  

 

define objetivos, metas e ações em conformidade com a política educacional vigente 
na Secretaria da Educação; planeja, coordena, acompanha, avalia e reformula, 
sempre que necessário, os trabalhos desenvolvidos; atualiza e revê sempre este 
Manual Operativo; promove o envolvimento e o comprometimento das autoridades 
escolares locais e regionais na implementação do Programa; organiza e executa ações 
de capacitação dos educadores que atuarão no Programa, com vistas à consecução 

                                                 
15 O Decreto N.º 57.141 de 18/07/2011 que reorganiza a Secretaria da Educação e dá providências correlatas, na 
seção V da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, capítulo IX, atribuições, em seu artigo 47, apresenta 
como atribuição no inciso VI, por meio do Centro de Projetos Especiais a alínea: c) acompanhar e controlar a 
execução do Programa Escola da Família, instituído pelo Decreto N.º 48.781 de 07/07/2004 e de outros projetos 
especiais. 
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dos objetivos estabelecidos; auditora e supervisiona o uso de recursos e verbas 
destinados às Coordenações Regionais do Programa (Manual Operativo, 2012, p. 2).  

 

Essa fonte parece bastante esclarecedora, no que se refere às funções da coordenação 

central do Programa no interior da SEE/FDE. O Programa reúne profissionais da educação, 

voluntários e universitários. Cada escola tem autonomia para desenvolver as suas atividades, 

conforme cada região do Estado. As relações com as coordenações são permanentes, com 

aproximadamente quatro encontros presenciais na capital ou no interior do Estado. São 

realizadas reuniões administrativas com temas diversos, tais como: carga horária, 

normatização sobre o Programa Bolsa Universidade, aniversário do Programa, 

monitoramento do site, ajuda de custo, prestação de contas e alguns alinhamentos sobre a 

legislação do PEF. 

 Além disso, são contratados palestrantes para fortalecer a gestão e as ações 

pedagógicas nas regionais com os seguintes temas: avaliação, planejamento estratégico, relato 

de experiência de ONGs, relação escola- família-comunidade, mediação de conflitos, cultura 

de paz, oficinas diversas nos quatros eixos norteadores do PEF – esporte, cultura, saúde e 

trabalho. 

  

Coordenação Regional  

 

A coordenação regional, correspondente às noventa e uma Diretorias de Ensino do 

Estado, exerce a coordenação do PEF dirigente regional de ensino. São designados o 

supervisor de ensino e Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP), e um estagiário 

do ensino médio selecionado pela FUNDAP. As principais funções da coordenação regional 

são:  

 

manter permanente interlocução com a Coordenação Central do Programa, de modo 
a conciliar as ações desencadeadas na Diretoria de Ensino e aquelas desenvolvidas 
nas escolas; participar das capacitações, reuniões e atividades afins, promovidas pela 
Coordenação Central; auxiliar no acompanhamento das atividades desenvolvidas nas 
unidades escolares, propondo reformulações e adaptações das ações do Programa, 
quando necessárias; supervisionar, propor, implementar e avaliar as ações 
necessárias para o desenvolvimento do Programa Escola da Família nas Unidades 
Escolares, de maneira que sejam compatíveis com as diretrizes estabelecidas pela 
política educacional da SEE; orientar os Diretores das U.Es quanto à escolha do 
Vice-Diretor e promover Orientações Técnicas aos mesmos; fazer a gestão dos 
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Educadores Profissionais remanescentes no PEF; recepcionar, atribuir (escolas) e 
orientar os Educadores Universitários que desenvolvem o Programa, nos aspectos 
pedagógico, legal e operacional; desclassificar o Educador Universitário, quando o 
mesmo incorrer em falta grave no exercício de suas funções e/ou exceder o limite de 
três faltas semestrais; estimular parcerias locais e regionais, nos termos da Resolução 
SE 24/2005, com os diferentes segmentos da sociedade civil;  desenvolver ações de 
reconhecimento público ao trabalho voluntário e ao das instituições parceiras;  
promover, uma vez por mês, reunião de formação/informação com os responsáveis 
pelo Programa Escola da Família nas Unidades Escolares Municipais. Com o intuito 
de colaborar para uma gestão descentralizada e participativa, a Coordenação 
Regional tem como princípio, sempre que solicitada, elaborar e encaminhar 
relatórios, indicando os fatores de sucesso e os aspectos a serem reajustados, 
apresentando sugestões e encaminhamentos, contribuindo de maneira transparente 
para o fluxo de informações entre a Coordenação Central e Local, além de alimentar 
com informações (relatórios de visitas), o Sistema Gerencial do Programa Escola da 
Família (Manual Operativo, 2012, p.3).  

 

O acompanhamento do supervisor de ensino e do PCNP nas escolas aos finais de 

semana acontece da seguinte forma: quatro horas no sábado e quatro horas no domingo. 

Nessas visitas, existe o repasse de recursos da FDE, com ajuda de custo de 560,00 por mês, 

para despesas de transporte e alimentação.  

Quanto a âmbitos geográficos da Capital e Grande São Paulo e Interior dentro das 

diretorias de Ensino, existe uma discrepância entre as coordenações regionais, pelo fato de 

algumas cidades, por exemplo, Bauru, existirem até 15 municípios com escolas do PEF. 

Nesses casos, o gasto para o acompanhamento das escolas se torna mais caro. Verifica-se que 

as Diretorias que possuem o maior número de municípios necessitariam de uma ajuda de custo 

maior, condizente com cada realidade.    

As coordenações regionais organizam reunião uma vez por semana com os educadores 

profissionais para planejar e avaliar as atividades desenvolvidas nas escolas do programa. 

Além disso, são organizadas oficinas para os bolsistas com temas diversos, para que possam 

desenvolver atividades no âmbito escolar.  

 Embora haja um PCNP e um Supervisor responsáveis pelo acompanhamento do PEF, 

esses profissionais não são exclusivos para essas atribuições. Eles têm outras inúmeras 

funções com outros projetos da Secretaria da Educação no acompanhamento e nas visitas às 

escolas durante a semana. A dupla função sobrecarrega esses profissionais que, muitas vezes, 

não conseguem dar conta de tantas atribuições – nesses casos, é realizado um trabalho 

limitado para subsidiar a coordenação local.   
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Coordenação Local 

 

A Coordenação Local, composta pelo Diretor da Unidade Escolar pelo Gestor e pelo 

Educador Profissional da Escola Estadual/Municipal ou pelo Diretor e Vice-Diretor, tem como 

atribuições:  

 

organizar a Unidade Escolar aos finais de semana para o bom andamento do 
Programa Escola da Família; gerir a equipe de Educadores Universitários e 
Voluntários; organizar as atividades na escola e o seu espaço físico; incentivar a 
captação e o acolhimento de parcerias para enriquecer e fortalecer o desenvolvimento 
das ações, tanto com pessoa jurídica (instituições), nos termos da Resolução SE 
24/2005 (Anexo V), quanto com pessoa física (voluntários) Lei Nº 9.608/98 (Anexo 
II). A partir da Resolução SE n.º 32, de 26/05/2011, em seu artigo 15: Artigo 15 – A 
escola em que esteja integralmente implementado o Programa Escola da Família, 
instituído pelo Decreto 48.781, de 7.7.2004, deverá organizar-se de forma a 
acompanhar efetivamente as atividades programadas para os finais de semana. A 
Direção da Unidade Escolar passa a se organizar para desenvolvimento do Programa 
Escola da Família aos finais de semana. Destacamos a seguir, a Resolução SE n.º 18, 
de 06/02/2010, em seu artigo 7º: Artigo 7º – As escolas da rede estadual e municipal 
de ensino deverão disponibilizar espaço físico e equipamentos para a realização das 
atividades do Programa Escola da Família, atendendo à comunidade intra e 
extraescolar, aos sábados e domingos, das 9 às 17 horas, inclusive durante os 
períodos de recesso, bem como em feriados municipais, estaduais ou nacionais, 
quando ocorrerem aos finais de semana, ficando sob responsabilidade da autoridade 
escolar o acompanhamento e o gerenciamento das referidas atividades (São Paulo, 
2012, p.4). 

  

Conforme a resolução SE n° 32/2011, no seu primeiro artigo, “a escola de que trata o 

caput deste artigo, que não contar com Educador Profissional, poderá ter mais 1 (um) Vice-

Diretor, além do previsto no módulo, para atuação aos finais de semana”. Perdeu-se a maior 

parte dos educadores profissionais atuantes e capacitados ao longo desses anos de programa 

devido ao déficit de profissionais para conduzir os finais de semana e a falta de professores na 

rede de ensino.  

As escolas que optaram pelos vice-diretores perderam o gestor que atuava quatro 

horas no sábado e no domingo, com uma ajuda de custo de 400,00 reais por mês. Pode-se 

gerar, com essa mudança, certa resistência, haja vista que esse profissional não atua mais 

diretamente no PEF, como aponta Sanches (2007, p. 61):  

 

a resistência dos diretores consiste em um fato que pareceu ser comum a todas as 89 
Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo. Isto provocou um problema, já que o 
PEF está assentado sobre a importância de o diretor assumir esta empreitada. A 
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própria Secretaria de Estado da Educação – SEE, reiterou a necessidade urgente da 
participação dos mesmos como gestores do PEF, acompanhando e contribuindo com 
a implantação e desenvolvimento do Programa Escola da Família.  

 

Assim, para esse trabalho aos finais de semana, a SEE, por um lado, havia viabilizado 

uma ajuda de custo ao gestor, por perceber a necessidade de interação entre a semana letiva e 

o final de semana. Por outro lado, essa alteração na legislação possibilitou uma maior 

integração do PEF com a semana letiva, devido à carga horária do vice-diretor ser de 40 horas 

semanais, atuando em conjunto com todos os profissionais da escola. Os requisitos para a 

designação de vice-diretor são cinco anos de exercício, graduação em Pedagogia, aprovação 

em uma das provas da SE- mérito, processo seletivo para  seleção de profissionais que tenham 

o perfil para o PEF.  

Vale lembrar que, nos anos de 2003 a 2006, a grande maioria das escolas públicas 

estaduais paulistas participava do Programa Escola da Família. A partir de 2007, este 

panorama, com a mudança do governo estadual, sofreu redução do número de escolas 

participantes do Programa.  

Segundo Ferreira (2009), foi feita pela Fundação SEADE e SEE/FDE uma pesquisa 

com as Diretorias de Ensino, via web, para que indicassem as escolas que ficariam abertas ou 

seriam fechadas. O resultado foi que mais de 50% das escolas fecharam. Na exposição das 

justificativas do fechamento das escolas, esse mesmo autor comenta a explicação da Secretaria 

da Educação:   

 

(...) escolas que abrigavam o Programa, em mais da metade vivia-se uma situação 
que não justificava as despesas feitas; o índice de participação era baixíssimo em 
várias unidades; e que certas escolas eram geograficamente bem próximas de outras, 
não se justificando a duplicação de esforços e gastos; que não havia um controle 
adequado de frequência, dedicação e produtividade das atividades do Programa. 
(FERREIRA, 2009, p.79).  

 

As justificativas apresentadas para o fechamento das escolas aos finais de semana 

podem ser entendidas com sérias críticas à gestão do governo anterior. Cabe ainda ressaltar 

que o mesmo partido (PSDB) continuou no poder a partir de 2007. Nesse sentido, Ferreira 

(2009), citando a entrevista da secretaria Maria Helena de Castro, diz: “Já se tornou célebre, 

no país, a constatação de que a população paga impostos elevados para receber serviços de 

qualidade não condizentes com eles” (FERREIRA, 2009, p.81).   
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Com a mesma concepção, o estudo de Ferreira (2009) investigou o olhar da 

comunidade sobre a escola e a forma de participação, após o Programa Escola da Família, e 

constatou o não preparo dos educadores para esse tipo de projeto social.  

Sanches (2007), entretanto, reconheceu o protagonismo juvenil na concepção dos 

gestores, educadores e jovens do PEF. Essa análise procurou mostrar que a concepção de 

participação proclamada nos documentos institucionais restringiu-se a estar presente às 

atividades que são destinadas, especialmente, aos jovens em situação econômica 

desprivilegiada, tratando deles como possíveis excluídos. 

Assim, Leme (2007, p. 251), ao entrevistar os participantes de uma escola do PEF, em 

Americana-SP, apontou aspectos positivos,  

 

os dados coletados na escola objeto da pesquisa, EE Parque das Flores, apontaram 
aspectos positivos no que se refere à utilização dos espaços e ambientes da escola 
pela comunidade intra e extra-escolar,para a participação nas diversas atividades 
propostas pelo programa. A boa aceitação do PEF pela comunidade é explicada nas 
respostas dos pesquisados, quando os mesmos indicaram que ‘é bom porque tira as 
crianças da rua’; ‘porque os jovens têm onde se reunir’; ‘porque as famílias ficam 
sossegadas porque têm onde deixar os filhos’; ‘porque as crianças não têm nada para 
fazer’, afirmações essas que apontaram a falta de áreas de lazer e de atividades 
culturais no bairro. Carências essas ratificadas pelos dados que levantamos sobre a 
inserção da escola no bairro. A situação existe em decorrência de uma total 
despreocupação das autoridades estatais, em seus diversos níveis do sistema, no 
atendimento às demandas básicas da população.  

 

Pode-se notar que o PEF pode contribuir para diminuir as barreiras sociais encontradas 

por diversas comunidades carentes em torno da escola, principalmente nos aspectos 

relacionados à falta de espaço, baixo poder aquisitivo para práticas de lazer privado e ao 

aumento da violência em São Paulo.  

Outro aspecto relevante do PEF diz respeito à ênfase dada, na prática dos eixo Esporte, 

com uma maior participação da comunidade escolar inserida no Programa, superando os 

demais projetos e atividades. Nessa direção, Bendrath (2010, p.1) analisou o eixo esporte na 

Eficiência, Eficácia e Efetividade Social, chegando às seguintes considerações: 

 

Eficiência: a relação existente entre o Programa Bolsa Universidade e o Programa 
Escola da Família (PEF), com a inclusão de universitários como educadores do PEF, 
reduz os custos na contratação de mão de obra específica para o programa, porém 
ignora fatores importantes como experiência e qualificação. Contraria-se por 
completo o disposto na Lei 9696/98 que regulamenta a profissão de Educação 
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Física, e atribui a universitários e a voluntários, atividades específicas do 
profissional de educação física.  

Eficácia: baseado nos projetos esportivos escritos e registrados, nota-se grande 
confusão conceitual, e o que é proposto no papel não é executado na prática. As 
escolas e as equipes de gestão possuem dificuldade em lidar com universitários de 
várias áreas e adequar a atuação dos mesmos dentro das necessidades de cada 
comunidade.  

Efetividade Social: tendo a Efetividade Social como conceito de apropriação direta 
pela população dos objetivos e serviços oferecidos, o PEF apresenta indicadores que 
mostram a aceitação da comunidade perante suas ações. A grande maioria dos 
participantes encontra-se na faixa etária que a UNESCO determina como o foco e 
público alvo do Programa Abrindo Espaços, jovens entre 14 e 24 anos (45,3% do 
total), seguido de crianças (44,1%). Os jovens dividem-se em alunos da escola 
(35,8%) e alunos de outras escolas (36,6%), mostrando o deslocamento de 
estudantes de outras UEs que não possuem o programa para as atividades em escolas 
em que o PEF existe. Ficou claro na pesquisa, que a participação da comunidade no 
PEF aos finais de semana, ocorre em virtude exclusiva de uma opção de lazer, 
transformando a escola em centro de referência para jovens e crianças.  

 

Posto isto, cabe perguntar se o termo de convênio assinado entre o governo do Estado 

de São Paulo e as IES visa contribuir para o enriquecimento da formação universitária criando 

condições para o desenvolvimento de um trabalho de carácter social ou utilização de mão de 

obra barata. Compreender e analisar os aspectos do PBU é objetivo do próximo capítulo.  
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Capítulo 2 

O Programa Bolsa Universidade: o contexto político, econômico e 

indicadores de evasão 

 

 

Como foi exposto no primeiro capítulo, o PEF foi instituído com a colaboração de 

algumas parcerias de maior abrangência, como UNESCO, Instituto Ayrton Senna e o Faça 

Parte, que contribuíram na elaboração das diretrizes e de seus objetivos.  O diferencial desse 

programa, em relação a outras experiências no Brasil, foi a criação de um programa de bolsa 

de estudos para o Ensino Superior em parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES).  

O presente capítulo apresenta um estudo sobre o Programa Bolsa Universidade das 

escolas da rede pública de ensino do estado de São Paulo, na tentativa de estabelecer 

parâmetros de análise acerca das relações entre as instituições de ensino e as comunidades 

localizadas em seu entorno, por meio da análise dos documentos que regulam seu 

funcionamento. Além disso, examinamos a expansão do Ensino Superior articulados com o 

contexto político, econômico e nas políticas de incentivo ao acesso de alunos carentes nessa 

modalidade de ensino. 

Em conclusão, serão analisados os principais indicadores, especialmente o perfil dos 

bolsistas, os índices de evasão do programa antes de concluir o curso superior, e os que 

concluíram o curso superior com a bolsa e as dificuldades vivenciadas pelos estudantes 

carentes ao cursar o Ensino Superior.  

 
 

2.1. Aspectos do Programa Bolsa Universidade 

 
No sentido de apresentar elementos que possam contribuir para discussão desta 

pesquisa sobre os relatos de experiência dos bolsistas e indicadores de evasão16, buscamos 

apresentar, neste subcapítulo, a trajetória histórica da expansão da Educação Superior no 

                                                 
16 O conceito de evasão considerado, para efeito desta pesquisa, será com a saída dos bolsistas do Programa Bolsa 
Universidade (PBU), antes de concluir o curso superior, nas seguintes situações: abandono; transferência; 
exclusão por norma institucional do Programa; desligamento da Instituição no qual estava matriculado. São 
identificados como evadidos os alunos que não se diplomaram neste período e que não estavam mais vinculados 
ao PBU. 
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Brasil, tendo como base dois momentos contemporâneos: o governo Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), 1995 a 2002 e o Governo Luís Inácio Lula da Silva (Lula), 2003 a 2010. A 

escolha do período deve-se pelo fato de a pesquisa analisar o PBU desde sua origem até sua 

história mais recente. Em seguida, o texto examina as políticas públicas de bolsa para o Ensino 

Superior ao longo desses dois governos, a fim de focalizar os mecanismos de acesso de alunos 

carentes às IES. A partir dessa discussão, apresentamos a expansão do Ensino Superior 

particular e algumas estratégias do poder público para o acesso a esse nível de ensino. Existem 

repasses de recursos públicos para o setor privado com os programas do Governo Federal – 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), criado em 2001, e o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), criado em 2005 – e as políticas públicas de bolsas.  

 

Breve Histórico da Expansão do Ensino Superior 

 

Para possibilitar a compreensão acerca da expansão da Educação Superior17, no Brasil, 

com recorte temporal (1995 a 2010), faz-se necessário um rápido desvio até 1968, na primeira 

manifestação expansiva de matrícula. Conforme demonstrado no estudo de Carvalho (2011), o 

fato histórico mais marcante foi, em 1968, a Reforma Universitária18, durante o Regime 

Ditatorial Militar, momento em que o ciclo expansivo de matrículas para o Ensino Superior 

privado foi mais intenso.  

No Ensino Superior, segundo pesquisa de Carvalho (2011), o mecanismo de renúncia 

fiscal tornou-se fator central no financiamento do segmento privado com a Lei n. 5.172/66 – 

que instituiu o Código Tributário Nacional –, em concordância com a CF/67 – que 

determinava a não incidência de impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços dos 

estabelecimentos de ensino de qualquer natureza. Assim, as organizações privadas de Ensino 

Superior expandiram-se pelo fato de gozarem de privilégio, desde a sua criação, de imunidade 

fiscal, não recolhendo aos cofres públicos a receita tributária devida. 

                                                 
17 É conceituada como sendo todo tipo de estudos pós-secundário de formação ou formação para investigação, 
realizados em universidades ou em centro de Ensino Superior, reconhecidos pelo Estado (Declaração 
Unesco,1998). 
18 O Congresso Nacional aprovou a Lei da Reforma Universitária (Lei nº 5540/68) que criava os departamentos, 
o sistema de créditos, o vestibular classificatório, os cursos de curta duração, o ciclo básico, dentre outras 
inovações.  



44 
 

A expansão do Ensino Superior, a partir de 1968, foi bastante acelerada como é 

apresentado na Tabela 1, a seguir:  

 

Tabela 1- Matrícula nas Instituições de Ensino Superior (1968-1980) 

Ano Matrículas Taxa de crescimento 

1968 278.295 - 

1971 561.397 102% 

1977 1.159.046 416% 

1980   1.377.286 495% 

Fonte: Barreyro (2008, p.19), com base nos dados do Inep/MEC 

 

Assim, é possível perceber que, no período de 1968 a 1980, houve um crescimento do 

número de matrículas de 1098.991 – o percentual desse aumento, nos 12 anos, ficou em 495%. 

Essa grande expansão da educação superior brasileira, nesse período, justifica-se, segundo 

Lôbo (2007), por diversas mudanças que ocorreram por volta dos anos de 1960, 

“impulsionado pelo ideal de modernização e de industrialização, tendo a frente um Estado 

ditatorial” (Lôbo, 2007, p.37).  

A intenção, inscrita na Lei nº 5.540/68 da Reforma Universitária, associando ensino e 

pesquisa, não chegou a concretizar: “o que ocorreu de fato em 1970 foi o crescimento a 

expansão do ensino privado” (PEIXOTO, 2005, p.180).  

Como a pressão pelo aumento de vagas, tornava-se cada vez mais forte, logo após 

1968, o setor privado, que criou inúmeras faculdades isoladas, nas regiões onde havia maior 

demanda, ou seja, na periferia das grandes metrópoles e nas cidades de porte médio do interior 

dos estados mais desenvolvidos.  

 

O Ensino Superior privado que surgiu após a Reforma de 1968 tende a ser 
qualitativamente distinto, em termos de natureza e objetivos, do que existia no 
período precedente. Trata-se de outro sistema, estruturado nos moldes de empresas 
educacionais voltadas para a obtenção de lucro econômico e para o rápido 
atendimento de demandas do mercado educacional (MARTINS, 2009, p.17). 
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No bojo da discussão sobre os motivos que levaram o crescimento de matrículas, foi 

possível identificar o papel do marco regulatório19 nos seguintes aspectos: mecanismos 

indiretos de recursos públicos – renúncia fiscal concedida às Instituições do Ensino Superior 

(IES) privadas e concessão de créditos; papel desempenhado pelo Conselho Federal de 

Educação – o de relaxar a autorização para o funcionamento de IES e cursos ao longo do 

regime militar.  

A partir dos anos 80, iniciou-se um movimento de democratização do país, com base 

no marco legal da Constituição de 198820, que regulamentou as leis da Nova República.  

 

A preferência de crescimento no modelo universidade, pela iniciativa privada, se 
deve à autonomia didática, administrativa e financeira possibilitada pela Constituição 
Brasileira (1988) para todas as universidades, o que acelerou a aglutinação de 
instituições privadas, formando federações de escolas para, mais tarde, 
transformaram-se em universidades (BELLETATI, 2011 p. 67).  

 

O processo de expansão e privatização da educação superior brasileira continuou 

apresentando aceleração, na década de 1990, especialmente do governo dos ex-presidentes 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), favorecido pela sanção 

de legislação específica. A formulação de políticas públicas foi bem diferente daquela aplicada 

durante o regime militar: não houve um documento oficial como ocorreu na Reforma 

Universitária, mas uma série de documentos legais. No próximo subitem, será examinado esse 

processo.  

Desde o fim do período ditatorial, o dilema era o mesmo: ampliar o acesso ao Ensino 

Superior, com restrição de verbas públicas, dada pela política de contenção de gastos federais. 

O crescimento do sistema, sem aumento de recursos estatais, para Carvalho (2011, p. 110), 

“tornava-se essencial que o modelo de expansão implementado no regime militar, que perdeu 

força na transição democrática, fosse retomado sob novas condições”.  

                                                 
19 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, n° 4.024, de 1961, o Plano Nacional de Educação de 
1962, a Reforma Universitária, a Lei n° 5.540/68, de 1968.  
20 A Constituição Federal estabeleceu um mínimo de 18% da receita anual, resultante de impostos da União, para 
a manutenção e o desenvolvimento do ensino; assegurou, também, a gratuidade do ensino público nos 
estabelecimentos oficiais em todos os níveis e criou o Regime Jurídico Único, estabelecendo pagamento igual 
para as mesmas funções e aposentadoria integral para funcionários federais. Em seu artigo 207, reafirmou a 
indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão em nível universitário, bem como a autonomia 
das universidades (Ver SOARES, 2002).  
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Belletati (2011), ao estudar a mudança da educação superior, no governo FHC, 

verificou que o direito de estudar passou a ser considerado um serviço submisso à lógica do 

mercado. O interesse da iniciativa privada pela educação superior deve-se ao fato de ter se 

tornado uma importante alternativa, para os seus negócios educacionais, em virtude da 

expansão do Ensino Médio público.  

 

Na década de 1990, as consequências das políticas de caráter neoliberal 
empreendidas para enfrentar as crises fiscais, do fordismo, do Estado de Bem- Estar 
Social e do enfrentamento da inserção no mundo globalizado vão representar 
verdadeira reforma para a educação superior brasileira. Estímulo à diversificação de 
fontes de financiamento para as instituições de Ensino Superior públicas, 
diferenciação institucional, intensificação da expansão da rede privada (PEIXOTO, 
2005, p.180). 

 

Nos anos 90, a expansão da educação superior privada foi impulsionada por exigência 

do mercado de trabalho, colaborada pela disputa das empresas por ganhos de produtividade e 

de competitividade no mundo corporativo. No período dos mandados presidenciais de FHC, a 

retomada do crescimento de oferta de vagas do Ensino Superior, no final dos anos 90, assumia 

uma feição totalmente privada pautada no modelo de produção.  

A solução para o problema de vagas no Ensino Superior estava em estimular, 

novamente, o incremento no ensino privado. 

 

O segmento particular eleito pelo regime militar como protagonista e principal 
beneficiário da política pública nas décadas de 60 e 70, mais uma vez, foi escolhido 
para conduzir o processo de incremento de vagas, matrículas, cursos e instituições, 
repaginado sob um novo formato (CARVALHO, 2011, p.137). 

 

Dessa forma, Peroni (2003) afirma que, nos anos 1990, devido à globalização e à 

internacionalização da política neoliberal para os países pobres, houve uma série de mudanças 

redefinindo-se os limites entre o público e o privado. A autora foca três pilares da política 

educacional: financiamento, avaliação institucional e parâmetros curriculares nacionais.  

As considerações acima ressaltam a importância atribuída, no governo FHC, à 

ampliação do acesso ao Ensino Superior. A diversificação, na oferta de cursos e programas, 

tornou-se uma questão essencial da política de expansão de vagas contemplando os interesses 

dos atores vinculados às Instituições do Ensino Superior (IES) privadas.  
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Para aumentar a escolaridade, tornava-se necessário dar oportunidade educacional às 

camadas mais pobres, em cursos não tradicionais, mais curtos e voltados ao mercado de 

trabalho.  

Segundo Carvalho (2011, p. 138), “foram criadas três novas modalidades de cursos 

para atingir esses objetivos: sequencial, tecnológico e não presencial”. A autora verificou 

outras estratégias para expansão quantitativa do Ensino Superior, com o devido apoio dado 

pelo Conselho Nacional de Educação21. Quatro propostas colaboraram com o segmento 

particular: “diversificação de cursos, diferenciação institucional e combate às desigualdades” 

(CARVALHO, 2011, p.37).  

No bojo da política de expansão do Ensino Superior, ganhou destaque a modalidade de 

educação a distância, não presencial (EAD). Essa modalidade também foi usada nos discursos 

oficiais como a chave para o incremento de vagas direcionadas aos docentes da educação 

básica.  

A expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ocorreu em todas as 

capitais do país, enquanto o segmento privado teve crescimento acelerado sem qualquer 

preocupação regional, mais especificamente, em São Paulo, estado mais rico do Brasil, com 

vistas a obter maior lucratividade de uma clientela com renda superior (CARVALHO, 2011).  

Outro fator que contribuiu com a expansão do Ensino Superior foi a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), que recebeu o nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

sancionada após oito anos de longa tramitação no Congresso Nacional. São visualizados dois 

momentos distintos, na tabela do INEP, antes da LDB e depois (1996 -2004):  

 

Tabela 2 – Distribuição das IES, cursos e matrículas - Brasil 1996 e 2004rsos Δ% Matrículas Δ% 
Ano IES            %  Cursos         %   Matrículas       % 

1996 922        –    6.644       –       1.868.529  

2004 2.013     118,3   18.664    180,6   4.163.733 122,8 122,8 

Fonte: MEC/INEP/2010 (p.14) 

 

                                                 
21 A Lei nº 9.131/95 criou o Conselho Nacional de Educação que também pode ser entendido como Arena 
Decisória na atuação do Congresso Nacional. O Conselho torna-se um ator relevante para política pública. 
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A tabela 2 apresenta um crescimento expressivo do Ensino Superior após o marco legal 

da LBD de 1996. Essa política educacional desencadeou um processo de reformulação, cujos 

principais resultados, segundo Ristoff e Giolo (2006, p. 14), foram: 

 

crescimento expressivo do sistema, cujos índices, no período, chegam a, 
aproximadamente, 120%, para instituições e matrículas, e 180%, para cursos. O 
credenciamento de novas instituições, com a autorização de vários cursos para cada 
uma delas, motivou as instituições já estabelecidas a abrirem mais cursos como 
forma de disputar o mercado existente. Isso determinou que o índice de crescimento 
dos cursos fosse significativamente superior ao das instituições e matrículas.  

 

A expansão da educação superior, portanto, estava caminhando para a privatização das 

IES concebidas como empresa em busca de competitividade o mercado acadêmico. A política 

educacional, em vigor, criou condições legais, políticas e ideológicas para que se implantasse 

esse mercado educacional. Da mesma forma, a lei nº 9.87022, de 23 de novembro de 1999, 

ratificou a possibilidade de as IES operarem com fins lucrativos. 

Diante desse quadro, ainda na década de 1990, por intermédio do Programa de 

Financiamento Estudantil - FIES23, o governo transferiu recursos para as IES privadas com o 

objetivo de financiar cursos de graduação para estudantes que não tinham condições de arcar 

com os custos de sua formação. Um ponto que merece comentário é a dívida dos estudantes 

que participavam desse programa de financiamento. É evidente que teriram dificuldades em 

pagar o ônus do empréstimo assumido, mesmo sendo os juros os mais baixos do mercado.   

Durante o governo FHC, foi sancionada a Lei nº 10.17224 de janeiro de 2001, 

instituindo o Plano Nacional de Educação (PNE), com duração de dez anos. A meta para o 

Ensino Superior foi prover esse ensino para 30% da faixa etária 18-24 anos. Como bem 

lembrado recentemente por Carvalho (2011), o PNE deixou, ao longo do governo FHC, as 

metas de expansão e financiamento para se tornar apenas uma carta de intenção.  

                                                 
22 A lei nº 9870 dispõe que as entidades mantenedoras de instituições de Ensino Superior, com finalidade 
lucrativa, ainda que de natureza civil, deverão elaborar, em cada exercício social, demonstrações financeiras 
atestadas por profissionais competentes. 
23 O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), criado em 1999, é um programa do Ministério da Educação 
destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas.  
Os estudantes matriculados, em cursos superiores que possuem avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo 
Ministério da Educação, podem participar do programa.  
24 Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001, itens 4.3,2 e 4.4, 24, que prevê a expansão da educação superior 
pública. 



49 
 

A tese de Carvalho (2011) procura discutir os momentos que marcaram as principais 

mudanças ocorridas e os fatos que provocaram essas mudanças em relação às políticas 

públicas para educação superior. 

 

O primeiro passo imprescindível que é defendido por todos os atores para 
democratizar o acesso consiste no incremento qualitativo da educação básica pública, 
pois permite que a concorrência entre os alunos ocorra em igualdade de condições, 
independente da origem socioeconômica (CARVALHO, 2011, p.73).  

 

No entanto, segundo o autor, a medida torna-se necessária, mas insuficiente pela 

demanda de egressos do Ensino Médio. Dessa forma, uma das saídas seriam as políticas 

afirmativas. Em relação ao financiamento da educação superior, Carvalho (2011, p. 77) afirma 

que 

 

a UNESCO julga a estimativa baseada na taxa de retorno calculado em termos da 
relação custo benefício sujeitas a sérias limitações metodológicas e a considera uma 
visão reducionista do valor da educação superior, pois desconsidera seu papel na 
construção da Nação, seu valor social e seu alcance para uma sociedade mais aberta, 
justa e democrática.  
 

 

A UNESCO, portanto, coloca a educação superior em uma posição modesta na lista de 

prioridade, no tocante ao investimento da educação pública, principalmente, por não ser 

moldada pela exigência do mercado. Se, de um lado, a UNESCO é contra esse investimento 

público, no setor privado, de outro lado, existem os defensores dos interesses das IES privadas 

que têm, como modelo de expansão, no nível superior, o segmento particular. 

 

A concepção dos atores defensores dos interesses das IES privadas (Associação 
Brasileira de Mantenedora de Ensino Superior (ABMES) e Associação Brasileira das 
Universidades Comunitárias (ABRUC), corroborada pela visão do World Bank 
(BIRD), tem como modelo de expansão do nível superior o segmento particular. 
Logo a sugestão é que Governo constitua instrumentos financeiros direcionados a 
esse seguimento, seja por meio de recursos diretos e indiretos as IES sem fins 
lucrativos, por meio de renuncia fiscal exclusiva às não lucrativas, bem como 
financiamento estudantil e a concessão de bolsas em troca de renuncia fiscal 
(CARVALHO, 2011, p.88). 
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Da mesma forma, os governos FHC e Lula dirigiram a expansão do acesso ao Ensino 

Superior por meio do estímulo ao setor privado. Assim, criaram-se novas formas de repasse de 

verbas públicas para o setor privado.  

No que tange ao financiamento da oferta privada, a pesquisa de Carvalho (2011) 

investigou se existiu ruptura ou continuidade na distribuição privilegiada de recursos públicos 

da União, nos três mecanismos de transferência direta. As IES privadas, em renúncia fiscal e 

crédito do BNDES25, permaneceram no horizonte da política pública, durante o governo Lula. 

 O censo de educação superior no Brasil, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)26, sobre a expansão do Ensino Superior, 

apresenta os seguintes dados: 

 

o número de matrículas, nos cursos de graduação, aumentou em 7,1% de 2009 a 
2010 e 110,1% de 2001 a 2010. Vários fatores podem ser atribuídos a essa expansão: 
do lado da demanda: o crescimento econômico alcançado pelo Brasil nos últimos 
anos vem desenvolvendo uma busca do mercado por mão de obra mais 
especializada; já do lado da oferta: o somatório das políticas públicas de incentivo ao 
acesso e à permanência na educação superior, dentre elas: o aumento do número de 
financiamento (bolsas e subsídios) aos alunos, como os programas FIES e ProUni e o 
aumento da oferta de vagas na rede federal, via abertura de novos campi e novas IES, 
bem como a interiorização de universidades já existentes (INEP, 2011, p.3). 

 

Segundo Carvalho (2011), 

 

a imunidade e isenção de tributos destinados as IES privadas continuou a beneficiar 
as IES não lucrativas e filantrópicas. No entanto, por pressão dos atores vinculados 
às IES privadas, sobretudo, as mercantis que se sentiram prejudicados por perderem 
o benefício da desoneração tributária, o tema voltou à baila. Sob a alegação de 
dificuldades financeiras enfrentadas pelas IES decorrentes da inadimplência, evasão 
e desistência do alunado, demandou-se do Poder Público uma solução para evitar 
falências e fechamento de cursos. Logo, tal cenário tornou-se um dos fatores 
motivadores para que o governo federal concedesse papel de destaque à ampliação 
do gasto tributário (CARVALHO, 2011, p.358).  

 

                                                 
25O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), empresa pública federal, é o principal 
instrumento de financiamento de longo prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da 
economia, em uma política que inclui as dimensões educacionais. 
26 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é uma autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o 
Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas 
para área educacional a partir de parâmetros de qualidade e equidade, bem como produzir informações claras e 
confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral.  
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A desoneração fiscal não só permaneceu durante o governo Lula, como surgiu em nova 

roupagem, a partir de 2004, por intermédio da implementação do Programa Universidade para 

Todos (PROUNI)27. Dentre os programas do Ministério da Educação (MEC) que atingiam a 

população juvenil e ganharam destaque, durante o Governo Lula, é possível identificar a 

importante expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)28. 

As pesquisas já produzidas sobre o Ensino Superior nos período dos Governos FHC e 

Lula, especificamente sobre a expansão desse ensino nas relações entre o Estado e as IES 

privadas, demonstraram que prevaleceu a lógica de mercado, a educação como mercadoria. 

Caberá, sim, ao Estado, garantir direta, ou indiretamente, a democratização do acesso à 

educação superior, mediante o crescimento do setor público.  

Em vista disso, os governos, para fazer frente à democratização do acesso à educação 

superior, aderiram a mercantilização do conhecimento como estratégia para expansão do 

Ensino Superior no Brasil – uma negação do conhecimento como um bem público e de sua 

rendição ao mercado.  

Assim, a expansão do Ensino Superior no Brasil, no período 1995 -2008, desenvolveu-

se, principalmente, por meio do setor empresarial. Com a promulgação da Constituição de 

1988, explicitou-se a existência de escolas com fins lucrativos; em seguida, com a LDB e a 

legislação complementar, esse crescimento acelerou. É importante destacar, ainda, que os 

mecanismos de acesso ao Ensino Superior beneficiaram muitos estudantes com fator 

econômico baixo e atenderam à demanda dos egressos do Ensino Médio.  

Dias (2008) analisa os relatos das entrevistas de bolsistas do PBU, com suas 

considerações sobre a importância dessas políticas na permanência aos estudos.  

 

                                                 
27 É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal, em 2004, que oferece bolsa de 
estudos em Instituições de Educação Superior privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação 
específica, a estudantes brasileiros sem diploma de Ensino Superior. 
28 O Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), lançado 
pelo Governo Federal, tem o objetivo de expandir, de forma significativa, as vagas para estudantes de graduação 
no sistema federal de Ensino Superior. O REUNI visa “dotar as universidades federais das condições necessárias 
para ampliação do acesso e permanência na educação superior”. Em razão da insuficiência da oferta de vagas, em 
termos quantitativos, pelo sistema federal de Ensino Superior, as propostas que visem à correção deste cenário 
devem ser analisadas. Também é preciso estar atento qualquer procedimento que traga consigo modificações de 
largo alcance, a fim de garantir o patamar de excelência, alcançado pelas universidades federais brasileiras ao 
longo das últimas décadas. 



52 
 

(...) há insegurança quanto à possibilidade de continuar podendo pagar pelo curso da 
faculdade. Relata a tristeza que sentiu ao ver colegas desistindo da faculdade em 
função de não terem sido chamados pelo Programa e não terem dinheiro para dar 
continuidade ao curso (DIAS, 2008, p.96).  

 

Nessa passagem, evidencia-se a ênfase na questão do projeto social de bolsas de 

estudos ao Ensino Superior, que contribui para continuidade e permanência nas IES, sendo 

excluídos os que não conseguem esse benefício. 

A educação, porém, como geradora do direito ao desenvolvimento, foi apontada por 

Santos (2008, p. 55), que referenciou a Segunda Conferencia29 Mundial da ONU sobre direitos 

Humanos: “(...) ficou definido que é de responsabilidade do governo sua promoção e sua 

responsabilidade internacional a cooperação da sua efetivação”.  

O histórico da expansão do Ensino Superior no Brasil apresentado pode auxiliar a 

compreensão de aspectos fundamentais do PBU. O referido Programa surgiu nesse contexto 

político e econômico de expansão do Ensino Superior privado no país. O PBU foi instituído  

pelo governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação (SEE), com o 

“objetivo de beneficiar os alunos egressos do ensino médio de rede estadual pública e privada 

paulista” (Regulamento, 2011). Para isso, foi feita a celebração de convênio entre a SEE, por 

meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação e Instituições particulares de Ensino 

Superior.   

Segundo o Regulamento (2011), as principais atribuições das Instituições do Ensino 

Superior (IES) são: firmar parceria por meio do Termo de Convênio com a Fundação para o 

Desenvolvimento Escolar; completar obrigatoriamente o valor mensal do curso para o bolsista, 

considerando o valor pago pela Secretaria da Educação; designar um professor de seu quadro 

docente para acompanhar o bolsista; apresentar documentos comprobatórios ou portaria de 

autorização do MEC.  

Ainda que haja, nas atribuições das IES, a designação de um docente do quadro 

docente, foram encontradas poucas evidências de que isso realmente aconteça. Será verificado, 

na entrevista oral, com os ex-bolsistas, se havia esse tipo de apoio. Outro aspecto problemático 

é o fato de a renovação do convênio com a SEE acontecer semestralmente, em cumprimento à 

                                                 
29 A Conferência Mundial da ONU sobre os direitos humanos ocorreu em 1993 reconhecendo o direito ao 
desenvolvimento como direito humano universal e inalienável.  
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Lei 8666/9330, após a entrega de todos os documentos legais – caso isso não aconteça, o 

bolsista fica impedido de continuar atuando na escola com a bolsa. Esse fato é muito comum 

nos períodos de transição de semestre – nesse caso, vários educadores universitários são 

desclassificados do Programa até que a situação seja regularizada.  

A participação do bolsista no Programa Escola da Família constitui a contrapartida 

pelo benefício recebido do Programa Bolsa-Universidade, conforme Resolução SE 18/2010: 

 

a adesão de estudantes universitários, mediante a concessão de bolsas de  estudos 
integrantes do Projeto Bolsa Universidade para atuar como Educadores 
universitários, na conformidade das atribuições compatíveis com a natureza de seu 
cursos de graduação ou de acordo com suas habilidades pessoais (Resolução SE 
18/2010, art.3º, alínea II). 

 

Para tratar das normas legais do PBU, contidas no Regulamento (2011), entre o 

bolsista e a SEE pertinentes a essa pesquisa, resolvemos dividi-las em quatro partes: I. Pré-

requisitos para candidatar-se à bolsa; II. Critérios para classificação III. As atribuições dos 

bolsistas; IV. Da perda do direito à bolsa-universidade.    

I. Pré-requisito para candidatar-se à bolsa: estar regularmente matriculado em curso 

de graduação, em turma apta a ser iniciada, imediatamente, ou em exercício, de Instituição 

Privada de Ensino Superior, conveniada com o Programa Bolsa Universidade; ter interesse e 

disponibilidade para desenvolver as atividades do Programa junto às Escolas Públicas 

Estaduais ou Municipais, cumprindo a carga horária de 12 (doze) horas aos finais de semana.   

II. Critérios para classificação: renda mensal do candidato; renda mensal familiar; 

despesa fixa mensal da casa; número de pessoas que moram na casa; número de pessoas que 

trabalham na casa; tipo de moradia.  

Pode-se afirmar que o atendimento da bolsa, nos critérios para classificação, 

descaracteriza o PBU do ponto de vista dos seus objetivos: “um dos objetivos da concessão da 

Bolsa-Universidade é beneficiar alunos com maior dificuldade em custear seus estudos” (São 

Paulo, 2011, p.4).  

                                                 
30 Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
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Na verdade, para beneficiar alunos egressos do Ensino Médio com maior dificuldade, 

só seria possível se o PBU isentasse o valor pago pela matrícula nas IES privadas. A maioria 

desses alunos, oriundos da rede pública, não tem recursos para esse pagamento.  

III. As atribuições dos bolsistas são: participar de orientação técnica; elaborar 

projetos de atendimento à comunidade; cumprir a carga horária de 12 horas aos finais de 

semana; manter a pontualidade e assiduidade; elaborar relatórios mensais das atividades 

desenvolvidas.  

Um aspecto que merece nossa atenção é a carga horária disponível para desenvolver as 

atividades do PEF. No início do PBU, eram 8 horas no sábado e 8 horas no domingo, mais 4 

horas durante a semana, no total de 20 horas. Depois de algumas cobranças por parte dos 

bolsistas do programa, devido à falta de disponibilidade, durante a semana, para cumprir as 4 

horas, houve redução para 16h nos finais de semana. Em seguida, mais uma redução, ficando 

atualmente com 12 horas. Ainda que haja, no histórico do PBU de 2003 a 2011, uma redução 

de 50% da carga horária, perguntamos: como conciliar os estudos a essa sobrecarga? 

Outro ponto para discussão são as atribuições dos bolsistas. O critério para 

classificação da bolsa é o fator econômico dos alunos – apenas os que têm recurso para pagar 

a matrícula, conforme apresentado. Nesse caso, não existe critério para saber se o candidato 

tem experiência com o trabalho social, ou alguma afinidade com esse tipo de atividade. 

Em relação a essas dificuldades, algumas pesquisas apresentam a falta da qualidade nas 

atividades desenvolvidas pelos bolsistas. Dentre os pontos negativos destacados por uma das 

gestoras do Programa, estão as críticas quanto à qualidade do trabalho dos bolsistas, 

comprometendo a condução dos projetos. Em entrevista a Sanches (2007, p. 116), a gestora do 

PEF afirmou:  

  

um problema que sofri na minha escola foi com a qualidade do trabalho dos 
bolsistas. Parecem que eles não estão muito a fim de nada, tudo é difícil. Mostram 
um desânimo terrível, claro que nem todos, mas a maioria deles é assim e isso não 
ajuda o PEF a crescer. 

 

O que se percebe, nesse depoimento, é que a falta de qualidade nas atividades dos bolsistas 

pode estar associada à falta de preparo para o trabalho social, acompanhado do fato de que 
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grande parte deles estava interessada apenas na bolsa de estudo, e não em atuar aos finais de 

semana na escola.  

Segundo o relatório de análise Efeitos do Programa para os Educadores 

Universitários31 (2010), os fatores identificados que dificultam a realização de atividades nas 

escolas do PEF aos finais de semana são a falta de interesse por parte dos participantes; a 

dificuldade de acesso a equipamentos nas escolas – computador, vídeo/DVD/TV.  

Essa análise ajuda a perceber que os bolsistas encontram, em várias escolas, 

dificuldades para desenvolverem as atividades, devido à falta de preparo, cansaço, falta de 

material, espaços físicos disponíveis e baixo interesse da comunidade em participar.  

Esses aspectos discutidos apontam as barreiras encontradas pelos bolsistas ao iniciar no 

PBU. A seguir, apresentamos a normatização da perda da bolsa. De que forma o bolsista pode 

ser desclassificado do Programa Bolsa Universidade?  

IV. Da perda do direito à bolsa-universidade: exceder o limite permitidos de 3 (três) 

faltas por semestre; deixar de ser aluno regular da Instituição de Ensino Superior; ultrapassar, 

ao longo do curso, o limite de dependência permitido pelo regulamento da respectiva 

Instituição de Ensino Superior; não for renovado o convênio entre a Instituição de Ensino 

Superior e a Secretaria da Educação; não cumprir a carga horária estabelecida; por indisciplina 

ou negligência no exercício de sua função.  

Assim, os diferentes mecanismos para superar as dificuldades, nas disciplinas do curso, 

e para evitar a reprovação também são acionados pela condição de bolsista do PBU. Uma das 

exigências de algumas IES para permanecer com o benefício é a aprovação em todas as 

disciplinas ao final do semestre. 

Os altos índices de evasão do Programa Bolsa Universidade podem estar diretamente 

relacionados ao regulamento, principalmente no que se refere à perda do direito à bolsa-

universidade. Segundo relatório de análise Efeitos do Programa para os educadores 

universitários (2010), entre os aspectos negativos apontados pelos bolsistas, estão os critérios 

de desclassificação por faltas, somados ao cansaço e desgaste pela jornada de atividades. Esses 

dois aspectos são indícios dos altos índices de evasão.  

                                                 
31 Avaliação do Programa Escola da Família foi realizada pela Fundação SEADE em setembro de 2010.  
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Buscando compreender esse processo, em sua complexa dimensão, serão analisadas, 

no próximo subitem, as condições dos estudantes universitários no Brasil.  

 

 

2.2. As condições dos estudantes universitários no Brasil (indicadores de dificuldades e 

evasão) 

 

As pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) por Teles (2008) indicam que, no Brasil, entre 40% da população mais 

pobre, apenas 4,0% tem acesso à Universidade. Na região Nordeste, a diferença ainda é maior: 

entre 40% da população mais pobre, menos de um por cento (0,9%) tem acesso à 

Universidade.   

Alguns estudos sobre evasão na educação superior pode nos fornecer pistas sobre 

dificuldades e necessidades vivenciadas pelos estudantes universitários. A pesquisa de 

Belletati (2011) buscou conhecer e interpretar as vivências dos alunos ingressantes na 

universidade, a partir das suas próprias interpretações. As condições adversas vivenciadas são 

consequências de diversas causas, a exemplo das dificuldades de integração decorrente da 

transição do Ensino Médio e o Superior – uma vez que, na entrada do Ensino Superior, muitas 

vezes, o aluno está em fase de transição da adolescência para a vida adulta num momento em 

que as experiências necessitam de maior grau de autonomia; da qualidade do Ensino Superior; 

das exigências dos pré-requisitos para esse tipo de ensino; do fator socioeconômico menos 

favorecido, das questões profissionais – que se apresentam como problema mais relevante; e 

da dificuldade em conciliar trabalho-estudo e sistema de ensino novo, com novas regras.  

Buscando focalizar as experiências de alguns desses alunos, Belletati (2011) evidencia, 

na entrevista, condições adversas de gerir o tempo: 

 

a falta de tempo devido às atividades remuneradas de período integral é agravada 
pelas dificuldades de locomoção em uma cidade grande como São Paulo, 
prejudicando a disposição física necessária aos estudos: “sempre estou sem tempo e 
muito cansada”, lamenta Nice (BELLETATI, 2011, p.150).  
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A dificuldade dos estudantes universitários está em conseguir dar conta de todas as 

leituras, que são muitas, e conciliá-las com os compromissos cotidianos. Além disso, a autora 

constatou, nas entrevistas, outros problemas nas casas desses alunos, como brigas e discussões 

mais agressivas que não permitiam desenvolver hábitos de leitura em casa, devido ao excesso 

de barulho e perturbações – nesses casos, geravam condições adversas para concentração.  

No período de 2002 a 2007, a autora verificou que a evasão acima dos índices da USP 

ocorreu três vezes mais em cursos que funcionavam no noturno do que em cursos que 

funcionavam no período diurno. A dupla jornada – trabalho e estudos – pode obrigar esses 

alunos a fazerem a opção de saírem da universidade.  

O artigo de Zago (2006) é produto de pesquisa que o autor desenvolveu sobre 

escolarização nos meios populares, voltada especialmente, para as trajetórias escolares nos 

ensino Fundamental e Médio e, mais recentemente, no Ensino Superior. Apresentou outros 

aspectos das dificuldades dos estudantes universitários dos meios populares, tais como: 

financiamento dos estudos, moradia, transporte, alimentação, saúde, condições e hábitos de 

trabalho, relações com o meio de origem e com o meio estudantil, cultura e lazer, diferentes 

dimensões do êxito e do fracasso, e os efeitos cumulativos da escolarização. Segundo esse 

mesmo autor, 

 

uma efetiva democratização da educação requer certamente políticas para a 
ampliação do acesso e fortalecimento do ensino público, em todos os seus níveis, 
mas requer também políticas voltadas para a permanência dos estudantes no sistema 
educacional de ensino (ZAGO, 2006, p.228).  

 

Lôbo (2007) analisou os jovens em suas diferentes formas de inserção na sociedade, 

em especial, os universitários, trabalhadores e bolsistas. A partir dos depoimentos, avaliou que 

a rotina imposta pelo pagamento das horas da bolsa, aliada às outras atividades por eles 

empreendidas durante a semana, deixava-lhes pouco tempo livre para o lazer, e quase nenhum 

momento de descanso. Nesse sentindo, segundo Lôbo (2007, p. 83),  

 

a “canseira” pela contrapartida, ou seja, o pagamento das horas da bolsa explicitadas 
pelos jovens, leva a questionar a situação dos jovens universitários, desse estudo, 
que, na condição de bolsistas e trabalhadores, vivenciam um contexto “emaranhado” 
de dificuldades na movimentação no Ensino Superior. Inúmeras “peripécias” 
vivenciadas por eles foram evidenciadas para “desfrutarem” da juventude, uma delas 
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situou-se na procura das igrejas e templos religiosos como lugar de convivência com 
outros jovens e de refúgio.  

 

As dificuldades apresentadas acima mostram as condições adversas dos alunos do 

Ensino Superior que acabam evadindo, principalmente quando devem conciliar estudo com 

trabalho. Para Zago (2006), a legislação educacional, referindo-se à Constituição de 1988, 

artigo 206, garante a igualdade de condições para acesso e permanência na escola.  

Nesse caso, interessa-nos saber quando esses alunos, com condições econômicas 

baixas, são os bolsistas do PBU e devem, em contrapartida da bolsa de ensino, trabalhar doze 

horas aos finais de semana. Na próxima parte, vamos analisar o contexto e os indicadores 

desse programa. 

 

 

2.3. Indicadores do Programa Bolsa Universidade: relação escola e instituições do Ensino 

Superior 

 
Esta parte da pesquisa é destinada à análise de alguns indicadores do Programa Bolsa 

Universidade no Estado de São Paulo, no período de 2003 a 2011. Pretende-se apresentar e 

analisar tabelas e gráficos estatísticos gerais das 91 Diretorias de Ensino que representam, 

regionalmente, a Secretaria de Estado da Educação.  

Para tanto, apresentamos, na primeira parte, a idade e o gênero dos bolsistas retirados 

do sistema do PEF, no período de 2003 a 2011; em seguida, dados dos bolsistas que estavam 

atuando, os que concluíram o curso e os que interromperam a bolsa. Esta última análise foi 

dividida em dois grupos: o primeiro de 2003 a 2006, o segundo de 2007 a 2011. Essa divisão 

corresponde a dois momentos do Programa Escola da Família; o primeiro quando havia 

5.400 escolas abertas aos finais de semana; o segundo, quando houve redução de 56%.  Em 

seguida, a quantidade de escolas abertas aos finais de semana. Por fim, o número de 

instituições de Ensino Superior conveniadas com o programa.   
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Gráfico I - Perfil dos Bolsistas do PBU (2003-2011) 

 
Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (julho de 2012) 

 
 

O gráfico I apresenta as faixa etárias dos bolsistas do Programa Bolsa Universidade, 

verificadas em julho de 2012. Em relação ao referencial utilizado nos limites de faixa etária 

em que se encontra a população, não há uma definição aceita para esse limite, mas há 

definições do ponto de vista sociológico e cultural. Optamos pela classificação 

Gerontológica32 da Organização Mundial de Saúde – OMS. 

Vale apontar que, segundo o Relatório de Desenvolvimento Juvenil33 (2003, p.43), 

“com o aumento da idade, cresce o número de jovens que abandona o estudo para trabalhar”. 

A análise do gráfico I contribui para o estabelecimento de uma hipótese: o índice de 

bolsistas que interromperam a bolsa está associado à prioridade desses bolsistas de 18 a 30 

anos em apenas trabalhar.  

                                                 
32 Ciência que estuda todos os processos e fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais relacionados ao 
envelhecimento do ser humano. (Idade Adulta Jovem ou Juvenil - 15 a 30 anos; Idade Madura - 31 a 45 anos; 
Idade de Mudança ou Média ou Involução ou Envelhecimento - 46 a 60 anos; Idade do Homem mais velho - 61 a 
75 anos; Idade do homem velho - 76 a 90 anos; Idade do homem muito velho - mais de 90 anos). 
33 A publicação do Relatório de Desenvolvimento Juvenil da UNESCO fornece um amplo panorama da 
juventude no Brasil, permitindo uma avaliação do quadro atual por meio da visão conjunta de áreas sociais 
estratégicas.  
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As tabelas 3 e 4, a seguir, expõem e auxiliam na comparação entre as idades dos 

bolsistas no período entre 2003-2006 e 2007-2011. Na faixa etária entre 18 a 30 anos, o 

índice de bolsistas é maior, a partir de 2004, exceto o ano de 2003. No entanto, o grupo de 31 

a 45 anos apresentou um grande decréscimo. Nos seguintes grupos 46 a 60 e 61 a 67 anos, os 

índices diminuem, consideravelmente.  

 

Tabela 3- Perfil dos bolsistas do PBU- Idade (2003-2006) 

Ano 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 
18-30 1.977 41 9.171 49 14.718 54 18.283 59 
31-45 2.509 52 8.540 45 10.999 41 11.416 35 
46-60 336 6,5 1.080 5,7 1.344 4,7 1.403 5,8 
61-67 18 0,5 57 0,3 65 0,3 63 0,2 

Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (julho de 2012) 
 

 

 

Tabela 4- Perfil dos bolsistas do PBU- Idade (2007-2011) 

Ano 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 
18-30 12.421 61,6 14.294 66 15.791 68 17.205 70 19.254 72 
31-45 6.839 33,9 6.505 30 6.137 26 6.048 25 6.164 23 
46-60 860 4,3 799 3,6 846 5,4 965 4,5 1.044 4,7 
61-67 36 0,2 40 0,4 39 0,6 44 0,5 45 0,3 

Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (julho de 2012) 
 

 

O Gráfico II auxilia a leitura das tabelas 3 e 4. Seus dados permitem afirmar que dos 

26.500 dos bolsistas, no ano de 2011, 17.497, o que, percentualmente, representa 66,10% são 

mulheres e 9.013 são homens, em porcentagem 33,90%. Essas informações podem ser 

verificadas no gráfico e tabela a seguir: 
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Gráfico II- Quantidade de bolsistas por Gênero (2003-2011) 

 
Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (julho de 2012) 

 

 

Tabela 5- Perfil dos bolsistas gêneros (2003-2011) 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Feminino 3.296 12.733 18.119 20.558 13.280 14.285 15.055 15.993 17.497
Masculino 1.544 6.115 9.007 10.577 6.876 7.353 7.758 8.269 9.013
Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (julho de 2012) 
 

Como se explicariam os percentuais apresentados apontando que a maior parte dos 

bolsistas é do gênero feminino? Para buscar explicar a evasão do PBU, sabemos que depende 

de fatores diversos para homens e mulheres. São fatores externos à instituição. Segundo 

Waiselfisz (2004), existe uma pressão sobre os homens, comparativamente às mulheres para 

começar a trabalhar cedo.  Para esse autor,  

 

os homens, por sua vez, estão mais presentes no mercado de trabalho. Tomando 
que conciliam trabalho e escola 18,2%, eles obtêm a maior taxa (22% contra 15% 
das mulheres). Entre os jovens que só trabalham, também é maior a parcela de 
homens: 39% contra 23% entre as mulheres (WAISELFISZ, 2004, p. 123).  

 

Ratificando essa tendência, os índices do PBU apresentam superioridade numérica do 

gênero feminino atuando aos finais de semana com bolsa do Ensino Superior. Ainda, segundo 
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o autor, “a pressão sobre os homens pobres para começarem a trabalhar cedo, a ponto de 

incompatibilizar trabalho e escola sugerem políticas sociais que considere as especificidades 

de gênero” (idem).   

Nesse sentido, Cunha (2003, p. 56) relata que, em 2001, “a maioria dos estudantes 

(56%) era do sexo feminino, frequentava cursos noturnos (57%) e estava matriculada em 

instituições sediadas fora das capitais (53%).”  

O gráfico abaixo apresenta o total de bolsistas desclassificados34 por ano – incluindo os 

que concluíram o curso e os que estavam frequentando o PEF.  

 

Gráfico III- Indicadores de bolsistas do PBU (2003 a 2011)  

 
Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (julho de 2012) 

 

Observa-se, no Gráfico III, que, de 2003 a 2006, o número de bolsistas que estava 

frequentando35 o PEF apresentou crescimento numérico. A curva desse aumento vai até o ano 

de 2006, no final do Governo Geraldo Alckmin, idealizador do Programa Escola da Família. 

No período de transição de governo36, a partir do ano 2007, verifica-se uma queda acentuada 

                                                 
34 Bolsistas desclassificados é um termo utilizado pela Coordenação central do Programa Bolsa Universidade 
para indicar a saída dos bolsistas do Programa.  
35 Aluno que ingressou e permaneceu no PBU, independentemente do período que iniciou o curso na IES.  
36 É eleito governador do Estado de São Paulo o candidato José Serra (2007- 2011) 
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em relação ao crescimento anterior. Conforme já apresentado neste estudo, quando houve a 

mudança de Governo e Secretário da Educação, o investimento foi reduzido.  

Outros índices são os bolsistas concluintes do Ensino Superior – nesse status, são 

aqueles que saíram do programa pelo motivo de terem concluído o curso superior com a 

bolsa. Em seguida, os que interromperam a bolsa sem tê-lo concluído – esse status representa 

perda da bolsa de estudo. Nota-se, em todos os anos, que os índices de alunos que 

interromperam a bolsa são maiores em relação aos que conseguiram concluir o curso com a 

bolsa.  

Diante desse quadro, poderíamos perguntar: como explicar a discrepância entre a 

quantidade de alunos que interromperam a bolsa e os que concluíram o curso superior 

usufruindo do benefício? Na continuidade da pesquisa, essa questão será respondida.  

 

Tabela 6- Média dos Indicadores e porcentual de bolsistas do PBU ( 2003 -2006 e 2007 – 2011) 

Bolsistas 2003 a 2006   % 2007 a 2011   % 

Estava frequentando 20.495  100% 23.076 100% 

Concluíram o curso 1.337 6,52% 2.929  12,69% 

Evadidos  11.305 55,15% 10.459  45,32% 

Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (julho de 2012) 
 

A tabela 6 expõe a média de candidatos à bolsa do Ensino Superior que estavam 

frequentando as escolas do Programa Escola da Família. A média, entre 2003 a 2006, 

corresponde a 20.495 bolsistas – apenas 6,52 concluíram o curso superior – e 11.305 (55,15%) 

interromperam a bolsa de ensino. De 2007 a 2011, a média de bolsistas que estavam frequentando 

ficou em 23.076, com índice de concluintes de 2.929 (12,69%). Índices bem superiores são 

daqueles que interromperam a bolsa: 10.459, cujo percentual é de 45,32%.  

É oportuno explicar que a classificação de novos bolsistas acontece no primeiro semestre 

nos meses de fevereiro, março, abril e maio; no segundo semestre, nos meses de julho, agosto, 

setembro e outubro.  

Analisando os índices dos que estavam frequentando a escola, de acordo com os que 

concluíram o curso superior, pode-se afirmar que esse déficit torna-se visível nos dois grupos 

apresentados. Os percentuais dos que interromperam a bolsa chamam atenção ao chegarem à 

marca dos 45,32%, no período de 2007-2011. 
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Cabe apontar, no ano 2003, que não houve bolsista que concluiu o curso37, pelo fato de ser 

o início desse programa. Os alunos que estavam frequentando a escola do PEF não estavam, 

necessariamente, no início do curso; o critério para participar do processo de classificação era 

estar matriculado ou cursando o Ensino Superior.  

A tabela 7 abaixo expõe os dados relativos do Instituto Lobo, retirados do censo INEP 

do sobre a Evolução de Matrículas, Ingressantes e Concluintes no Brasil entre os anos de 2001 

a 2010.  

 
 
Tabela 7 – Evolução de Matrículas, Ingressantes e Concluintes (2001-2010) 

Ano Matrículas Ingressantes Concluintes Evasão 
2001 3.030.754 1.206.273 395.988 - 
2002 3.479.913 1.411.208 466.260 21,48% 
2003 3.887.022 1.540.431 528.223 22,13% 
2004 4.163.733 1.621.408 626.617 24,31% 
2005 4.453.156 1.678.088 717.858 21,54% 
2006 4.676.646 1.753.068 736.829 21,73% 
2007 4.880.381 1.808.970 756.799 22,04% 
2008 5.080.056 1.873.986 800.318 22,25% 
2009 5.146.911 1.748.619 835.250 20,60% 
2010 5.476.813 1.816.437 835.806 15,11% 

Fonte: http://www.institutolobo.org.br/imagens/pdf/artigos/art_079.pdf 

 

Observa-se, na Tabela 7, que os indicadores de evasão no Brasil, entre 2003 a 2006, 

ficaram em 22,42%, com relação aos indicadores do PBU entre o mesmo período com 

55,15%, aumento representativo, em torno de 32,73%.  

Quanto ao âmbito paulista, no 8° Congresso de Pós-Graduação na UNIMEP38 sobre o 

Ensino Superior privado do Estado de São Paulo, foi registrada, em 2008, a maior taxa de 

evasão dos últimos oito anos, de acordo com levantamento do Sindicato das Entidades 

Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – SEMESP 

(2010). A evasão foi de 24,21% na região metropolitana e de 21,10% em todo o Estado.  

Como se explicariam os abandonos do PBU serem maiores que os índices de evasão 

nacional e estadual? Quais teriam sido as causas que justificam o seu posterior abandono?  

                                                 
37 Aluno que concluiu o curso superior dentro do Programa Bolsa Universidade.  
38 Verificar artigo completo em http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/8mostra/5/324.pdf 
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Os números abaixo correspondem às escolas abertas aos finais de semana com as 

instituições de Ensino Superior conveniadas com o PBU.  

 

Tabela 8 - Média de escolas abertas aos finais de semana e das instituições de Ensino Superior conveniadas com 
o PBU (2003 -2006) e (2007 -2011) 

 2003 a 2006 2007 a 2011 Diferença % 

Número de escolas abertas 5287 2350 -2937 56% 

IES conveniadas 325 248 -77 24% 

Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (julho de 2012) 
 

Na tabela 8, observa-se a média do número de escolas abertas aos finais de semana no 

Programa Escola da Família, divididas em dois períodos. Nessa transição, houve redução 

correspondendo ao percentual de 56%. Verifica-se, ainda, que 24% das Instituições do Ensino 

Superior, a partir desse período, encerraram o convênio com o PBU.  

O Gráfico IV abaixo auxilia a leitura da Tabela 5, pois permite observar, no período de 

2003-2011, quedas acentuadas, a partir de 2007, do número de escolas abertas aos finais de 

semana e das Instituições de Ensino Superior.  

 

Gráfico IV- Número de instituições de Ensino Superior conveniadas com o PBU com o número de escolas 
estaduais abertas aos finais de semana 2003 – 2011.  

 
Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (setembro de 2011) 
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Os dados apresentam um diagnóstico quantitativo, mas não dimensionam, 

cientificamente, as causas da evasão, nem os fatores que influenciam essas altas taxas. A 

interrelação desses fatores indica que não se deve entender diplomação ou evasão como 

fenômenos simplesmente numéricos. É fundamental ter-se clareza de que, por detrás de todo 

número, existe uma história. Nessa perspectiva, os números surgem tão somente como 

indicadores de problemas, cuja compreensão exige constatações e análises de natureza 

qualitativa.  

 

O importante é lembrar que os sujeitos, embora submetidos a uma estrutura, fazem a 
sua história, testam possibilidades, atuam de acordo com ideias que não são reflexos 
imediatos da situação estruturais nas quais estão submetidos. No diálogo entre o ser 
social e a consciência social dos sujeitos é que os mesmos dão origem a sua 
experiência (THOMPSON apud CARVALHO, 2003, p.94).  

 

As palavras de Thompson, portanto, ganham sentido diante de um quadro que busca 

compreender os motivos que levaram os bolsistas a saírem do PBU antes de terminarem o 

Ensino Superior, conforme apresentado nos indicadores acima.  

No próximo capítulo, vamos examinar os relatos de experiências e a mobilização feita 

pelos bolsistas para criticar a contrapartida em atuar aos finais de semana em troca de uma 

bolsa de estudo.  
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 CAPÍTULO 3 

As avaliações externas e experiências dos bolsistas do PBU 

 

Fatos não podem falar enquanto não tiverem sido interrogados 
(Thompson, 1981). 

 

 

Como se pode conferir pelos documentos analisados, o PBU apresenta índices de 

evasão de bolsistas superiores à média nacional e estadual dos não bolsistas, por causa das 

dificuldades referentes a características individuais do estudante, fatores internos e externos às 

instituições de ensino.  

No presente capítulo, buscou-se fazer uma breve apresentação das pesquisas de 

avaliação externa realizada sobre o PBU pela UNESP (2004) e Fundação SEADE (2006 e 

2010), levando em conta as entrevistas dos interlocutores das IES e cotejando-as a partir das 

fontes orais das entrevistas dos bolsistas do PEF. Em seguida, buscou-se examinar os relatos 

de experiências de universitários e voluntários, a partir da publicação institucional, produzido 

pela Secretaria da Educação, dialogando com as fontes orais dos bolsistas.    

Por fim, procedeu-se a análise das fontes orais das entrevistas dos bolsistas, buscando 

identificar a rotina na escola, como planejavam e organizavam as atividades, qual perfil para 

atuar no PBU e qual a relação dessas atividades com o curso de graduação. Assim, examinou-

se o resultado sobre a relação escola- Instituição do Ensino Superior.   

 

 

3.1.  As avaliações externas do PEF/PBU 

 

A UNESP – Faculdade de Ciências e Letras- Campos Araraquara, por meio do Grupo 

de pesquisa IAGE- Informática Aplicada à Gestão Educacional –, realizou, em 2004, 

avaliação externa do Programa Escola da Família, com os seguintes objetivos: diagnosticar o 

grau de satisfação e expectativas dos atores envolvidos no processo; levantar indicadores para 

o aperfeiçoamento do Programa e capacitação dos atores envolvidos; fornecer dados para a 

análise de impactos e de dados para o estabelecimento/ampliação de parcerias; gerar 
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documento com os registros necessários para cumprir os requisitos presentes no contrato de 

cooperação técnica com a UNESCO; gerar relatório síntese com orientações e/ou 

recomendações do Programa Escola da Família. 

Nessa avaliação, foram utilizadas diferentes técnicas: coleta eletrônica de dados, 

envolvendo pesquisa de opinião; questionário a ser aplicado em diretores ou vice-diretores; 

coordenadores de área; educadores profissionais e educadores universitários. Os resultados 

dessa avaliação, nos aspectos do PBU, são importantes à medida que serão relacionados com 

as entrevistas desta pesquisa aos bolsistas.  

 De acordo com a pesquisa e avaliação da Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP), no relatório de 2004, no item Aspectos que dificultam o desenvolvimento do 

Programa, aparece, entre vários comentários, o “número pequeno de bolsistas” (UNESP, 

2004, p.67).  

Cabe assinalar que, no caso do Estado de São Paulo, existem regiões com baixo 

número de universidades. Nesses casos, as escolas ficam com baixo número de bolsistas, 

tornando a escola dependente da ajuda de voluntários para o desenvolvimento das atividades. 

Além disso, a falta de materiais e recursos financeiros é apontada como a maior 

dificuldade para o desenvolvimento das atividades. Em seguida, é apontada, na avaliação dos 

bolsistas, a falta de apoio da direção da escola, dos professores da semana letiva, de acesso a 

espaços físicos, falta de limpeza, transporte e alimentação.  

A Secretaria de Estado da Educação e a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação firmou contrato, em 2006 e 2010, com a Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE), para elaboração do projeto de avaliação: o primeiro foi intitulado de 

“Indicadores de Gestão, Monitoramento e Avaliação do PEF” e o segundo “Avaliação do PEF: 

Relatório de análise: efeitos do programa para população de estudantes e educadores 

universitários”.  

Dessas avaliações, podemos inferir duas possíveis consequências: a) o ano de 2006 foi 

o último ano do governo que idealizou o PEF. Sair bem avaliado era estratégico do ponto de 

vista político. Contudo, tal resultado serviu mais como meio de autoconvencimento de uma 

política pública bem sucedida, pelo fato do governo que assumiu, em 2007, conforme 

apresentamos no primeiro capítulo, a gênese e processo da abertura das escolas aos finais de 

semana, houve redução maior que a metade das escolas abertas; b) esses educadores 
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entrevistados tinham interesses na continuidade do programa, alguns para continuar com a 

bolsa, outros empregados, já que havia ajuda de custo e pagamentos para diversos 

profissionais.  

Os procedimentos de investigação dos efeitos do PEF apoiaram-se em sondagem 

qualitativa com parcela do público-alvo da pesquisa, em coleta quantitativa realizada por 

amostragem nas 91 diretorias de Ensino do Estado.   

O primeiro relatório foi organizado em quatro partes: a primeira apresentou os aspectos 

relativos à concepção do PEF; a segunda, as atividades desenvolvidas aos finais de semana; a 

terceira parte relata algumas experiências destacadas pelos parceiros; e, por fim, que nos 

interessa neste estudo, as sugestões e críticas expressas pelos entrevistados.  

As principais asserções do Relatório SEADE (2006 e 2010) de avaliação acerca dos 

efeitos do PEF nas comunidades e nas escolas considerando a percepção dos entrevistados39 

são: diminuição da violência no interior e proximidade da escola; melhoria do cotidiano 

escolar; diminuição do sentimento de medo e insegurança da população paulista; boa 

avaliação física das dependências das escolares utilizadas aos finais de semana; equipamentos 

empregados nas atividades de fim de semana considerados suficientes; frequência rotineira às 

capacitações oferecidas pelo PEF aos universitários, sendo elas muito bem avaliadas; reuniões 

semanais consideradas uma forma de contribuição para solução de problemas durante o 

desenvolvimento das atividades no fim de semana; existência permanente de parceiros às 

atividades do programa; melhores condições dos educadores universitários de lidar com 

conflitos trazidos pelos participantes no curso das atividades e maior interação com a 

comunidade, segundo percepção dos educadores profissionais; participação, em alguma 

média, dos docentes da própria escola nas atividades; os educadores, em sua maioria, 

considerados atenciosos pelos participantes.  

Com essas duas pesquisas contratadas pela Secretaria de Estado da Educação, foram 

identificados os relatos de representantes das IES conveniada e educadores, que remeteram o 

PBU ao princípio de algumas dificuldades e contribuição aos bolsistas no desenvolvimento 

das atividades nas escolas abertas aos finais de semana. Esses relatos que apontaram as 

                                                 
39 Os entrevistados foram: bolsistas, educadores profissionais, gestores, PCNPs, supervisores de ensino, 
estudantes e representantes das IES.  
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dificuldades em atuar como bolsistas aos finais de semana podem estar relacionados aos altos 

índices de evasão do PBU e foram analisados junto aos relatos nas entrevistas dos bolsistas.  

 

 

3.2. Os relatos de experiências de universitários e voluntários (SEE/FDE, 2008) 
 

Em 2008, foi publicado pela SEE um livro, intitulado “Relatos de Experiências de 

Educadores Universitários”. São registros de algumas ações desenvolvidas nas escolas pelos 

bolsistas e os voluntários do PEF. Cada Diretoria de Ensino enviou relatos para uma comissão 

– composta por representantes da SEE, FDE e UNESCO – selecionar um texto para posterior 

publicação em livro, representando todo o Estado. De acordo com a Coordenação Geral do 

PEF40, os educadores agregam ao cotidiano escolar valores de solidariedade, cidadania e 

respeito à diversidade.  

Esses relatos foram agrupados em seis partes, de acordo com sua temática. I-“O sonho 

deixa de ser utopia quando é escolha” – histórias que traduzem uma realização pessoal; II- 

“Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que fazemos para mudar o que somos”, 

histórias de crescimento pessoal e superação de limites; III- “Minha vida é a comunidade” – 

relatos que descrevem a dedicação à escola e à comunidade; IV- “Feliz aquele que transfere o 

que sabe e aprende o que ensina” – textos que descrevem a aplicação e multiplicação de 

conhecimentos; V- “Podemos fazer a diferença em um bairro, em uma cidade ou no país” – 

relatos que retratam crescimento e superação de limites de participantes da comunidade; e VI- 

“Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante”, textos escritos pelos educadores do PEF para 

contar a história de um voluntário ou um bolsista de sua escola.  

Em resumo, são todos relatos positivos das ações desenvolvidas nas escolas estaduais 

abertas aos finais de semana, no PEF. Segundo Relatos de Experiências de Educadores 

Universitários e Voluntários (2008), nas considerações da ex-Secretária da Educação Maria 

Helena Guimaraes de Castro, 

 

as grandes conquistas do Programa Escola da Família são resultantes do trabalho 
desafiador desses educadores universitários e voluntários, juntamente com os 
educadores profissionais e gestores, todos apoiados e orientados pelas Coordenações 

                                                 
40 Composta pela comissão editorial coordenada pela Mary Kawauchi e Ana Maria Stuginsk (FDE).  
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Regionais das Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo. Os relatos aqui 
apresentados expressam sonhos, esperanças e descobertas de um mundo mais 
humano e possível. É com muita alegria que registramos parte destas experiências 
solidárias e construtivas (Relatos de Experiências, 2008, p.2).  

 

Portanto, percebe-se que os relatos dessa publicação são todos favoráveis ao PEF. Os 

registros de autoria dos próprios bolsistas e voluntários apontavam concepções, histórias, 

dedicação, multiplicação de conhecimento, crescimento, superação, realizações profissionais e 

superação de limites.  

Por isso, há necessidade de analisar os relatos de experiências dos ex-bolsistas para 

compreender outros aspectos esquecidos nessa publicação.  No próximo subitem, 

apresentamos as entrevistas realizadas para estabelecer um paralelo com as avaliações 

externas promovidas por órgãos oficiais delineadas acima.   

 

 

 3.3. As experiências dos bolsistas  

 

Foram realizadas entrevistas, a partir de um roteiro contento questões referentes ao 

tema dessa pesquisa. As identidades dos bolsistas não foram reveladas, apenas identificadas 

com números.  Destaca-se que ao inicio de cada entrevista , foi informado os objetivos da 

pesquisa e sobre seu anonimato. 

As entrevistas realizadas proporcionaram relevantes informações sobre a leitura que 

determinados bolsistas efetuaram do PEF/PBU. A partir dos dados coletados, a pesquisa 

selecionou três categorias de análise: a) relação escola e IES; b) o perfil dos bolsistas e as 

atividades desenvolvidas; c) sugestões, críticas e expectativas dos bolsistas.  

 

a) Relação Escola e IES  

A concessão das bolsas foi uma ação estratégica para implementação do PEF que, em 

contrapartida, mobilizou estudantes do Ensino Superior para responderam diretamente pela 

execução das atividades a partir de projetos por eles elaborados nas escolas. Assim, as bolsas 

concedidas funcionaram como mecanismo de financiamento das IES privadas que aderiram o 

PBU. A participação dos bolsistas no PBU pressupõe a adesão de IES estabelecido à 
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contrapartida financeira sob a forma de bolsas de estudos concedidas aos candidatos egressos 

das redes de ensino pública e particular. Segundo a Fundação SEADE (2006), 

 

essa ação é também identificada como oportunidade para ampliar a consciência e 
prática social dos universitários, visto como uma das principais motivações à adesão 
das instituições de ensino ao programa em pelo menos dois planos. No primeiro, essa 
motivação é contraposta ao interesse das universidades em contar com recursos 
financeiros do programa. Apesar de considerados insuficientes, nenhum entrevistado 
declarou prescindir desses recursos, reconhecendo, ao contrário, que, a partir do 
programa Escola da Família e dessa ação em especifico, muitas universidades vêm se 
estruturando e que a suspensão dos recursos representaria, para algumas instituições, 
o comprometimento na continuidade de suas atividades. Em segundo plano é 
ressaltado o compromisso histórico com as questões sociais por parte dessas 
universidades (SEADE, 2006, p.24).  

 

Foi possível identificar três interesses das IES conveniadas com PBU que se 

relacionam com a discussão apresentada no segundo capítulo da expansão do Ensino Superior 

no Brasil: o primeiro refere-se ao fator econômico – o repasse do recurso público às IES 

possibilita a continuidade dos serviços prestados aos alunos; o segundo refere-se ao 

compromisso histórico das IES com as questões sociais, o resgate de suas memórias para 

justificar o convênio com o governo do Estado e configura-se na tentativa de aproximação 

com a prática de transformação social; o último interesse refere-se à ampliação da consciência 

social dos universitários. Essa argumentação apoia-se na evidência da participação dos 

bolsistas nas escolas abertas aos finais de semana. Esses alunos atuavam na linha de frente das 

escolas do programa, estando, muitas vezes, despreparados para essa prática social.  

No Relatório SEADE (2010), as universidades apresentaram algumas críticas quanto 

ao PBU. Os aspectos mais criticados foram a jornada dos educadores universitários nos finais 

de semana e o valor da bolsa que não apresentava reajuste.  

As IES entrevistadas foram enfáticas em expressar o desejo e a reivindicação de 

revisão de jornada de trabalho universitário no Programa. Na entrevista da fundação SEADE 

(2010), o representante da Faculdade Sumaré relatou: 

 

Nós temos depoimentos maravilhosos de alunos aqui. Do trabalho que eles fazem e o 
entusiasmo que eles têm. Agora, tem um “probleminha”. Cansa muito o aluno. A 
jornada que ele tem que desempenhar, semanalmente, é muita extensa e a maior parte 
dos alunos, como nós dissemos, eles são trabalhadores, eles são chefes de família, 
além de estudar. Então, não tem tempo para estudar, não tem tempo para se cuidar e 
até cuidar da família. Muitos desses alunos, a grande maioria, são mulheres ou são 
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mães de família ou são mães solteiras. Nós temos casos de mães solteiras ou 
separadas com filhos. Isso dificulta muito (...). Então, ele fica o dia todo circulando e 
não tem tempo para família, não tem tempo para si próprio e não tem tempo para 
estudar, para fazer as tarefas de casa acadêmicas, pesquisar, ler. Então eu acho que o 
próprio programa poderia criar algum meio que o aluno ficasse pesquisando, ficasse 
estudando e pudesse reverter isso em benefício do próprio curso que ele está fazendo 
(SEADE, 2010, p.25).  

 

Na concepção da PUC-SP, “(....) a palavra é forte, mas nós estamos explorando nosso 

estudante lá. É muita coisa para que eles dão. Porque pela bolsa toda, não. Mas pelo fato que 

eles dão, eu acho que estamos extrapolando”.(SEADE, 2010, p.46).  

Do mesmo modo, os diversos momentos das entrevistas como os bolsistas apontaram 

as principais dificuldades, segundo seus próprios relatos: falta de tempo disponível aos estudos 

e a desclassificação por faltas, cansaço e desgaste por longas jornadas, dificuldade de 

mobilidade entre municípios, falta de interesse dos participantes nas atividades oferecidas, 

falta de alimentação para os participantes, falta de recursos para compra de material nos 

projetos desenvolvidos, dificuldade de acesso aos espaços e equipamentos e falta de segurança 

na escola.  

Além da crítica à carga horária de atuação dos bolsistas no programa, a faculdade 

Sumaré propõe concessão de outros benefícios ao bolsista devido a carências sociais de 

diferentes ordens. “O próprio aluno não tem recurso para alimentação” (SEADE, 2010, p.46).  

 

b) O perfil dos bolsistas e as atividades desenvolvidas  

 

Como já foi dito anteriormente, para participar do Programa Escola da Família é 

necessário estar matriculado ou estudando em uma IES conveniada com o PEF. É feito o 

cadastro no site e entregue toda a documentação comprobatória das informações digitadas em 

uma das 91 diretorias de ensino do Estado. A classificação dos bolsistas usa o critério do fator 

econômico analisado pelo sistema, ou seja, quanto menor a renda familiar, maiores são as 

chances em ser contemplado com a bolsa de Ensino Superior.  

Observa-se pelo critério da classificação que não é solicitada aos candidatos a 

experiência em atuar em projetos sociais, sendo o pré-requisito fundamental o fator 

econômico. Para atuar no âmbito escolar, perguntamos aos bolsistas qual seria o perfil 

desejado para aturarem no PEF. Eles disseram que 
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em minha opinião, o perfil para ser bolsista do PEF, é ter boa vontade, atuar na 
escola não seja uma obrigação, precisa ter cabeça aberta, pode acontecer de tudo na 
escola, para entender os problemas das pessoas que frequentavam as atividades. 
Existe muito troca de experiências com vários tipos de pessoas, o programa é um 
laboratório (Bolsista 1).  
 
para atuar nas escolas precisava ter muita paciência, ser muito educada, precisava 
dominar recursos humanos, tratar bem as pessoas para voltarem à escola no próximo 
final de semana (Bolsista 2).  

 
o perfil do bolsista é o seguinte: tem que precisar muito, eu achava que ia para escola 
para dormir, mas foi bem diferente, o programa bolsa universidade me ajudou muito. 
Precisei elaborar relatórios, me dedicar para atender bem as pessoas carentes, tem 
que conquistar essas pessoas , além da técnica , precisa ter humanização, dar um 
pouco de mim, e apreender mais com as pessoas,  é sempre uma troca, não pode ser 
fechado (Bolsista 3).  

 

As diferentes concepções nos relatos dos bolsistas levantam uma questão para reflexão. 

Existe algum preparo, ou orientação, voltado para os bolsistas atuarem no PEF?  

O capítulo XI do Manual Operativo (2010), Instituição Privada do Ensino Superior, ao 

tratar das atribuições, estipulava no item cinco: “designar um professor de seu quadro  

docente, para orientar na elaboração do projeto do Educador Universitário e acompanhar seu 

desempenho junto ao Programa Escola da Família” (p.11).  

Segundo os bolsistas indagados sobre se havia uma disciplina ou um professor da IES 

para acompanhar os projetos desenvolvidos nas escolas, afirmaram que:   

 

Não havia disciplina e nenhum apoio para atuar em projeto social na universidade. 
Fiquei como bolsista durante um ano, já no próximo ano, eu me formo, ainda estou 
cursando (Bolsista 2).  
 
Havia um docente da instituição de ensino responsável pela bolsa, mas tinha pouco 
contato com ela. Havia uma boa comunicação com a DE (Bolsista 4).  
 
Não tinha um professor na faculdade para orientar sobre os projetos desenvolvidos 
na escola, e muito menos no acompanhamento e avaliação dessas atividades 
(Bolsista 9).  
 

Mesmo sendo prerrogativa dos bolsistas, onde consta no contrato entre a SEE e as IES 

a indicação de um professor para o apoio aos alunos do PBU, este direito jamais foi utilizado. 

Não seria demais levantar a hipótese de que não é designado um mestre para essa função por 

motivos de contenção de gastos, ou seja, estamos falando de um mercado educacional.   
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No entanto, sem o apoio das IES no acompanhamento e orientação dos projetos 

desenvolvidos nas escolas do PEF, foram verificadas, nas entrevistas, quais atividades e 

projetos eram desenvolvidos:  

 

Atuava no grupo de dança, também desenvolvia outros projetos na prática de esporte, 
tais como vôlei, futsal e organizava campeonatos diversos (Bolsista 1).  
 
As atividades que desenvolvia na escola eram artesanato em geral e caixas de 
presentes de acordo com as minhas habilidades (Bolsista 2).  
 
Os projetos desenvolvidos na escola da família eram aulas de música, bateria, 
percussão, canto para os pais e aula de desenho para as crianças. Além disso, 
provocava uma discussão sobre prevenção de doenças e cuidados com a saúde 
(Bolsista 3).  
 
Os projetos desenvolvidos eram na área de esporte, tais como: vôlei, basquete e na 
área de música, como violão, conto, nos eixos cultura e esporte e não futsal, porque 
eu eram ruim (Bolsista 4).  
 
Os projetos que eu desenvolvia foram Ações preventivas na Escola (APE) sobre 
prevenção de doenças com palestras e treinamento de primeiros socorros (Bolsista 
8).  

 

Considerando as repostas dos nove bolsistas, evidenciou-se que as atividades 

desenvolvidas não têm relação com o curso, e sim com as habilidades pessoais. Por outro lado, 

as coordenações regionais organizam oficinas temáticas, com o objetivo de aumentar e 

diversificar as atividades nas escolas do PEF.  

   

c) Sugestões, críticas e expectativas dos bolsistas 

 

Da mesma forma, quanto aos bolsistas entrevistados nessa pesquisa, a grande parte 

relatou a dificuldade com a extensa carga horária para atuar no PEF. Quando indagados sobre 

avaliação do PBU e PEF, relataram: 

 
A carga horária por final de semana deveria ser de 8 horas, um dia só, uma turma no 
sábado e outra no domingo. As pessoas que estão e que ficam na escola é porque 
precisa ficar, é muito cansativo conciliar os estudos e atuar na escola como bolsista. 
Mesmo precisando da bolsa, são quatro, cinco anos de curso é muito pesado. Fiquei 
muito cansada (Bolsista 2).  

 
Eu saí do programa porque eu não aguentava mais conciliar trabalho e escola.  O 
PBU me ajudou muito , mas fui até onde deu , tem que ter muita força de vontade. A 
dificuldade é a grande carga horária. Quem achar que é fácil, vai quebrar a cara, tem 
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que elaborar projetos para dar a sua contribuição. A vida agitada das pessoas com 
aula, trabalho, quando vai procurar momentos de lazer? E para buscar qualidade de 
vida? Quem participa da escola da família, não tem isso (Bolsista 3).  

 
O PEF e PBU deveriam diminuir a carga horária para quem está terminando o curso 
para concluir o TCC, no caso da nossa escola almoço para comunidade, precisa 
encaminhar mais recursos para as escolas para os projetos. Assim, vai diminuir a 
rotatividade de bolsistas (Bolsista 5).  
 
(.....) diminuir a carga horária de 8 horas no sábado e só. Até para as pessoas que 
trabalham nesse dia, possam entrar e continuar como bolsista (Bolsista 11). 
 

Esses depoimentos parecem bastante elucidativos, no que se refere às avaliações dos 

bolsistas ao PEF e PBU, em criticarem a sobrecarga de horários, entre trabalho, estudos, vida 

social e atuação no final de semana no PEF.  

Verificou-se, nas entrevistas, segundo os bolsistas, que apenas a bolsa do Ensino 

Superior era insuficiente, devido aos outros gastos decorrentes em atuar nos finais de semana e 

cursar o Ensino Superior:  

 

O programa é bom. Paga a faculdade é uma oportunidade para pessoas carentes que  
não têm condições de pagar a faculdade, outros até tem condições. Se esse programa 
acabar, vai prejudicar muita gente. Outra coisa, deveria ter um  pagamento para os 
bolsistas, seria uma ajuda de custo (Bolsista 11).  
 
(....) em minha opinião teria que diminuir a carga horária e ter uma ajuda de custo 
para pagar almoço e condução, ou até um bilhete único. No início eu atuava longe de 
casa, em Santo André, levava uma hora e meia para chegar à escola. Não tinha como 
levar comida, para nós e nem para comunidade. O PEF deveria ter uma cozinheira 
para as crianças que ficam com fome na escola. O governo precisa colocar merenda 
para a comunidade e os universitários (Bolsista 12).   

 

De qualquer forma, não há política de ajuda financeira fornecida pela IES e muito 

menos pela SEE. Em outras palavras, não tem sentido apresentar essas dificuldades dos 

bolsistas e não buscar solução para resolvê-las. Necessário destacar que não há, no sistema 

gerencial do PBU, nenhum instrumento que possa identificar os motivos da evasão dos 

bolsistas.  Da mesma forma, o bolsista entrevistado nessa pesquisa, afirma que:  

 
Foi muito boa a experiência em participar do PEF, atuei com adultos e com as 
crianças, toda experiência é validada. Você lidar com público, em diversas situações 
na escola, saber lidar com os jovens sem ser bruto, para não criar mais problemas, 
tem até casos de uso de drogas,  precisa saber como chegar “de boa” para lidar com 
essas situações, aprendi muito, mas precisa uma conversa periódica com os bolsistas 
para entender (Bolsista 6).  

 



77 
 

Esse conjunto de depoimentos, portanto, é representativo de como os bolsistas avaliam 

o PBU. Consequentemente, verifica-se que o trabalho social contribuiu para as relações 

interpessoais dos bolsistas, da mesma forma que o trabalho desenvolvido promoveu a 

solidariedade.  

Ao que parece, no Programa Escola da Família, onde os educadores atuavam, 

desenvolvendo atividades, existia uma via de mão dupla, ou seja, ao mesmo tempo em que 

ensinavam alguma habilidade aos participantes, também elevavam sua autoestima. Em termos 

de oportunidade, a ex-educadora universitária, atual educadora profissional da Escola Estadual 

Professora Cecília da Palma Valentim Sardinha de Carapicuíba, nos Relatos de Experiências 

de Educadores Universitários e Voluntários (ALMEIDA, 2008, p.119), afirma:    

 

o Programa Escola da Família teve uma grande importância na minha vida (...) pelo 
fato de não ter condições financeiras para continuar pagando minha faculdade, e 
quando pensei que era o fim, percebi que havia uma luz no fim do túnel. Comecei a 
cursar Educação Artística no ano de 2003, com muita dificuldade. Desempregada, 
meus pais de início me ajudaram, mesmo sem condições, porque eles tinham outros 
compromissos financeiros, mas o tempo foi passando até que, em novembro do 
mesmo ano, recebi um telefonema do Sr. Manuel Felix, dizendo que eu havia sido 
selecionada para trabalhar aos finais de semana no Programa Escola da Família.  

 

Nesse sentido, um dos bolsistas entrevistados nessa pesquisa reforça o benefício no 

aspecto econômico e no desenvolvimento de habilidades sociais: “não chegar o boleto em casa 

é bom demais, além disso, nós desenvolvemos muito, como por exemplo: falar com o público 

e perder a vergonha” (Bolsista 4).  

As superações das dificuldades apontadas indicam que o PBU pode contribuir para a 

continuidade dos estudos, principalmente, em caso de falta de recursos. Por meio dos relatos, 

foi possível perceber que algumas Diretorias de Ensino permitiam que os ex-educadores 

universitários tivessem oportunidade de serem até contratados como educadores profissionais 

do PEF, com o contrato de professores da rede de ensino estadual.  

Observa-se, com esse e os demais relatos já mencionados sobre as avaliações e 

experiências dos bolsistas, que existe uma pluralidade de opiniões positivas, negativas e 

algumas sugestões para o PBU. É importante considerar que os sujeitos entrevistados que 

eram evadidos por diversos motivos já discutidos nessa pesquisa, tiveram liberdade para 

relatar suas críticas e experiências, sem o medo de perder a bolsa de ensino. 
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Considerações Finais 

 

 

As considerações finais de que se reveste o estudo não excluem, no entanto, seu caráter 

preliminar, desde logo reconhecido. As análises quantitativas apresentadas, bem como o 

levantamento das possíveis causas das situações e dificuldades identificadas, foram 

complementadas pelas entrevistas e análise das experiências dos bolsistas que atuavam no 

PBU.  

A partir do ano 1999, as escolas abriram aos finais de semana no Estado de São Paulo. 

Ao apresentarmos um breve histórico da gênese e o processo desses programas, ficou evidente 

que houve influência de outros programas da Europa e dos Estados Unidos. A participação da 

comunidade na escola tinha o objetivo de reduzir a violência na escola. Assim, a escola aberta 

transforma-se em equipamento social para atendimento da população vulnerável no combate à 

exclusão para promoção da cultura de paz. Os antecedentes do Programa Escola da Família, 

no Estado de São Paulo, dizem respeito aos projetos implementados visando à gestão 

democrática no estabelecimento de parcerias com a sociedade civil organizada. Na mudança 

de governo, durante o período de 2003-2011, houve uma redução brusca do número de escolas 

abertas, chegando a reduzir mais que a metade dessas escolas.  

Nesse contexto, em 2003, como inovação à proposta original do Programa da 

UNESCO Escola Aberta, surgiu o PBU com a concessão de bolsas para o Ensino Superior e a 

contrapartida de atuar nas escolas abertas aos finais de semana. A primeira barreira de grande 

parte dos egressos do Ensino Médio para participar desse programa era estar matriculado em 

curso de graduação de instituição privada de Ensino Superior conveniada. Os alunos que não 

tinham dinheiro para pagar a matrícula, não poderiam concorrer ao processo de classificação 

para bolsa, do qual eram excluídos.  

Portanto, a concepção de que o Programa beneficiava os alunos com “maior 

dificuldade em custear seus estudos” é equivocada. Para atender a esse objetivo, teria de 

isentar o pagamento da matrícula. Dessa forma, possibilitaria beneficiar esses alunos carentes. 

Um exemplo contundente da própria pesquisa apontou que dos doze bolsistas entrevistados, 
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oito se desligaram do programa e continuaram estudando, os outros quatros continuam no 

PEF.  

Vários egressos do Ensino Médio ficaram fora do processo de concessão de bolsa. 

Outra barreira era-lhes imposta ao acesso no Ensino Superior: a não contemplação da bolsa, 

mesmo com a matrícula paga por eles. O que acontece com eles?  Se eles não têm o recurso 

para pagar a mensalidade, são desclassificados do sistema, perdendo o dinheiro aplicado na 

matrícula.  

Além disso, se considerarmos que grande parte dos alunos oriundos do Ensino Médio 

público não tem recursos para pagar a matrícula do Ensino Superior, o PBU pode estar 

contribuindo com a permanência e não ao acesso ao Ensino Superior, conforme os objetivos 

desse programa.  

Ao analisar o PBU a partir das dificuldades enfrentadas pelos bolsistas, identificou-se o 

crescimento do Ensino Superior privado. Acreditamos, entretanto, que a expansão do Ensino 

Superior no Brasil, desde a ditadura, passando pelos governos FHC e Lula, provocou a 

privatização. A mercantilização do conhecimento, nas políticas públicas, ocorreu 

principalmente no Estado de São Paulo, onde o poder aquisitivo é maior em relação aos outros 

Estados.  

Vale informar que existem leituras feitas dessas políticas públicas como ação de 

promoção de inclusão social ao ampliar as oportunidades de acesso à educação superior aos 

estudantes socialmente desfavorecidos.  

No início desta pesquisa, formularam-se algumas questões que merecem reflexão. A 

evasão de estudantes é fenômeno complexo, comum às instituições universitárias no mundo 

contemporâneo. As condições dos estudantes universitários no Brasil geram um percentual 

alto em evasões. Os resultados das pesquisas de Carvalho (2011), Belletati, (2011), Lôbo 

(2007), Waiselfisz (2004) e Cunha (2003) apontam os motivos que podem levar ao abandono 

do Ensino Superior. Para esses autores, a evasão pode ser explicada por fatores referentes a 

características individuais do estudante, relativos às habilidades de estudo; relacionados à 

personalidade; decorrentes da formação escolar anterior; vinculados à escolha precoce da 

profissão; relacionados a dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária; decorrentes 

da incompatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do mundo do trabalho; 

decorrentes do desencanto ou da desmotivação dos alunos com cursos escolhidos em segunda 
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ou terceira opção; decorrentes de dificuldades na relação ensino-aprendizagem, traduzidas em 

reprovações constantes ou na baixa frequência às aulas; decorrentes da desinformação a 

respeito da natureza dos cursos; decorrente da descoberta de novos interesses que levam à 

realização de novo vestibular. 

Existem os fatores internos às instituições, peculiares a questões acadêmicas; 

currículos desatualizados, alongados; rígida cadeia de pré-requisitos, além da falta de clareza 

sobre o próprio projeto pedagógico do curso; relacionados a questões didático-pedagógicas, 

por exemplo, critérios impróprios de avaliação do desempenho discente; relacionados à falta 

de formação pedagógica ou ao desinteresse do docente; vinculados à ausência ou ao pequeno 

número de programas institucionais para o estudante, como Iniciação Científica, Monitoria, 

programas PET (Programa Especial de Treinamento), decorrentes da cultura institucional de 

desvalorização da docência na graduação; decorrentes de insuficiente estrutura de apoio ao 

ensino de graduação: laboratórios de ensino, equipamentos de informática, inexistência de um 

sistema público nacional que viabilize a racionalização da utilização das vagas, afastando a 

possibilidade da matrícula em duas universidades. 

Os fatores externos às instituições são relativos ao mercado de trabalho; relacionados 

ao reconhecimento social da carreira escolhida; afetos à qualidade da escola de primeiro e no 

segundo grau; vinculados a conjunturas e econômicas específicas; relacionados à 

desvalorização da profissão, por exemplo, o caso das Licenciaturas; vinculados a dificuldades 

financeiras do estudante; relacionados às dificuldades de atualizar-se frente aos avanços 

tecnológicos, econômicos e sociais da contemporaneidade; relacionados à ausência de 

políticas governamentais consistentes e continuadas, voltadas ao ensino de graduação; 

relacionados à dupla jornada de trabalho e estudo no período noturno, ao local de estudo longe 

de casa e à pressão dos homens em trabalhar cedo.  

Em relação aos índices paulistas de evasão no Ensino Superior, pode-se afirmar que o 

PBU ultrapassa o próprio pico apontado no censo INEP, em 2008, sendo maior nas duas 

regiões apontadas, tanto na capital - grande São Paulo e todo o Estado.  No Brasil, entre 2003 

a 2006, o PBU ficou com aumento no índice em torno de 14,48% de evasões.  

Outra questão que foi apresentada de início foram os relatos dos gestores com críticas 

de falta de compromisso, pouca qualidade nas atividades desenvolvidas, baixa motivação e 

falta de preparo dos bolsistas. Pode-se justificar essa atuação problemática, a partir das razões 
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verificadas nas entrevistas dessa pesquisa.  Quando questionados sobre a adesão ao PEF, se 

havia sido pela concessão da bolsa, dos dozes entrevistados, dez disseram que sim, foi pela 

bolsa de estudo. Segundo relato do bolsista 4, “ quem desistiu não está a fim de receber as 

pessoas na escola, não gosta de projeto social”.   

Esses depoimentos são representativos para identificar que os candidatos à bolsa de 

Ensino Superior procuram o PEF, porque queriam estudar sem pagar a mensalidade. Assim, a 

contrapartida em atuar no final de semana em projeto social não era a causa principal e muito 

menos desejo.    

As dificuldades acima apontadas indicam a falta de preparo, experiência e apoio das 

IES aos bolsistas. Nas entrevistas, constatou-se que nove bolsistas, antes de serem 

contemplados com a bolsa de ensino, não tinham experiências com projeto social, apenas três 

já havia atuado nessa prática. Em seguida, perguntamos se havia um docente da IES na 

orientação, elaboração e acompanhamento do projeto desenvolvido no PEF – onze disseram 

que não tinham esse tipo de apoio. Nos relatos dos bolsistas, é possível intuir que essas 

dificuldades eram diminuídas pelo fato de as coordenações regionais apresentarem as 

diretrizes e os objetivos do PEF, além disso, ofereciam oficinas de capacitação com diversos 

temas.  

Outra constatação importante nas entrevistas com os bolsistas em relação às atividades 

desenvolvidas nas escolas e o curso superior, segundo nove bolsistas, não existe nenhuma 

proximidade. As atividades eram desenvolvidas pelas habilidades de cada um. Essas 

afirmações expõem a fragilidade da relação entre escola e IES. Porém, é possível ter algum 

indício de que os cursos de graduação têm maior relação com as atividades desenvolvidas nas 

escolas, assim possibilitando ao aluno colocar em prática o conhecimento teórico das 

disciplinas.   

Finalmente, os relatos de experiências dos bolsistas, na análise do PBU, apresentam 

uma série de críticas, alguns até relataram que estavam insatisfeitos com esse tipo de política 

pública de troca: 

 

atuar no PEF é muito cansativo, mas tem um lado bom, a gente se divertia. Quando 
eu comecei a trabalhar, não tinha descanso e tempo para estudar. Eu fiz uma escolha, 
não atuar mais no final de semana, não tinha liberdade para fazer outras coisas de 
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escolha, não tinha tempo para a família, falta de tempo para vida social. Fique três 
meses estudando e trabalhando ao mesmo tempo é muito complicado (Bolsista 2).   

 

O programa tem que informar claramente aos candidatos o que eles vão fazer no final 
de semana, precisa mais conscientização deles (Bolsista 4).  

 

Apesar disso, argumentaram que o PBU é uma forma de incentivo aos alunos carentes 

no acesso ao Ensino Superior. O bolsista que atua na escola que abre aos finais de semana tem 

um diferencial com o conhecimento de projeto social de lidar com situações adversas, 

aprendem a ser mais humanitários e desenvolvem habilidades diversas.  

Nas expectativas de alguns bolsistas entrevistados, em relação ao PBU, deveria ter 

auxílio aos estudantes para pagar condução, alimentação na escola e despesas geradas no 

Ensino Superior. Além disso, redução da carga horária de atuação nos finais de semana.  

O PBU foi discutido sob diferentes aspectos, reconhecido, elogiado e criticado nos 

relatos dos bolsistas e das IES conveniadas com o programa, muito embora permeada por 

diversas contradições na documentação que regula o seu funcionamento.  
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Apêndice: Roteiro de Entrevista dos Bolsistas do PEF  

 

1. Identificação (Questionário) 

 

1. Gênero: (    ) Masculino      (    ) Feminino 

2. Idade:            Cor/Raça: 

3. Estado Civil: 

4. Local de nascimento. Local de nascimento dos pais. 

5. Escola e Diretoria de Ensino que trabalhou. 

6. Tempo de experiência no Programa Escola da Família.  

7. É formado (a)? Qual curso? 

8. Local e ano em que se formou. 

9. Renda total das pessoas que moram na sua casa. 

10. Outros cursos, (local e ano de formação). 

11. Período do curso (   ) diurno    (    ) noturno 

12. Primeira geração de ingressante no ensino superior. 

13. Oriundo da escola pública ou particular.  

14. Exerceu atividade remunerada durante o período do curso. Quantas horas semanais.  

 

2. Entrevista 

 
1. A sua adesão ao PEF foi pela concessão da bolsa?  

 
2. Quais eram os projetos desenvolvidos na escola? Eram compatíveis com sua área de 

atuação ou de acordo com suas habilidades?  
 

3. Antes de ser contemplado com a bolsa, você já tinha experiência com o trabalho em 
projeto social?   
 
(      ) sim       (       ) não 
Se sim, com qual público?  
 

4. Qual perfil necessário para trabalhar com a comunidade nas escolas abertas aos finais de 
semana?  
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5. No curso superior havia alguma disciplina ou conteúdo para orientar sobre trabalho 
social?  
 

6. Qual foi o tempo de permanência no PEF? E no curso? 
 
 

7. Após desistência da bolsa do PEF, você continuou os estudos?  
 
 

 8.   Você foi orientado (a) sobre as diretrizes e os objetivos do PEF? Havia formação?     

       (     ) sim       (       ) não    

       Se sim, quais? 

 

11. Existia um docente da IES na orientação, elaboração e acompanhamento do projeto   
desenvolvido no PEF? 

       (    ) sim        (       ) não     

       Se sim, qual frequência? 

 

12. Você participou das provas do ENEM visando o PROUNI? 

       (     ) sim           (       ) não          Por quê ? 

 

13. Qual a sua avaliação sobre o PEF e o PBU?  

 

14. A escola do PEF onde você atuava era próximo da sua casa?  
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Anexo 01- Aprovação no Conselho de Ética:  
 

 

Pesquisador Principal: Edimicio Flaudisio Silva 
 

Submetido em: 01/06/2012 
 

Instituição Proponente: Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo-PUC/SP 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Em situação de: Aprovado 
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Anexo 2 – Entrevista com o bolsista 1  

 

Diretoria de Ensino (DE) - Fernandópolis 

 
Masculino, 24 anos, pardo, solteiro, nascido no Ceará – Fortaleza – os pais idem no 

nascimento; DE Fernandópolis – escola onde atuava Carlos Barozi, nove anos no PEF como 
voluntário e bolsista, formado em Educação Física na Fundação Educacional de 
Fernandópolis, em 2011, renda da família salário mínimo, só eu trabalho, sou órfão, não tenho 
outro curso, estudava no período noturno, sou a primeira geração de ingressante no Ensino 
Superior na família; estudei na escola pública no Ensino Médio e particular Ensino 
Fundamental, não trabalhava quando era bolsista.  

 Entrei no PEF pela concessão da bolsa, sou professor de dança até hoje ainda. São 
cinco anos nessa escola como voluntário, atuava no grupo de dança, também desenvolvia 
outros projetos na prática de esporte, tais como: vôlei, futsal e organizava campeonatos 
diversos. Essas atividades não fugiram da minha área de estudo, era estudante de educação 
física. Tinha experiência em projeto social no próprio Programa, como voluntário de dança na 
mesma escola onde atuei. O público que atendia era, em geral, crianças e idosos.  

Em minha opinião, o perfil para ser bolsista do PEF, é ter boa vontade, atuar na escola 
não seja uma obrigação, precisa ter cabeça aberta, pode acontecer de tudo na escola, para 
entender os problemas das pessoas que frequentavam as atividades. Existe muito troca de 
experiências com vários tipos de pessoas. O programa é um laboratório.  

Havia uma disciplina da parte pedagógica no curso de educação física que desenvolvia 
o neuro-motor, para trabalhar com crianças e adolescentes.  

Como bolsista fiquei três anos, no curso o mesmo período. Fui orientado sobre os 
objetivos e diretrizes do PEF. Participei de capacitação de dança, esporte e projetos lúdicos.  

Havia um docente para acompanhar, era professora Renata era professora de pedagogia 
do curso de educação física, ela desenvolvia um projeto festival de dança dentro da escola, que 
possibilitava fazer relação com a nossa prática na escola com estágio.  

Fiz o Enem, mas não visando o PROUNI.  
O olhar das pessoas que entram no Programa precisa mudar. Quando você entre como 

bolsista é uma doação, não precisa mudar no regulamento nada. Todos precisam se doar mais , 
ter mais disponibilidade, consciência do que vão encontrar na escola, lá tem as pessoas que 
estão com problemas. Em fim todos querem a bolsa, mas não querem atuar na escola aos finais 
de semana.  

Eu morava perto da escola onde atuava. 
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Anexo 3 – Entrevista com o bolsista 2 

 

25 anos, feminino, branca, solteira, nascida em Fernandópolis, também os pais, atuei 
na DE Fernandópolis, escola Antonio Canuto, um ano no PEF, formada em economia, em 
2009, na Faculdade integrada de Fernandópolis, renda da família aproximadamente 1.800,00, 
recebemos pensão do meu pai, tenho magistério, estudo atualmente matemática, estudava no 
período noturno, não sou da primeira geração de ingressante no Ensino Superior na família, 
sempre em escola pública, não trabalha quando era bolsista e saí do programa para poder 
trabalhar no sábado.  

Minha entrada no PEF foi pela concessão da bolsa, eu não trabalhava, não tinha outra 
renda para poder estudar. As atividades que desenvolvia na escola são artesanato em geral e 
caixas de presentes. Os projetos eram de acordo com as minhas habilidades, não tinha 
nenhuma relação com o curso. Não tinha experiência com projetos sociais.  

Para atuar nas escolas precisava ter muita paciência, ser muito educada precisava 
dominar recursos humanos, tratar bem as pessoas para voltarem à escola no próximo final de 
semana.  

Não havia disciplina e nenhum apoio para atuar em projeto social na universidade. 
Fiquei como bolsista durante um ano, já no próximo ano, eu me formo, ainda estou cursando.  

Atuar no PEF é muito cansativo, mas tem o lado bom, a gente se divertia. Quando eu 
comecei a trabalhar, não tinha descanso e tempo para estudar. Eu fiz uma escolha, não atuar 
mais no final de semana. Não tenho liberdade para fazer outras coisas, de escolha, não tinha 
tempo para família, falta de tempo para vida social. Fiquei três meses estudando e trabalhando 
ao mesmo tempo é muito complicado. Fui orientada sobre as diretrizes do PEF, mas não havia 
capacitação.  

Na Instituição de Ensino Superior, parece que havia uma mulher na faculdade, acho 
que era Selma, mas não tinha muito contato com ela. Não fiz o Enem por que não poderia 
participar já tinha um curso superior antes do PBU. 

A carga horária por final de semana ex, 8 horas um dia só, uma turma no sábado e 
outra no domingo, as pessoas que estão e que ficam na escola é por que precisa ficar, é muito 
cansativo conciliar os estudos e atuar na escola como bolsista. Mesmo precisando da bolsa, 
são quatro, cinco anos de curso é muito pesado. Fiquei muito cansada.  

A escola era na mesma rua que morava.  
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Anexo 4 – Entrevista com o bolsista 3  

 

Feminino, 33 anos, solteira, parda, São José do Rio Preto, meu pai nasceu no Ceará e 
minha mãe em São Paulo, atuei na DE Fernandópolis, escola Carlos Barosi, durante um ano, 
formada em jornalismo, formada em 2009, pela Faculdade Integradas de Fernandópolis, renda 
aproximada de 5.000,00, tenho outros cursos, estudei letras, inglês, espanhol, nova ortografia, 
no período que era bolsista estudava no período noturno, não fui à primeira geração de 
ingressante no Ensino Superior, sempre estudei  na rede pública, trabalha durante a semana 44 
horas semanais. 

 Procurei o programa foi pela concessão da bolsa. Os projetos desenvolvidos na escola 
da família eram aulas de música, bateria e percussão, canto para os pais e aula de desenho de 
para as crianças. Além disso, provocava uma discussão sobre prevenção de doenças e 
cuidados com a saúde. Estes projetos eram de acordo com as minhas habilidades. 

 Para competir com os outros colegas bolsistas na disputa de participantes, tem que 
saber cativar, tratar bem as pessoas, porque elas têm muitos problemas, tem que ter uma 
técnica para eles se abrirem, de conquistar aquelas crianças, oferecer carinho, conversar sobre 
problemas em casa, aprendi isso no curso de jornalismo. Já tinha experiência em projetos 
sociais na Igreja com todas as faixas etárias.  

O perfil do bolsista é o seguinte, têm que precisar muito, eu achava que ia para escola 
para dormir, mas foi bem diferente, o programa bolsa universidade me ajudou muito , precisei 
elaborar relatórios , se dedicar para atender bem as pessoas carentes, tem que conquistar essas 
pessoas , além da técnica , precisa ter humanização , dar um pouco de mim , e apreender mais 
com as pessoas,  é sempre uma troca, não pode ser fechado. 

Não havia disciplina sobre projeto social e nem professor da faculdade para 
acompanhar os projetos desenvolvidos na escola. Fiquei no PEF durante um ano e continuo 
estudando.  

Atuar do PEF era difícil, era longe de casa, tinha apenas uma hora de almoço, relatório 
para fazer, tinha que preparar a oficina de música, em inglês e espanhol, era complicado, mas 
eu gostava. Eu saí do programa, porque eu não aguentava mais conciliar trabalho e escola.  O 
PBU me ajudou muito , mas fui até onde deu , tem que ter muita força de vontade. A 
dificuldade é a grande carga horária. Quem achar que é fácil, vai quebrar a cara, tem que 
elaborar projetos para dar a sua contribuição. A vida agitada das pessoas com aula, trabalho, 
quando vai procurar momentos de lazer? E para buscar qualidade de vida? Quem participa da 
escola da família, não tem isso.  

A coordenação regional com o Neuclair orientava sobre as diretrizes do PEF. Havia 
capacitação em diversos temas nos quatro eixos do PEF. Havia docente na faculdade para 
orientar, era a Selma. Durante um ano de bolsista foram poucos encontros com ela. Não me 
lembro de ter feito Enem. O horário parece que houve uma flexibilidade, mas precisa diminuir 
mais, para conseguir estudar, preparar aula. 
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Anexo 5 – Entrevista com o bolsista 4  

 

Masculino, branca, tenho 24 anos, solteiro, moro em Fernandópolis, idem os pais, atuei 
na DE Fernandópolis, fiquei em duas escolas, primeiro na  Emerlindo Ferrari e depois na 
Carlos Barose, três anos e alguns meses no PEF, estou formado em Administração pela 
Fundação Educacional de Fernandópolis desde 2010. A renda da nossa família é 
aproximadamente 2.000,00, não tenho outros cursos, estou cursando no momento Direito, 
estudava no período noturno, em casa não sou a primeira geração que cursou o Ensino 
Superior, minha irmã já fez, sempre estudei em escola pública, trabalhava em empresa 45 
horas semanais. 

 Não procurei o programa pela bolsa, fui voluntário há muito tempo, e fui do Projeto 
Game Superação, do Instituto Ayrton Senna, um projeto muito interessante, foi nele que nos 
apresentaram o programa de bolsa para cursar o Ensino Superior.  

Os projetos desenvolvidos eram na área de esporte, tais como: vôlei, basquete e na área 
de música com violão, canto, nos eixos cultura e esporte e não futsal, porque era muito ruim. 
Esses projetos eram de acordo com as minhas habilidades, mas quando o PEF fez parceria 
com o SEBRAE, consegui conciliar com meu curso. Eu já tinha experiência com projetos 
sociais.  

O perfil necessário para atuar no programa é saber sorrir para pessoas, recebê-las de 
bom coração, elas precisam de atenção, o segredo é estar de coração aberto para isso.  

Havia uma disciplina sobre sustentabilidade no curso que faço, nesse caso, consegui 
conciliar com a atuação e atividades do PEF.  

Há maior prática com o social é na atuar diretamente na escola. Atualmente eu danço 
como voluntário.  

Desisti e consegui voltar, não estava aguentando trabalhar e estudar, muito complicado. 
A escola da família ajuda o próximo.  Não chegar o boleto em casa, é bom demais, além disso, 
nós desenvolvemos muito, como por exemplo: falar com o público e perder a vergonha.  

O PBU tem que informar claramente aos candidatos o que os bolsistas vão fazer nos 
finais de semana, precisa mais conscientização deles.  

Quem desistiu, não está a fim de receber as pessoas na escola, não gosta de projeto 
social.  Fui orientado pela Diretoria de Ensino em várias oficinas desenvolvidas durante o 
período que atuei no PEF.  

Havia um docente da instituição de ensino responsável pela bolsa, mas tinha pouco 
contato com ela. Havia uma boa comunicação com as DE. 

Sugiro que deveria haver uma entrevista antes do bolsista receber a bolsa, não só pelo 
fator econômico, para saber o perfil de cada um, precisa conversar e conhecer se as 
habilidades dos candidatos vão contribuir com esse programa.   
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Anexo 6 – Entrevista com o bolsista 5  

 

Diretoria de Ensino de Carapicuíba  

 

Feminina, branca, 48 anos, casada, nasci e moro em São Paulo/SP, DE Carapicuíba; 
um ano e meio de PEF; não sou formada ainda, a renda aproximada da família é de 3.000,00, 
não sou da primeira geração que fez o curso superior na família, estudei na escola pública, 
trabalhava durante a semana às 40 horas semanais. 

A minha adesão ao PEF foi pela concessão da bolsa. Os projetos que eu desenvolvia 
eram voltados na área de educação física. Assim, eram compatíveis com meu curso. Não tinha 
experiência com projeto social, o PEF foi a minha  primeira vez. Olha, tenho que dizer, foi 
muito gratificante. Acredito que os profissionais de educação física e pedagogia , pelo menos 
na comunidade que eu participava, são melhores aceitos e recebidos. O perfil dos participantes 
é para brincadeiras. No final de semana eles querem praticar jogos, os outros cursos oferecidos 
são sérios, por exemplo administração os colegas não eram bem vistos na comunidade.  

Não havia disciplina na faculdade para projetos sociais no meu curso. Fiquei no PEF 
um ano e seis meses, o curso são três anos, termino no final desse ano. Eu continuei estudando 
sem ser bolsista.  

Sobre minha avaliação do PBU, a princípio gratificantes, mas no final fique muito 
desgastada, a carga horária vai sobrecarregando, o curso vai chegando no final do curso e 
ficou muito puxado. Olha, tinha oficinas oferecidas pela diretoria de ensino, mas eu não era 
chamada, nunca fui convidada.  

Não havia professor nem disciplina para ajudar na prática das atividades no PEF. Não 
prestei o Enem, porque a minha faculdade não era conveniada com eles.  

O PEF e PBU deveriam diminuir a carga horária para quem está terminando o curso 
para concluir o TCC, no caso da nossa escola almoço para comunidade, precisa encaminhar 
mais recursos para as escolas para os projetos. Assim, vai diminuir a rotatividade de bolsistas.  

A escola onde eu atuava era próxima de casa.  
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Anexo 7 – Entrevista com o bolsista 6  

 

Masculino; parda, 37 anos, casado; São Paulo e os pais Sergipe, DE Carapicuíba, 
escola Jorge Julian, um ano e dois meses no PEF, não sou formado ainda; renda de 4.000,00 
mensais, estudava no período diurno, sou a  primeira geração de ingressante no Ensino 
Superior;  oriundo da escola pública, 44 horas semanais de trabalho durante o período que era 
bolsista.  

A adesão foi pela concessão da bolsa. Os projetos desenvolvidos eram voltados para 
área social, ou recreação, mas não eram relacionados e nem eram compatíveis com o curso e 
sim com as minhas habilidades. Eu tinha uma pequena experiência com projetos com uma 
comunidade de Osasco, que não tinha relação com as atividades desenvolvidas nas escolas.  
Foi à primeira experiência em escola pública. O público que atendia era os adultos.  

O perfil da pessoa para atuar como bolsista é ser mais extrovertida, isso ajuda, ficar na 
escola na parte recreativa, exige bastante interação. Os mais jovens são mais complicados, 
exaltados são os pré adolescentes, com diversos jogos podemos  administrar essas brincadeiras 
de mão que se tornam muitas vezes em violência, e também a prevenção do uso de drogas. 
Com as crianças conseguimos administrar melhor.  

Na faculdade havia uma disciplina de implementação de projetos com o professor 
coordenador do curso, eu fui atrás, mas não foi suficiente, faltou mais informações para 
apoiar. O curso que estudava, não tinha relação do com a atuação no PEF. 

Fiquei um ano e dois meses. Foram mais dois anos de curso. Após a desistência da 
bolsa, continuei estudando. Fui muito boa a experiência em participar do PEF, atuei com 
adultos e com as crianças, toda experiência é validada, você lidar com público , em diversas 
situações na escola, saber lidar com os jovens sem ser bruto, para não criar mais problemas, 
tem até casos de uso de drogas,  precisa saber como chegar de boa para lidar com essas 
situações, aprendi muito, mas precisa uma conversa periódica com os bolsistas para entender. 
Foi uma experiência muito boa.  

Para melhorar esse programa, seria necessária a participação da comunidade na escola, 
com orientação de como ajudar na educação de seus filhos. Apesar do governo ter diversas 
parcerias , nós não ficamos sabendo. Para implementação de um pomar,  por exemplo, não 
tinha ninguém para acompanhar durante a semana os projetos, e nem apoio de material para 
colocar em prática. Às vezes, o próprio educador não tinha informação para ajudar e apoiar 
esses projetos. Falta de continuidade dos projetos, prejudica esse programa. Precisa de oficinas 
de como lidar com os idosos.  

Não prestei o Enem. Eu fui orientada sobre as diretrizes do PEF sim e oficinas 
diversas.  

Na minha avaliação a carga horária do programa prejudica o bolsista, poderia ser 
proporcional ao curso, nos anos finais deveria diminuir a carga horária, por conta da dedicação 
ao TCC, assim no semestre final teria mais tempo para estudar. 

 A escola onde atuava , era próxima de casa , mas eu tinha que pagar condução , era 
tempo e dinheiro que gastava.  
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Anexo 8 – Entrevista com o bolsista 7  

 

Feminino, idade 23 anos, branca, solteira, local de nascimento Osasco, São Paulo, 
família idem, atuei na DE Carapicuíba, escola Jorge Julian, dois  anos no PEF, não sou 
formada, renda familiar de  2.000,00, tenho curso de inglês,  não sou a primeira geração de 
ingressante no Ensino Superior na família, estudei na rede se ensino particular, trabalho 
durante a semana 44 horas.  

Adesão ao PBU foi pela concessão da bolsa, eu estava desempregada, foi por isso que 
fui atrás do programa. Os projetos foram poucos, a comunidade não participava, tentamos por 
varias vezes, e os poucos que desenvolvi não tinham participação nem sucesso.  Esses projetos 
eram de acordo com as habilidades, não tinha relação com o curso. Eu não tinha experiência 
com projetos sociais antes do PEF.  

O Perfil para o PBU depende das habilidades de cada um né. Até brinco com as 
meninas, acho que educação física, pedagogia, a comunidade aceita mais os projetos, em 
administração não rola, não tem sucesso. Não tinha no curso disciplina para orientar sobre os 
projetos sociais. Atuei dois anos no PEF,  o curso são quatro anos, eu continuo estudando.  

Quando atuava no PEF eu gostava, essa foi minha primeira experiência com trabalho 
com a comunidade, foi uma experiência boa, claro que havia dificuldades, como até algumas 
desavenças com o grupo do PEF. Fui orientada com as diretrizes e os objetivos do programa, e 
havia na diretoria de ensino , capacitação com várias cursos e oficinas. Na IES não havia 
ninguém para orientar. 

 Participei do ENEM sim, visando o PROUNI. Não consegui entrar.  
As mudanças para diminuir a rotatividade no PBU seriam menos carga horária. Alguns 

dos bolsistas que conheço saíram do programa por conta da faculdade, no meu caso o curso 
exigia muito, e o trabalho de conclusão de curso, muito mais. Na escola a demanda é grande, 
há muita cobrança. Esse foi o motivo da minha saída. Ficar na escola sem desenvolver 
projetos não pode. Acho que precisa de uma pesquisa na comunidade antes de colocar um 
bolsista, para não oferecer uma atividade que não seja desejada.  

Eu atuava próximo da escola e não pagava condução.  



98 
 

 

 Anexo 9 – Entrevista com o bolsista 8  

 

Masculino, branca, 23 anos; solteiro; todos nós nascemos em Carapicuíba/SP, DE 
Carapicuíba, escola a mesma da pesquisa, três anos no PEF, não sou formado, curso 
administração, nossa renda é de 2.000,00, estudava no período noturno, não sou da primeira 
geração do Ensino Superior, oriundo da escola pública; trabalha 44 horas semanais;  

Minha adesão ao PEF foi pela concessão da bolsa. Os projetos que eu desenvolvia na 
escola são: Ações Preventivas na Escola (APE) sobre prevenção de doenças com palestras e 
treinamento de primeiros socorros. Esses projetos, não tinham haver com meu curso, e sim 
com minhas habilidades. Não tinha experiência em projetos sociais, antes de atuar no PEF.  

Para atuar no PEF não precisa ter perfil necessário, cada bolsista precisa saber dialogar 
com as crianças e jovens e adolescentes se adequando com a comunidade. Não tinha disciplina 
para orientar sobre projetos sociais desenvolvidos na escola.  

Eu continuo no PEF, são três anos, meu curso são quatros anos. Quando entrei no 
programa já estava no segundo semestre.  

Atuar no PEF é puxado, mas tem o lado positivo, agente aprende a lidar com as 
pessoas e aprende a superar as dificuldades. Outro fato é a participação da comunidade, atrair 
o público, é bastante complicada.  

Fui orientado sobre as diretrizes do PEF, e tinha oficinas voltadas para prevenção da 
saúde na Diretoria de Ensino. Não tem professor para orientar sobre os projetos.  

Não prestei a prova do ENEM. 
Na minha visão, as mudanças para reduzir a rotatividade de bolsistas, não é a carga 

horária, mas sim a parte de alimentação. Não temos dinheiro para almoçar e nem pagar 
condução. Mas sabemos que na vida tem que ter um esforço para atingir nossos objetivos.  

A escola onde eu atuo é próxima de casa.   
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Anexo 10 – Entrevista com o bolsista 9  

 

Diretoria de Ensino Leste 3 

 

Feminino, 45 anos, Parda, solteira, nascida no Paraná, os pais em Pernambuco, atuei na 
DE Leste 3, fiquei três anos no PEF, formada em Pedagogia, na Faculdade Guaianases; 
formada em julho de 2012, renda da família de 1.500,00,  não tem outros cursos, estudava no 
período diurno, oriunda da escola pública, não sou a primeira geração de estudante no Ensino 
Superior, trabalhava 60 horas semanais.  

Minha adesão ao programa foi pela concessão da bolsa,  foi o seguinte, eu não tinha 
condições de pagar a faculdade. No PEF eu desenvolvia projetos de tear e pintura. Esses 
projetos eram pela minha habilidade e não pelo conhecimento do curso. O programa foi  
minha primeira experiência com projetos social. 

O perfil para atuar no programa, em primeiro lugar é ter amor pelas pessoas da 
comunidade, precisa gostar do que está fazendo, tratar todos com carinho, respeitar para trazê-
las dentro da escola, ou não vai atrair ninguém. Eu tinha uma disciplina lá na faculdade de 
jogos né, e reciclagem que ajudou muito. Fiquei três anos e só sai do PBU por conta do TCC, 
tive que abandonar. O curso são três anos e meio. Eu continuei estudando e já estou formada. 

 Para mim, a experiência em atuar no PEF foi muito boa, porque a partir do momento 
que você participa dos projetos agente começa a lidar com as famílias, os passeios que são 
coisas boas. Esse programa me ensinou tratar os seres humanos, aprendi muito com o 
programa a lidar com as pessoas, não é por que fizemos curso superior é que somos melhores.  

As minhas dificuldades eram o horário essa carga é muito alta, não temos tempo para 
estudar, descansar para o lazer e a vida pessoal?  

Fui orientada pelas diretrizes do PEF e seus objetivos, existia muitas regras de 
convivências na escola. Eu participei de algumas capacitações, oficina de utilizar garrafas pets 
e artesanatos. Não tinha um professor na faculdade para orientar sobre os projetos 
desenvolvidos na escola, e muito menos  no acompanhamento e avaliação dessas atividades.  

Não participei do Enem. 
Na minha opinião, as mudanças PEF seria em relação  ao horário, diminuir a carga 

horária. Quando a gente entra no projeto precisa de responsabilidade, muitos não têm a noção 
do que é estar no final de semana na escola. Precisa cumprir com o que foi acordado com o 
governo. O perfil para atuar no programa é ser responsável.  

A escola onde eu atuava era próxima da minha casa. 
Quero agradecer muito o Programa, por que sem ele, não seria impossível fazer o curso 

superior.  



100 
 

 

 Anexo 11 – Entrevista com o bolsista 10  

 

Feminino, 39 anos negra, 39 anos, solteira; toda família nasceu em São Paulo, atuei na 
diretoria de ensino Leste 3, três anos de experiência do PEF, sou formada em Pedagogia no 
ano de 2009, Faculdade Guaianases, renda da família de 1.300,00, não tenho outros cursos, 
noturno, sou a primeira geração de ingressante do Ensino Superior, estudei na rede 
pública,trabalhava 30 horas semanais.  

A minha ida ao PEF foi pela concessão da bolsa. Os projetos desenvolvidos eram 
brinquedoteca e recreação. Existia relação com o curso de pedagogia e minhas habilidades. Eu 
já tinha experiência com o trabalho social, antes do programa na associação amigos de bairro, 
com recreação para as crianças da comunidade. O perfil para trabalhar com a comunidade 
escolar é gostar do que faz, porque vamos lidar com várias pessoas diferentes, sexo, etnia, 
poder aquisitivo, lidar com pessoas é o principal. No meu curso tinha uma disciplina de 
sociologia que dava para fazer relação com o que eu desenvolvia nos finais de semana.  

Três anos de PEF e três anos e meio de curso. Eu continuei estudando já sou formada. 
 Atuar no PEF é complicado, trabalhar, lavar roupa, fazer comida para família, quem 

cuidava da minha família? Eu sou dona de casa, muito complicado. O tempo curto para 
estudar, a falta de conhecimento técnico para atuar com a comunidade. Não tive orientação 
sobre as diretrizes do PEF. Havia vários cursos de oficinas para ajudar a atuar com a 
comunidade. Não havia professor na faculdade para apoiar no desenvolvimento das atividades 
e dos projetos no Programa. 

 Não participei do ENEM. 
As mudanças para melhorar o PEF e para acabar com  a rotatividade dos bolsistas é 

diminuição da carga horária, eu poderia estudar mais, ter minha social, fazer as coisas de casa. 
Eu atuava próximo da minha casa.  
Eu só tenho a agradecer ao programa pela oportunidade. 



101 
 

Anexo 12 – Entrevista com o bolsista 11  

 
Masculino, 42 anos, branca; casado; natural de São Paulo, idem dos pais, Leste 3, um 

ano e meio de PEF, não sou formado, curso direito na Faculdade UNISUL, renda de1.200;00, 
não tenho outros cursos, estudo no período noturno; sou a primeira geração no Ensino 
Superior na família; estudava na rede pública, trabalhava em 30 horas por semana em 
atividades remuneradas. 

  
A minha adesão ao PEF foi pela concessão da bolsa, eu fiquei desempregado e 

procurei o recurso da bolsa. Meus projetos desenvolvidos eram esporte e jogos lúdicos.               
Meu curso é direto, não tem relação nenhuma com atuação no Programa. Esses projetos são de 
acordo com as minhas habilidades. Não tinha experiência com projetos sociais. Foi a primeira 
vez que atuo com essa prática.  

O perfil para atuar no programa como bolsista é ter boa comunicação com as pessoas 
que freqüentam aqui as escolas, em segundo lugar, há muitas brigas, precisa saber lidar com 
essas situações.  

Não temos disciplina para trabalhar com as crianças, opa até tem, mas já voltado para 
adultos seria os pais das crianças, mas é complicado trazê-los aqui na escola. Estou há um ano 
e meio no PEF e no curso estou no fim, falta mais um ano. 

 Atuar no PEF é bom por um lado, por que eu sou remunerado com o pagamento da 
faculdade pela bolsa, mas por outro lado 80% dos bolsistas tem filho, se não tem ainda, é 
provável que tenha uma casa para cuidar, trabalha na semana toda, ou tem namorada. Alguns 
cursos são baratos que o pessoal prefere  até pagar , a carga horária é alta, e a nossa vida 
social? Atenção para os Filhos? A pessoa fica certo tempo e desisti porque não aguenta mais. 
Várias amigas minhas já saíram do PEF,  trabalham mais para poderem pagar o curso. O valor 
do meu curso é 800,00, é caro, por isso que continuo no sacrifício.  

Fui orientado sobre as diretrizes e os objetivos do PEF. Já participei de várias oficinas 
no eixo esporte, em todas as capacitações com essa temática. Não existe professor na 
faculdade para ajudar orientar sobre o PEF.  

Participei do ENEM uma vez, sim visando o PROUNI, mas minha universidade não 
participa, então desisti. 

Há minha sugestão para o governo é, além do incentivo do pagamento da bolsa, mas 
remunerar os bolsistas , não com um salário inteiro, mas para pagar  o almoço , condução. As 
vezes podemos  pegar até duas conduções. Aqui nessa escola pode trazer marmita, mas muitas 
escolas não abrem a cozinha. Eu trabalhei em escola que não abria a conzinha. Temos que 
gastar dinheiro para o almoço.  

A escola é próxima , uns vinte minutos andando, não tenho dinheiro para pagar o 
ônibus.  

O programa é bom: paga a faculdade para pessoas. É uma oportunidade para pessoas 
carentes que não têm condições de pagar a faculdade, outros até tem condições. Se esse 
programa acabar, vai prejudicar muita gente. Outra coisa, deveria ter pagamento para o 
bolsista, uma ajuda de custo e diminuir a carga horária de 8 horas no sábado e só. Até para as 
pessoas que trabalham nesse dia, possam entrar e continuar como bolsista.  
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Anexo 13 – Entrevista com o bolsista 12  

 

Feminino, 25 anos, branca, solteira, nasci em São Paulo, e pais idem,  DE Leste 3, um 
ano e dois meses de PEF,  estou cursando administração na Faculdade Guaianases, renda de 
1.500,00, não tenho outros cursos, sou a primeira geração de ingressante da família no Ensino 
Superior, estudava na rede pública de ensino, trabalho 40 horas semanais; 

Adesão ao PEF foi pela concessão da bolsa. Já desenvolvi vários projetos, na outra 
escola  desenvolvia bijuteria, fuxico e caixas de presentes. Agora manicure e artesanatos por 
que minha família gosta disso. Essas atividades, não tinham relação com meu curso que é 
administração, é pelas minhas habilidades. Não tinha experiência com projetos social. É a 
minha primeira vez.  

Olha para atuar nesse programa precisa ter bastante habilidade, paciência, jogo de 
cintura, porque tem crianças bem mal educadas. A flexibilidade para se adaptar em diversas 
situações, até para substituir algum colega. Não tive experiência em projeto social especifico 
não, algumas matérias na faculdade abordam o assunto, mas não era específico. Um ano e dois 
meses no PEF e Faculdade, entrei junto na escola e faculdade desde o início. A faculdade tem 
um projeto legal,  não cobra o vestibular e nem a matrícula para os candidatos do PEF 
carentes. É a faculdade Guaianases, os candidatos a bolsa,  ficam três meses estudando sem 
pagar, caso não sair da bolsa, tem até o final do curso para pagar. Três meses de espera. A 
minha bolsa saiu logo de início, por isso, que eu entrei na faculdade. Teve uma época que 
tinha vagas na diretoria de ensino de  Mauá, as pessoas não queriam porque era contramão. 
Nesse caso, foi disponibilizado um ônibus pela faculdade nos finais de semana para levar os 
bolsistas para as escolas de lá. Olha só, eu sou solteira, mas é muito cansativo, deveria ser um 
dia no final de semana, um revezamento. Não temos tempo para nossa família, eu trabalho a 
semana inteira, mora sozinha.  

Fui orientada sobre as diretrizes e objetivos do programa. Eu participei de várias 
capacitações sobre prevenção de saúde e palestras orientadoras. Não temos professor que 
acompanha nem ajuda na faculdade. 

 Não prestei o PROUNI. A faculdade não participa do deste programa. 
 Avaliação que faço do PEF em minha opinião teria que diminuir a carga horária e ter 

uma ajuda de custo para pagar almoço e condução, ou até um bilhete único. No início eu 
atuava longe de casa, em Santo André, levava uma hora e meia para chegar à escola. Não tinha 
como levar comida, para nós e nem para comunidade. O PEF deveria ter uma cozinheira para 
as crianças que ficam com fome na escola. O governo precisa colocar merenda para a 
comunidade e para os universitários.  

Agora sim, eu estou atuando próximo de casa no PEF.  
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Anexo 14- Estatísticas  

 

Quadro 1 - Indicadores do total por ano e por Diretoria de Ensino de Educadores Universitários Frequentando 
(F) e Desclassificado (D) do PEF 
 
 

a) 2004- 2007 
 

Diretorias de 
Ensino 

2004 2005 2006 2007 

F % D % F % D % F % D % F % D % 
Carapicuíba 673 100 114 17% 683 100 97 14% 776 100 179 23 418 100 176 42 

Fernandópolis 165 100 43 26% 109 100 55 50% 408 100 109 27 297 100 81 27 
Leste 3 580 100 87 15% 144 100 109 76% 717 100 144 20 455 100 122 27 

 
b) 2008 - 2011 

 
Diretoria de 

Ensino 
2008 2009 2010 2011 

F % D % F % D % F % D % F % D % 
 

Carapicuíba 408 
 

100 
 

117 
 

29 469 100 
 

122 26 504 
 

100
 

175 35 479 
 

100 
 

69 14 
 

Fernandópolis 261 
 

100 
 

107 
 

41 281 100 
 

139 49 618 
 

100
 

157 25 757 
 

100 
 

69 9 
 

Leste 3 493 
 

100 
 

153 
 

31% 469 100 
 

225 48 483 
 

100
 

137 28 547 
 

100 
 

82 15 

 
 
Fonte: www.escoladafamilia.sp.gov.br - Acesso da Coordenação Central (setembro de 2011) 
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Anexo 15 – Roteiro de identificação, caracterização e análise de pesquisa empírica. 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL NAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO 1 

Profa. Dra. Luciana Maria Giovanni2  
 

Que documentos utilizar ? 
 Materiais que possam ser utilizados como fontes de informações sobre o universo escolar, seu 

cotidiano, atores, contexto, idéias, valores, práticas. 
 Alguns exemplos: legislação / subsídios curriculares /atas / contratos / estatísticas / arquivos 

(registros escolares de alunos e professores) / livros ata / livros de registro de ocorrências / projeto 
político-pedagógico da escola / plano de gestão / cartas / ofícios / memorandos / diários de classe / 
planos de ensino / planos de aula / projetos e relatórios de eventos escolares específicos / cadernos 
e trabalhos de alunos . 

 
Características básicas de documentos a serem utilizados 
 Geram informações sobre fatos / episódios / acontecimentos / pessoas / grupos / instituições. 
 Constituem fontes estáveis e permanentes no tempo. 
 Têm a capacidade de reunir informações capazes permitir a composição do perfil ou contexto dos 

fatos, instituições, sujeitos e situações em estudo. 
 
Quando e para quê usar documentos como fonte de pesquisa ?  
 Quando o acesso aos sujeitos como fonte direta de informações sobre os fatos e  situações for 

difícil ou impossível. 
 Quando houver preocupação em investigar formas de linguagem utilizadas, formas diferentes de 

registro de dados e acontecimentos escolares. 
 Para ratificar / confirmar / validar informações e dados já coletados em outras fontes. 
 
Procedimentos básicos para  a análise documental: 
 Selecionar os documentos com base em critérios bem específicos e claramente definidos (e não 

aleatoriamente).  
 Realizar caracterização sistemática  dos documentos disponíveis para a análise. 
 Realizar análise do conteúdo explícito e simbólico do documento. 
 Identificar e descrever a forma e estrutura lógica do texto do documento. 
 Identificar e utilizar diferentes unidades de ou para análise do conteúdo do documento: palavras / 

frases / trechos ou “porções significativas” do texto. 
 Verificar tipo e freqüência de ocorrência da(s) unidade(s) tomada(s) como base para a análise. 
 Detectar temas ou idéias recorrentes ou ausentes. 
 Fazer anotações à margem do documento identificando suas características. 
 Buscar regularidades. 
 Realizar agrupamentos de idéias e características. 
 Construir tipologias a partir de eixos ou chaves de análise. 

                                                 
1 Roteiro-síntese elaborado para fins didáticos, em aula específica sobre procedimentos metodológicos para 
análise documental em pesquisas educacionais, como parte da disciplina obrigatória “Pesquisa Educacional”, 
ministrada no 1º. Semestre/1999, para mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-graduação em Educação 
Escolar, da Faculdade de Ciências e Letras – UNESP – Campus de Araraquara-SP. 
2 Professora e pesquisadora, membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-graduação em Educação 
Escolar,  da Faculdade de Ciências e Letras – UNESP – Campus de Araraquara-SP. 
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 Utilizar síntese de informações obtidas por meio de: esquemas / quadros-síntese de idéias / 
representações gráficas / mapas / gráficos / desenhos / programas de computador. 

 Discutir a descrição e análises realizadas com os sujeitos da pesquisa (se houver) e com outros 
pesquisadores e especialistas. 
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