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Vamos bordando a nossa vida, sem 
conhecer por inteiro o risco; 
representamos o nosso papel, sem 
conhecer por inteiro a peça. De vez em 
quando voltamos a olhar o bordado já 
feito e sob ele desvendamos o risco do 
desconhecido; ou para as cenas já 
apresentadas e lemos o texto antes 
ignorado. E é então que se pode escrever 
– como agora faço – “a história”. 

 
Magda Soares, 1990. 



                                                                                                                                  

RESUMO 

 

 

O presente trabalho analisa o Projeto Universidade para Todos (UPT), 
enquanto política educacional no âmbito das ações afirmativas para acesso à 
educação superior, no formato de curso pré-vestibular, destinado ao estudante 
egresso da rede pública, viabilizado em parceria com as universidades estaduais 
baianas UEFS, UESB, UESC e UNEB, no período de 2003 a 2008 e implantado 
praticamente em todos os Territórios de Identidade do Estado da Bahia. O projeto 
obteve como princípio fundamental, o direito de igualdade de oportunidade na 
preparação ao acesso à Educação Superior. O segmento estudantil é oriundo na 
maioria, de famílias que ganham de um a três salários mínimos, fora do mercado 
formal de emprego e sem condições econômicas para arcar com cursos 
preparatórios privados, constituindo-se um quadro desigual perante outros 
estudantes de famílias de classe média a alta, de formação escolar e cultural 
diferenciada, favorecendo a preparação e aprovação no exame vestibular, 
principalmente das universidades públicas. Como se trata de uma política 
interinstitucional, o estudo empírico traz a análise do ciclo de vida do projeto, com 
base na metodologia do processo de implementação da política, desde a formulação 
e o uso dos sistemas e processos que definem a organicidade e racionalidade na 
obtenção de resultados de eficácia e eficiência no alcance das metas. A parte 
teórica versou sobre o conhecimento contemporâneo da disciplina Políticas 
Públicas, intensificada a partir de 1990, sob a orientação de organismos 
multilaterais, com base em um quadro educacional que apontava índices elevados, 
em relação a: distorção idade-série em todos os níveis de ensino, evasão, 
analfabetismo, formação deficiente, entre outras causas. A Reforma do Estado para 
a Educação Superior obteve respaldo na legislação constitucional (CF/88 e a 
LDBEN/96), em consonância com os princípios neoliberais; o Estado passa a atuar 
na função reguladora e avaliadora com a criação de medidas provisórias, em razão 
desse processo de liberalização e privatização. O UPT, em sua trajetória, alcançou 
resultados para além da aprovação de estudantes no vestibular, embora na sua 
ambiência, questões políticas, institucionais e culturais, tornaram-se limites e 
possibilidades e, ao mesmo tempo, aprendizado e redesenho para a melhoria do 
acesso e permanência à educação superior baiana. 
 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Superior. Acesso e Ações 

Afirmativas. 



                                                                                                                                  

ABSTRACT 

 

 

This work analyses the University for all project, while affirmative educational 
policy for access to higher education, in the format of pre-entrance, aimed at student 
egress public network, the nation State in partnership with universities, State Bahia, 
UEFS, UESB, UESC, UNEB and in the period 2003 to 2008, deployed in virtually all 
Areas of the State's Identity. The project has as a basic principle, the right to equality 
of opportunity in preparation to obtain access to higher education. The student 
segment is coming in the mostly families who earn from one to three minimum 
wages, outside the formal job market and to afford private preparatory courses, being 
a frame unequal before other students of middle class families, high school education 
with differentiated, favouring the preparation and approval in vestibular examination, 
mainly public universities. Since this is an educational policy and intergovernmental, 
the affirmative empirical study brings to life cycle assessment of policy, based on the 
methodology of the implementation process, from formulation and use of systems 
and processes that define the organicity and rationality in obtaining results of 
effectiveness and efficiency goals. The theoretical part treated contemporary theories 
of public policy and social, intensified since 1990, under the guidance of multilateral 
bodies, based on an educational framework that pointed high indices such as: age-
heat distortion at all levels of education, avoidance, illiteracy, among others. The 
neoliberal array in higher education has interfered, privatized this level of teaching 
and that until public universities, if it weren't the strong reaction of teacher and 
student movements. However, the reform of higher education and State obtained 
backing in constitutional law (CF/88 and the LDBEN/96), in line with the neoliberal 
principles, pulling out the State guarantee of the right of Education Center, 
diminishing resources for public universities, career in regulatory function and 
appraiser with the establishment of provisional measures, this process of 
liberalisation and privatisation. The UPT, its history, become social inclusion policy, 
with results in addition to the approval of students, although in its ambience, political, 
cultural, institutional and become limits and possibilities, while learning and redesign 
in the quality of access and residence to higher education.  
 
 
Keywords: Public Policies. Higher Education. Access and Affirmative Action.  



                                                                                                                                  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 01 Mapa de Abrangência do Universidade para Todos, 2003 78 

Figura 02 Divisão Territorial do Estado da Bahia, 2007 85 

Quadro 01 Territórios de Identidade /Atendimento UPT/2008 86 

Quadro 02 Registro Síntese dos Coordenadores Locais 127 

Quadro 03 Registro Síntese dos Diretores Escolares 128 

Quadro 04 Registro Síntese dos Monitores 128 

Quadro 05 Registro Síntese dos Estudantes 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 01 Opção pela Escolha do Projeto UPT 89 

Gráfico 02 Escolha como 1ª Opção de Curso no Vestibular 90 

Gráfico 03 Escolha como 2ª Opção de Curso no Vestibular 90 

Gráfico 04 Renda Familiar Inscritos UPT/2007 94 

Gráfico 05 Dados Sócio-culturais dos Inscritos UPT/2008 96 

Gráfico 06 Avaliação dos Módulos Didáticos 111 

Gráfico 07 Percentual de Cursistas Novos e Veteranos UPT 117 

Gráfico 08 Opinião do Monitor sobre as aulas do UPT 119 

Gráfico 09 Aprovação no Vestibular Estudantes UPT 133 

Gráfico 10 Aprovação no Vestibular por UE 134 

Gráfico 11 Percentual de Aprovação X Matrícula UPT por UE 135 

 



                                                                                                                                  

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 01 Vagas Graduação Presencial/Organização Acadêmica 57 

Tabela 02 Quantitativo de Agentes Integrados ao Projeto UPT/2003 81 

Tabela 03 Atendimento do Universidade para Todos (2006) 81 

Tabela 04 Evolução Matrícula UPT (2003 - 2006) 82 

Tabela 05 Quantitativo de Cursista Trabalhador 92 

Tabela 06 Faixa Etária do Cursista do UPT 92 

Tabela 07 Raça/cor. Inscrição UPT por Universidade / 2008 95 

Tabela 08 Quantitativo de Monitor do UPT por UE 98 

Tabela 09 Formação do Monitor 98 

Tabela 10 Gênero do Monitor 99 

Tabela 11 Faixa Etária do Monitor 99 

Tabela 12 Estado Civil do Monitor 100 

Tabela 13 Outra ocupação do monitor 101 

Tabela 14 Satisfação do Monitor 101 

Tabela 15 Opinião do Monitor sobre a Evasão no UPT 112 

Tabela 16 Especificação do Recurso Financeiro UPT / 2008 123 

Tabela 17 Percentual de Aprovação X Inscrição vestibular – UPT/UNEB 135 

Tabela 18 Total de Aprovação por UE (2003 - 2008) 136 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

BIRD Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 

CAA Coordenação de Ações Afirmativas 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEE Conselho Estadual de Educação 

CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica 

CEPAL Centro de Estudos 

CF88 Constituição Federal do Brasil de 1988 

CMO Centro de Modernização Organizacional 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CODES Coordenação Geral de Desenvolvimento da Educação Superior 

DOE Diário Oficial do Estado da Bahia 

ENADE Exame Nacional do Ensino Médio 

EUA Estados Unidos da América 

FAO Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FUNCEP Fundo de Combate a Pobreza 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IES Instituição de Ensino Superior 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA Lei de Orçamento Anual 

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal 

MEC Ministério da Educação e Cultura 

NEPP Núcleo Estratégico de Projetos e Políticas Afirmativas 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OIT Organização Mundial do Trabalho 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PEE Plano Estadual de Educação 



                                                                                                                                  

PET Programa de Educação Tributária 

PROEX Pró-Reitoria de Extensão 

PPA Plano Plurianual 

PGDR Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Gestão do 

Conhecimento e Desenvolvimento Regional 

PROUNI Programa Universidade para Todos do Governo Federal 

SEC Secretaria de Educação do Estado da Bahia 

SECOMP Secretaria de Combate à Pobreza e Desigualdade Social 

SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

SEPLAN Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia 

SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SOMAR Sistema Informatizado de Matrícula da Rede Estadual 

TCE Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

UE Universidade Estadual 

UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana 

UESC Universidade Estadual de Santa Cruz 

UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

UNEB Universidade do Estado da Bahia 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura 

UPT Universidade para Todos 

 



                                                                                                                                  

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 17 

   

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS SOCIAIS 29 

2.1 ORIGEM E TIPOLOGIAS 29 

2.2 A CONQUISTA DOS DIREITOS NAS POLÍTICAS SOCIAIS 33 

2.3 CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: o papel do Estado 40 

2.4 POLÍTICAS EDUCACIONAIS: diretrizes internacionais e efeitos 

locais 

44 

   

3 EDUCAÇÃO SUPERIOR 48 

3.1 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

processos seletivos 

 

49 

3.2 A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: diversidade 

institucional e programática 

 

55 

3.3 ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: políticas de ações afirmativas 60 

   

4 PROJETO UNIVERSIDADE PARA TODOS: Trajetória, Limites e 

Possibilidades 

 

66 

4.1 PESQUISA AVALIATIVA: referência metodológica 67 

4.2 BASE LEGAL DO UPT 71 

4.2.1 Origem do Projeto 72 

4.3 CONTEXTUALIZAÇÃO: abrangência territorial 77 

4.4 PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E CULTURAL: CURSISTA E 

MONITOR 

87 

4.4.1 Estudantes/ Cursistas 88 

4.4.2 Monitores/ Estudantes Universitários 97 

4.5 SISTEMAS E SUBPROCESSOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO UPT 

 

102 

4.5.1 Sistema Gerencial e Decisório 102 

4.5.2 Processo de Divulgação e Informação 115 



                                                                                                                                  

4.5.3 Processo de Seleção 116 

4.5.4 Processo de Capacitação 118 

4.5.5 Sistema Logístico e Operacional 121 

4.5.6 Processos de Monitoramento e de Avaliação Internos 123 

   

5 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS: Qualitativos e Quantitativos 131 

   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 137 

 REFERÊNCIAS 142 

 ANEXOS 151 

 

  



17 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O propósito deste estudo acadêmico baseia-se em analisar os resultados de 

eficiência, eficácia e efetividade do projeto Universidade para Todos, enquanto ação 

governamental interinstitucional, por meio da parceria entre a Secretaria da 

Educação e as Universidades Estaduais, orientadas com base na política afirmativa 

de acesso à educação superior, voltada aos estudantes oriundos da rede pública de 

ensino. Esta investigação pretende evidenciar os índices de aprovação, bem como 

outros ganhos empreendidos com este projeto educacional, por meio do processo 

coletivo de gestão, da troca de experiências políticas, sociais, culturais, funcionais e 

organizacionais a todos que integram esta política pública. 

Ademais, caracterizam-se num esforço acadêmico em desenvolver, com 

bases científicas, estudos sobre um tema vivenciado no cotidiano do exercício 

profissional da pesquisadora que, se atual, por sua pertinência social diante do 

índice baixo de acesso de jovens baianos no ensino superior, é polêmico em razão 

da não aceitação por parte de alguns, que entendem que os recursos 

governamentais deveriam ser direcionados, prioritariamente, para a melhoria da 

Educação Básica, bem como, do Sistema Público Estadual de Educação Superior.  

Assim, desenvolve-se este trabalho, como resultado do cumprimento de 

atividades realizadas no Mestrado de Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e 

Desenvolvimento Regional da Universidade do Estado da Bahia (PGDR). O PGDR 

se propõe a preparar profissionais conscientes para atuarem como gestores públicos 

e profissões correlatas, voltados para as necessidades do Estado, de modo a 

preencher demandas existentes nos diversos setores sócio-econômicos regionais 

vinculados às políticas públicas e à gestão do conhecimento, voltadas para o 

desenvolvimento regional. 

Inserindo-se na linha de Políticas Públicas, definida pelo Programa de 

Mestrado, foi iniciado o desafio de tratar de um tema instigante – afirmação para o 

acesso à educação superior - no qual a pesquisadora integrou o ambiente 

profissional há quase quatro anos, em projetos governamentais de acesso e 

permanência, vinculados à Coordenação de Desenvolvimento da Educação Superior 

(CODES), da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, o que permitiu iniciar 
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estudos teóricos no referido mestrado como parte do aprendizado e da qualificação 

profissional. 

Universidade para Todos (UPT), é um dos projetos desenvolvidos por esta 

Coordenação, iniciado em 2003, no formato de curso pré-vestibular, estruturado 

para preparar alunos do Ensino Médio da rede pública para o processo seletivo de 

ingresso nas Instituições de Educação Superior da Bahia. A viabilização deste 

Projeto pelo governo estadual se configurou por meio da parceria com as quatro 

universidades estaduais: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC) e Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

A abrangência deste Projeto praticamente em todos os Territórios de 

Identidade1 do Estado da Bahia e sua execução pelas quatro Universidades 

Estaduais definem uma força motriz própria do Projeto, emergida pela troca de 

experiências entre os diversos atores educativos, pela identidade cultural dos 

integrantes, pelos valores construídos coletivamente e por todo um contexto sócio-

econômico e cultural de desenvolvimento nessas regiões e microrregiões do Estado.  

A proposta do projeto justifica-se pela necessidade de preparação desses 

jovens estudantes no enfrentamento do vestibular, ao tempo em que se constitui 

numa chance de vencer esta barreira educacional, posto que a maioria desse 

segmento estudantil não tenha condições financeiras para custear essa preparação 

na rede privada de cursinho pré-vestibular, a qual traz uma formação específica 

direcionada para o exame, principalmente das universidades públicas. 

Em se tratando de uma ação governamental baiana de grandes proporções 

territorial, institucional, política e gerencial, não é tarefa fácil imergir nesta realidade 

multifacetada e repleta de fatores extrínseco e intrínseco, em que se constitui esta 

realidade social. Entretanto, buscou-se alinhar nesta pesquisa, conteúdos teóricos, 

levantar dados documentais de registro do processo de implementação e o recorte 

prático, por meio das entrevistas com os gestores, no sentido de evidenciar 

resultados deste projeto que perpassa por dois mandatos governamentais. Os dados 

e fontes coletados permitem entender como se deu a trajetória do Projeto, bem 

como seus avanços e limites. 

                                            

1
 Território de Identidade é um espaço geográfico que reúne municípios de uma micro-região dotados 
da mesma vocação econômica, identidade sócio-cultural e institucional. Distribuição espacial 
concebida pelo Ministério Agrário (MDA), que dividiu o Estado em 26 Territórios de Identidade. 
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A proposta, sob o título, “Preparando para a Universidade”, foi o documento 

inicial do Projeto, elaborado pelas Universidades Estaduais e articulado com a CES2, 

o qual apresentou seis grandes objetivos:  

 

1. Preparar alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública de 
Ensino, para o processo seletivo de ingresso no Ensino Superior; 

2. Orientar os pré-vestibulandos para uma escolha profissional 
adequada às possibilidades e aspirações individuais; 

3. Possibilitar a integração entre estudantes universitários e 

estudantes do 3  ano do Ensino Médio; 
4. Apoiar iniciativas de escolas públicas e comunidades em geral, 

que desenvolvam propostas de curso preparatório para o 
vestibular; 

5. Retroalimentar as ações pedagógicas das escolas públicas que 
oferecem Ensino Médio, visando à elevação da qualidade do 
ensino e da aprendizagem; 

6. Orientar os estudantes universitários para o exercício teórico-
prático, em sua atuação como professores/monitores. (BAHIA, 
2003, p. 8). 

 

Esses propósitos permitem refletir o tamanho do desafio que o governo 

lançou com este projeto, na perspectiva de inclusão social pela via do aumento da 

escolaridade, bem como as instituições universitárias, no papel de executoras e a 

SEC/CODES, na função de articulação e interlocução, materializarem-se enquanto 

agentes desta ação governamental, permeada de variáveis políticas, institucionais e 

culturais em seu processo de implementação. 

Esta pesquisa investiga a origem pela qual o governo foi tomado pela idéia 

de oferecer este serviço educacional, registro obtido nas entrevistas, portanto não 

constava na documentação específica do projeto.   

Outro fator importante, e, ao longo desses anos vem merecendo destaque, 

independente do objetivo maior de preparação de estudantes para o processo 

seletivo, diz respeito ao exercício teórico-prático dos estudantes universitários na 

condição de professor-monitor. Esta experiência abre um leque de oportunidades 

para esses estudantes, selecionados a partir do 5º semestre, entretanto, 

empreendidos nesta missão educacional, descortinam sonhos e possibilidades na 

sua trajetória universitária e de vida social.   

                                            

2
 CES – Coordenação de Ensino Superior, denominação inicial da Coordenação de Desenvolvimento 
da Educação Superior (CODES), em 2003, ano de implantação do projeto. 
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A temática do acesso e da democratização da educação superior vem sendo 

debatida sobre a necessidade de adoção de medidas que possam alterar o quadro 

educacional defasado. Merece destaque, o índice tão baixo de jovens de 18 a 24 

anos no País e na Bahia que estão fora da educação superior, registrando-se, 

respectivamente, 82%3 e 79,6%4. 

O Plano Estadual de Educação5 (PEE) traça as políticas e diretrizes para a 

educação superior e destaca:  

 

Outro fator refere-se aos quantitativos, ainda insatisfatórios, 
apresentados pelo Estado da Bahia nos relatórios dos Índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH), acrescentando mais um acento 
negativo, se considerada a restrição imposta à grande parte da 
população quanto à disponibilidade de bens culturais, em 
decorrência dos baixos níveis de condições de vida, o que vem se 
acentuando nas últimas décadas. (BAHIA, 2006, p. 37). 

 

Outros pontos sinalizados pelo PEE apontam como urgentes as medidas a 

serem adotadas, no sentido de aumentar as oportunidades de acesso e 

permanência na instituição pública como: a ampliação da infra-estrutura física e 

acadêmica, expansão de vagas, criação de um consistente sistema de avaliação, 

entre outras. 

Sobre o quadro da educação superior na Bahia, o Plano coloca a 

necessidade de investimento na ampliação de políticas afirmativas de inclusão social 

e cita os projetos, Faz Universitário e Universidade para Todos, especificando o eixo 

“oportunidade de acesso”, o qual foi inserido as políticas públicas e de ações 

afirmativas que visam democratizar o acesso à educação superior. (BAHIA, 2006, p. 

40). 

Assim, admite-se que o Projeto Universidade para Todos, oriundo do 

Programa de Educação Tributária6 (PET-BA), obteve pela legislação do PEE  

sinalização de sua continuidade, enquanto política pública no próximo mandato 

                                            

3
 Dado encontrado no Instituto educar: 
http://www2.institutoeducar.com.br/main/institucional/ie_midia/detalh. aspx?nid=380 

4
 Dado revelado pelo Jornal A Tarde, encontrado no site: 
http://francolinno.wordpress.com/2008/09/25/796-dos-jovens-baianos-nao-cursam-universidades/ 

5
 O Plano Estadual de Educação foi instituído pela Lei nº 10.330, de 15 de novembro de 2006. 

6
 Programa de Educação Tributária do Estado da Bahia (PET-BA), criado a partir do Programa 
Nacional de Educação Fiscal, visa desenvolver a consciência da população em geral sobre a 
importância social dos impostos, estimular o acompanhamento da ampliação dos recursos públicos 
e o exercício da cidadania. 
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governamental. A justificativa que predominou para a continuidade desse projeto se 

respalda no aumento de alunos que concluem o ensino médio em suas diversas 

modalidades e que pretendem prosseguir os estudos e ingressar na universidade. 

Com base em uma realidade do sul do país, o estudo feito na cidade de 

Porto Alegre por Sparta e Gomes (2005), com 659 alunos (50,1% de escolas 

públicas e 49,9% de escolas privadas), apontou a alternativa do vestibular (86,2%) 

como a opção predominante assumida pelos jovens depois da conclusão do ensino 

médio. Os autores Sparta e Gomes (2005, p. 45-51) afirmam: 

 

Os resultados encontrados corroboram a idéia de que o ingresso na 
educação superior tem sido valorizado como alternativa principal de 
escolha para os jovens que chegam ao fim do ensino médio. 
[...] O objetivo deste trabalho foi chamar atenção para a pressão que 
a preparação para o ingresso na educação superior exerce sobre o 
ensino médio. Tal pressão faz com que o ensino médio deixe de lado 
seu papel de formação integral para centrar-se na preparação bem 
ou mal sucedida para o concurso vestibular, principalmente as 
públicas.   

 

Como está posto acima, essa valorização para o acesso à educação 

superior pode ser vista pelos jovens, como forma de enfrentar as disputas no 

mercado de trabalho tão cobradas na sociedade contemporânea. 

Um breve histórico sobre a instituição “universidade” faz-se necessário, com 

o objetivo de pontuar as raízes, a sua evolução até os dias atuais e a questão do 

acesso à educação superior, principalmente em nosso país que favoreceu por 

muitos séculos e ainda favorece as camadas mais altas da sociedade. 

Trindade (2001, p.11), em seu estudo sobre a evolução histórica da 

universidade desde o seu nascimento, aborda sobre a dimensão temporal, a qual 

está contemplada e distribuída em quatro períodos: primeiro, do século XII até o 

Renascimento, se deu a invenção, por meio das experiências de Paris e Bolonha; 

segundo: começa no século XV sob o impacto das transformações comerciais do 

capitalismo e do humanismo literário e artístico; terceiro: a partir do século XVII, se 

estendendo pelo século XVIII com a evolução das idéias do Iluminismo e do início da 

Revolução Industrial Inglesa, etapa em que a universidade institucionaliza a ciência 

para os modelos do próximo século; e o quarto período, iniciado no século XIX até 
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os nossos dias, quando se institui a universidade moderna que se estabelece por 

meio de novo padrão de relação entre Estado e Universidade. 

Em relação à América Latina, o autor coloca a adoção do modelo espanhol, 

transplantado da velha Universidade de Salamanca e da nova Universidade de 

Alcalá e, até fins do século XVII, predomina o padrão tradicional das faculdades de 

teologia, leis, artes e medicina. 

Prossegue Trindade, (2001, p. 12): 

 

No Brasil, a universidade se institucionaliza apenas no nosso século, 
embora tenha havido escolas e faculdades profissionais isoladas que 
a precedem desde 1808 , quando o Príncipe Regente, com a 
transferência da Corte para o Brasil, cria o primeiro curso de Cirurgia, 
Anatomia e Obstetrícia [...] Como observa Anísio Teixeira, o Brasil 
esteve fora do processo universitário quando o tema principal do 
debate, no século XIX, era “a nova universidade, devotada à 
pesquisa e à ciência. 

 

Nesse sentido, a universidade, na condição de se constituir em uma 

instituição cuja existência já dura por muitos séculos, necessita avançar do seu 

padrão tradicional. E, no Brasil, ainda se tem um quadro significativo de 

desigualdade social, portanto, espera-se que a universidade, enquanto instituição de 

produção do conhecimento e do saber possa cada vez mais contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social e atender aos grandes desafios da sociedade 

contemporânea. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/ 96), em seu 

artigo 52, I, afirma: 

 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de 
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa e 
de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se 
caracterizam por: 
I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto 
de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. (BRASIL, 
2001).  

 

No Brasil, as desigualdades sociais têm reflexo num sistema educacional de 

caráter excludente que gerou uma estrutura, a qual se reproduziu a pirâmide social. 

Na base da pirâmide concentram-se as classes sociais de menor poder aquisitivo e 

de pouca escolaridade, enquanto que no topo se encontram os que possuem maior 



                                                                                                                                  23 

nível educacional, conseqüentemente, aqueles que têm melhores condições 

econômicas e sociais. 

Historicamente essa realidade aos poucos vem sendo modificada, 

principalmente, a partir da década de 1930, no Ensino Fundamental, sinalizada pela 

necessidade da preparação de maiores contingentes para o mercado de trabalho. 

Nos últimos anos, as pressões sociais vindas de movimentos e de grupos 

socialmente desfavorecidos, têm se intensificado na busca pela conquista de 

direitos, afirmando a escolaridade como fator de extrema importância para a 

ascensão social e de exigência para o setor produtivo. Portanto, no que se refere ao 

acesso à Educação Superior, a desigualdade se revela de forma mais acentuada. 

Outro aspecto importante refere-se ao exame de vestibular, recurso adotado 

pelos governos para atender a demanda e instituir um formato de ingresso a 

educação superior, mas que coloca todos os candidatos em condições de igualdade. 

Contudo, estes candidatos são oriundos de grupos sociais distintos e com trajetórias 

diferenciadas de oportunidades sociais e culturais, o que os leva a apresentar níveis 

variados de desempenho. Nestes termos, muitos deles estarão abaixo dos padrões 

estabelecidos como requisitos para a aprovação. Por outro lado, o número de vagas 

incompatível com a demanda, fortalece a competição e torna o processo ainda mais 

excludente. 

A educação superior torna-se, assim, um grande desafio porque se convive 

em um país com um quadro significativo de desigualdade social, determinada pela 

concentração e má distribuição de renda para a maioria da população, fatores 

cruciais e que emperram o processo de desenvolvimento do país. Mas, diante desta 

realidade, como reverter esse cenário e alcançarmos maiores índices de acesso à 

educação superior? 

Tem se debatido muito sobre essa questão e se torna um dos grandes 

desafios para o Brasil aumentar o índice de acesso de estudantes à educação 

superior.  

Fora do país, os organismos multilaterais, reunidos em torno do “Consenso 

de Washington” articulam soluções, fazem diagnósticos e prognósticos, adequados 

aos princípios neoliberais, atendendo aos ditames da política macro-econômica que 

tem como objetivo “a reforma do Estado e a reestruturação da produção capitalista”. 

Internamente, os grupos de intelectuais, os quais detêm concepções sobre 

desenvolvimento e papel do Estado e da universidade, a exemplo do Núcleo de 
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Pesquisas sobre Educação Superior (Brasil/ MARE, 1995 e Nupes/ USP) e do Grupo 

Executivo pela Reforma do Ensino Superior (MEC/ Geres, 1986). Essas 

concepções, apesar de afinadas com os organismos multilaterais são contrárias às 

idéias de grupos representativos das universidades como, docentes, estudantes, 

dirigentes e servidores técnicos administrativos. (SGUISSARDI, 2000, p. 10-11). 

Seguindo a análise do autor, muitos estudos foram realizados e sedimentara 

o entendimento de que nos últimos anos, as reformas do ensino superior adotadas 

pelos Ministérios da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE) e 

Ministério da Educação e dos Desportos (MEC), sob pressão do capitalismo global e 

mediante questões estruturais e conjunturais, foram sempre pontuais. Entretanto, 

isso significa a existência de uma crise instalada no sistema de educação superior, o 

qual foi concebido como um sistema público, democrático e autônomo. O autor cita 

Boaventura de Sousa Santos que expressa a crise de várias ordens – de 

hegemonia, de legitimidade e institucional e aborda que a educação superior torna-

se desafio para todos os países, porém o grau de importância ao fato depende do 

desenvolvimento social e democrático e do sistema educacional que cada país 

avançou. (SGUISSARDI, 2000). 

Na visão de Santos (2005), a crise hegemônica se traduz nas contradições 

entre as funções tradicionais da universidade e as atribuídas ao longo do século XX, 

ou seja, trata-se de uma crise de identidade; a crise de legitimidade resulta da 

segmentação do sistema universitário em razão da hierarquização dos saberes 

especializados, em face das novas exigências sociais e de políticas de 

democratização do acesso e igualdade de oportunidades às camadas mais pobres 

da população; a crise institucional, a mais crítica, na medida em que a autonomia 

científica e pedagógica da universidade assenta na dependência financeira do 

Estado. 

No entendimento Sguissardi (2000, p. 13): 

 

Nossa famigerada pirâmide educacional, à qual tantas vezes referiu-
se o mestre Anísio Teixeira nas décadas de 40, 50 e 60, continua 
presente. Em seu ápice, contrastando com uma base larga, mas que 
infelizmente, no limiar do século XXI e há 210 anos da Revolução 
Francesa, ainda não conta com a totalidade da população em idade 
de ingresso na escola, a educação superior apenas inclui em torno 
de 10% da respectiva faixa etária ou 1,3% da população. 
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Verifica-se, então, que no Brasil, ainda persiste a exclusão para um 

contingente de estudantes de baixa renda, oriundos de escolas públicas que se 

encontram à margem do sistema de educação superior. 

A Bahia, em particular, ainda está longe de atingir a meta nacional 

estabelecida no Plano Nacional de Educação7 (PNE), cuja data limite é 2011: a 

primeira e mais importante meta relativa à educação superior é “[...] Prover, até o 

final da década, a oferta da educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária 

de 18 a 24 anos.” (BAHIA, 2006). 

Alguns dados referendaram a intenção do governo baiano na implantação de 

projetos dessa natureza e medidas governamentais foram instaladas para dar 

suporte às políticas educacionais.  

O documento da Secretaria da Educação que trata da implantação do 

Núcleo Estratégico de Projetos e Políticas Afirmativas (NEPP), trouxe a seguinte 

abordagem:  

 

Na Bahia, de 1995 a 2001, a taxa de matrícula no Ensino Médio 
cresceu 122,03% - uma média de 14,22% ao ano (SEC/MEC/INEP). 
Com base nesses percentuais de crescimento e nos indicadores de 
aprovação disponíveis, é possível estimar que, apenas na rede 
estadual, cerca de 630 mil alunos terão concluído ou estarão 
egressos do Ensino Médio no Estado, em 2003. (BAHIA, 2003, p. 4).  

 

A instalação do Núcleo teve o objetivo de alojar os projetos Faz Universitário 

e Universidade para Todos, ambos focados nos alunos oriundos da rede pública das 

camadas socialmente desfavorecidas. E, assim, o poder público lançou as bases de 

uma política de ações afirmativas no Estado, o que ocorreu também com a adoção 

pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) das cotas de 40% para afro 

descendente, cursos preparatórios gratuitos e isenção de taxas no processo seletivo 

de exame vestibular. (BAHIA, 2003, p. 6). 

Pode-se apreender pelo exposto, o desafio em que se constitui esse 

trabalho que a pesquisadora se propôs a desenvolver. Primeiro, pela dimensão 

política e institucional, uma vez que o Projeto é executado concomitantemente pelas 

                                            

7
 A Lei nº 10.172 que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), com duração de dez anos, foi 
sancionada, em 9 de janeiro de 2001.  
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quatro universidades estaduais e segundo pela abrangência com relação à 

implantação do Projeto em todos os campi das universidades, exercendo uma 

capilaridade bastante significativa com a inclusão de turmas em varias regiões do 

interior do Estado da Bahia.  

Com base na exposição apresentada, a pesquisa busca responder ao 

seguinte problema: 

Em que medida o Projeto Universidade para Todos, contribui enquanto 

política governamental afirmativa, visando o acesso à educação superior? 

O objetivo geral dessa pesquisa é evidenciar resultados do Projeto, 

considerando o contexto de cooperação intergovernamental, SEC e Universidades 

Estaduais, com base no princípio do direito à igualdade de oportunidade e de 

tratamento pela via do aumento da escolaridade.  

Os objetivos específicos que nortearam o percurso desta pesquisa 

exploratória foram no sentido de: 

a) Contextualizar o Projeto Universidade para Todos como política 

educacional em sua origem e abrangênca territorial;  

b) Levantar o perfil sócio-econômico e cultural dos sujeitos dessa prática 

educativa; 

c) Evidenciar resultados de eficiência e eficácia do projeto governamental 

para atingir os objetivos e metas estabelecidas em seu processo de 

implementação; 

d) Verificar se os resultados do Projeto Universidade para Todos validam ou 

não a sua concepção como política afirmativa de acesso à Educação 

Superior e quais as mudanças a serem propostas para fortalecer a 

educação na questão do acesso e permanência dos estudantes neste 

nível de ensino. 

O presente estudo traz no primeiro capítulo, reflexões teóricas acerca da 

origem e da concepção sobre as Políticas Públicas como área de conhecimento e 

disciplina acadêmica. Trata de alguns modelos com base nas principais formulações 

teóricas e conceituais contemporâneas, da questão das conquistas dos direitos nas 

políticas sociais e o caminho realizado no Brasil para implantar as reformas 

educacionais sob as orientações de organismos financeiros e multilaterais, na 

perspectiva do modelo neoliberal de desenvolvimento. Acrescenta a indispensável 
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ferramenta, em relação ao uso dos indicadores sociais na construção das políticas 

públicas. 

O segundo capítulo faz uma abordagem sobre a educação superior no Brasil 

no que se refere à questão do acesso.  A universalização da educação básica trouxe 

um contingente expressivo de jovens de camada pobre da população, interessados 

em prosseguir os estudos e ingressar na educação superior. As mudanças surgidas 

com a legislação educacional, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), em 1996, convergiram para que o Estado adotasse a reforma 

educacional alinhado às diretrizes dos organismos internacionais, assumindo papel 

destacado no controle e na gestão das políticas educacionais. As medidas adotadas 

pelo governo promoveram à privatização, a diversificação institucional e 

programática, mudanças no vestibular, enfim, a legislação que veio contribuir com a 

democratização de acesso a esse nível de ensino. Os conceitos e orientações sobre 

as Ações Afirmativas, muito usadas nos argumentos para implantação de políticas 

públicas e a dimensão dessas diretrizes nos projetos governamentais.   

O terceiro capítulo analisa o Projeto Universidade para Todos, tomando 

como referência o seu “ciclo de vida”, ou seja, a sua trajetória, seus limites e 

possibilidades. A análise traz informações desde a etapa de formulação e os 

sistemas e processos adotados durante a implementação do projeto, no período de 

2003 a 2008, utilizando a metodologia de Draibe “[...] anatomia do processo geral de 

implementação”, categorizada em sistemas e processos adotados para a 

viabilização do projeto. (DRAIBE, 2001, p.31). 

A análise do processo de implementação do projeto UPT refere-se num 

primeiro momento, sobre a etapa de formulação do projeto, considerando as 

discussões e decisões empreendidas, a entrada na pauta pública e seus 

desdobramentos. Em um segundo momento, a análise recai sobre os sistemas 

adotados na implementação para viabilizar a exeqüibilidade, mediante o 

cumprimento dos prazos e metas estabelecidas. Destacam-se o monitoramento e 

avaliação como atividades de extrema relevância para a melhoria da gestão e dos 

resultados do projeto.  

O levantamento do perfil dos estudantes trouxe características marcantes 

dessa demanda e reforçou o entendimento de que as políticas de ações afirmativas 

tornam-se medidas governamentais necessárias e contributivas para diminuir os 

efeitos das desigualdades, presentes neste segmento estudantil pela via da 
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preparação para o exame de ingresso à educação superior. Os dados sobre o perfil 

apontam que, na sua maioria, os estudantes são oriundos de famílias de baixa 

condição econômica e têm reduzido capital cultural, de cor parda e negra, 

desempregados e empregados informais, sem uma aprendizagem direcionada para 

competir nos processos seletivos, principalmente das universidades públicas.  

O quarto capítulo trata especificamente da avaliação, englobando resultados 

quantitativos de aprovação dos cursistas do projeto nos processos seletivos de 

acesso à educação superior, bem como, evidencia resultados qualitativos, referente 

aos impactos sócio-educativos, ou seja, saldo positivo de desempenho do projeto 

que estão além do resultado de aprovação no vestibular. 

A pesquisa define-se como exploratória, com base nos registros de 

documentos oficiais, na legislação e nas entrevistas realizadas com os gestores do 

projeto nas universidades e secretaria. A contribuição desses agentes 

implementadores foi significativa no resgate acerca das informações sobre a origem 

do projeto e os fatores determinantes do percurso deste projeto educacional de 

parceria interinstitucional.   

Assim, com esta pesquisa exploratória, também foi possível verificar os 

fatores determinantes na sustentação do Projeto Universidade para Todos e 

informações sobre a alocação/ distribuição dos recursos financeiros para sua 

viabilização e a inserção na programação orçamentária de governo. 

A metodologia de análise em cada etapa do processo de implementação 

permitiu o conhecimento sistematizado, as nuances do seu funcionamento e a 

clareza do seu foco, sem visão reducionista, entretanto, acreditando que a ação 

afirmativa na perspectiva de aumento da escolaridade favorece a inclusão social. 

E, por fim, as considerações finais que traz evidências sobre os resultados 

do Projeto, tomando como referência os indicadores de eficiência e eficácia na 

gestão do Projeto UPT, enquanto política afirmativa de cunho social, implementada 

em quase todo o território baiano pelas quatro universidades estaduais que tem um 

papel relevante na construção de um projeto sócio-político-econômico e cultural para 

o desenvolvimento territorial do Estado da Bahia.  

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS SOCIAIS 
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O primeiro capítulo aborda conceitos sobre políticas públicas e o seu 

surgimento na Europa e nos países da America Latina, além de discorrer sobre a 

inclusão de algumas tipologias de análise e a multiplicidade de fatores 

determinantes para o conhecimento dessa disciplina acadêmica, nascida nos 

Estados Unidos da América (EUA), nos anos de 1950.  

Insere-se nesse contexto a política social, trazendo a concepção de 

modalidade da política pública direcionada para atender objetivos específicos em 

áreas essenciais de inclusão social. Enquanto ação governamental, a sua dimensão 

política e histórica torna-se fator determinante para sua compreensão na conquista 

dos direitos humanos. 

Em seguida, coloca a condição de desigualdade social que atravessa os 

países em desenvolvimento nas últimas três décadas e a ajuda internacional que os 

organismos multilaterais vêm mantendo, com base em um modelo de 

desenvolvimento sob a perspectiva da política neoliberal. Aliada à reconstrução do 

Estado, que busca combinar crescimento econômico e desenvolvimento social. 

Destacam, assim, as influências geradas pelas diretrizes dos organismos 

internacionais na orientação das políticas educacionais implantadas nos países da 

América Latina como um todo. 

 

 

2.1 ORIGEM E TIPOLOGIAS 

 

 

Discorrer acerca das Políticas Públicas é imergir em um universo conceitual 

cujo campo de conhecimento é recente. Tendo surgido após a Segunda Guerra 

Mundial principalmente nos países em desenvolvimento, quando os governos 

adotaram políticas restritivas de gasto, ocasionadas pelo ajuste fiscal que diminuiu a 

intervenção do papel do Estado na economia e nas políticas sociais. A partir daí 

surgiram os novos desenhos de ações governamentais e foram deliberadas políticas 

de cunho econômico e de cunho social. 

Souza (2006, p. 22) afirma: 

 

Na Europa, a área de política pública vai surgir como um 
desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas 
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sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições 
– o governo -, produtor, por excelência, de políticas públicas. Nos 
EUA, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico sem 
estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, 
passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos 
governos. 

 

A autora complementa que a Política Pública nasce como subárea da 

Ciência Política e abre um caminho importante para o estudo sobre o mundo 

público, seguindo a trajetória norte-americana. Neste estudo, ela identifica quatro 

tipologias de análise que podem ser consideradas a base para o seu entendimento: 

a) O de analisar as políticas públicas na perspectiva de conciliar 

conhecimento científico/ acadêmico com a produção empírica dos 

governos (policy analysis); 

b) A racionalidade limitada dos decisores públicos, em função da 

informação incompleta, tempo de decisão, etc, mas que podem ser 

maximizadas pela criação de estruturas que enquadrem o 

comportamento dos atores em busca de resultados (policy markers); 

c) Agregar outras análises como: o papel da burocracia, das eleições, dos 

partidos e dos grupos de interesse incorporando outros elementos à sua 

formulação e análise das políticas públicas; 

d) Entender a política pública como um sistema estabelecendo relação entre 

formulação, resultados e ambiente. (SOUZA, 2006, p. 23-24).  

A análise desses modelos específicos e, ao mesmo tempo complementares, 

permite um entendimento sobre as razões da escolha de determinada política. A 

ênfase recai na perspectiva de conciliar conhecimento acadêmico com a produção 

empírica de âmbito governamental. O modelo vai possibilitar análise desse projeto 

social por meio de seu processo de implementação, envolvendo a sua formulação, 

ou seja, o seu desenho inicial, as decisões e as mudanças processadas a que 

resultados alcançaram, na perspectiva de causa e efeito, com base na realidade 

histórico-social e institucional.  

Souza (2006, p. 26) traz o seguinte conceito:  
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Pode-se então resumir política pública como o campo do 
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em 
ação” e/ ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 
(variável dependente).  

 

Existem muitas tendências sobre a definição de políticas públicas, entretanto 

diante da complexidade de situações que interferem o mundo moderno, há uma forte 

proximidade em relação a perspectiva teórica de que “[...] existe uma autonomia 

relativa do Estado, o que faz com que o mesmo tenha seu espaço próprio de 

atuação, embora permeável de influências externas e internas.‟‟ (SOUZA, 2006 p. 

27).  

Assim, a análise do Projeto Universidade para Todos trará evidências, 

enquanto política educacional afirmativa de acesso à educação superior, 

considerando ser um projeto interinstitucional, de grande porte, formado por muitos 

agentes e interesses diversos, portanto permeado de influências políticas e 

institucionais, entre outras, no seu processo de implementação. 

Na ótica de Frey (2000, p. 215-217) outros determinantes são incorporados 

na “policy analysis” levando-se em conta a fluidez das estruturas institucionais e dos 

padrões político-administrativos de países em desenvolvimento, gerando um 

potencial analítico quando se considera outras dimensões no estudo da política: 

institucional (estrutura institucional do sistema político administrativo), processual 

(processo político) e material (configuração dos programas). O autor adverte que 

essas dimensões foram elaboradas nos países com democracias mais consolidadas 

e que quando se trata dos países em desenvolvimento se faz necessário uma 

adaptação do conjunto de instrumentos de análise às peculiaridades do país. 

A visão de Chrispino (2005, p. 65) traz um esclarecimento significativo 

quando coloca o conceito de Políticas Públicas como “[...] a ação do governo que 

vise atender a necessidade da coletividade e a concretização de direitos 

estabelecidos.” No entanto, ele esclarece que este conceito muda a visão 

ultrapassada, de que as políticas públicas podem ser atos discricionários (de livre 

vontade) dos políticos a cada governo. Reforça, com esta concepção, que a 

materialização dos direitos estabelecidos em lei torna-se o principal papel a ser 

cumprido na adoção de políticas públicas. 

O Projeto Universidade para Todos consolidou uma estrutura funcional por 

meio da parceria entre a Secretaria de Educação e as Universidades Estaduais da 
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Bahia, instituições que executam de forma extensionista projetos especiais de 

interlocução governamental. Dessa forma, reconhecem o papel relevante 

desempenhado pela via da educação na superação das desigualdades, com base 

na afirmação dos direitos sociais. Obteve suporte na legislação específica que 

regulamenta os projetos educacionais Faz Universitário e Universidade para Todos 

para atender aos estudantes egressos da rede pública, com base no direito social 

pela via do acesso à educação superior.  

Na Proposta “Preparando para a Universidade” consta: 

 

O desenho político-administrativo presente nas instituições possibilita 
uma gestão compartilhada, direcionada para o desempenho de 
novas responsabilidades e competências. Esse modelo de gestão 
exige o esforço direto não só do Governo e das Instituições de 
Ensino Superior, mas de todos os atores que compõem a estrutura e 
fortalecem o contexto político, social, econômico e cultural do Estado. 
(BAHIA, 2003a, p. 4).  

 

Como está posto, percebe-se a intenção projetada, embora a realidade seja 

permeada de múltiplos fatores que vão desde a sua formação, alocação de 

recursos, interação entre os diversos agentes, mudanças de pessoas, grupos de 

pressão, interesses diversos. Enfim é uma realidade complexa e, o percurso é 

sempre um desafio, às vezes contraditório e os seus integrantes são movidos por 

diferentes racionalidades. 

A implementação requer na relação intergovernamental, um compromisso 

coletivo e uma gestão descentralizada e ao mesmo tempo participativa e colegiada, 

em uma concepção de rede, formada por atores, recursos, percepções e regras. 

Como está estruturado o Projeto, existe uma variedade de fatores 

determinantes que o inserem enquanto política pública e de grande repercussão 

social. A experiência das universidades estaduais na implementação de projetos 

especiais de extensão governamental, a proximidade dos estudantes com a 

academia, a existência de pessoal especializado no planejamento, execução e 

acompanhamento das etapas do processo de implementação são fatores 

importantes para construir resultados de eficácia. Outros como, a capilaridade no 

interior do Estado, efeito da parceria em todos os campi, acompanhado pela 

dimensão cultural, econômica, política e social da regionalização, determinam o 

impacto e a visibilidade social do projeto.  
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Aponta, ainda, o documento BAHIA/SEC/UES: 

 

O Estado entende que não pode prescindir da necessidade de 
envolver seus recursos humanos, físicos e financeiros no 
atendimento a essa demanda de estudantes, garantindo que as 
intervenções que deseja realizar, sejam otimizadas e desenvolvidas 
integralmente dentro dos princípios da ética e da democracia 
respeitando à diversidade etnocultural. (BAHIA, 2003a, p. 4).  

 

O texto acima referencia o papel do Estado na consecução das metas 

propostas do Projeto UPT. Por outro lado, entende-se também que esse mesmo 

Estado, na base da sua estrutura oferece um serviço público educacional que 

necessita ser revisto, identificando-se a necessidade de melhorias na qualidade do 

ensino ofertado à população, a qual pode ser traduzida, entre outros, por meio de 

maiores investimentos na formação e remuneração dos profissionais, bem como em 

sua infra-estrutura e recursos materiais e tecnológicos.  Assim, a educação pública, 

raiz estruturante dessa problemática, encontra-se sob a influência destes fatores, o 

que produz, muitas vezes no sistema educacional, o processo de exclusão por conta 

do analfabetismo funcional, da evasão escolar e da defasagem idade-série em todos 

os níveis do ensino. 

Por outro lado, apesar dos investimentos feitos na formação de docentes 

que atuam na educação básica, nos últimos anos, há que se observar que os 

resultados obtidos ainda não foram suficientes para reversão do quadro 

apresentado, necessita-se intensificar ações conjuntas, de forma a elevar os índices 

educacionais. 

 

 

2.2 A CONQUISTA DOS DIREITOS NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

 

O Projeto UPT como política educacional afirmativa de acesso à educação 

superior, se fundamenta no princípio de igualdade de oportunidades por meio do 

aprofundamento de conhecimentos e habilidades cobrados no processo seletivo do 

vestibular. A necessidade deste projeto está substanciada pelo fato de que os 

estudantes que conseguem passar nos concursos vestibulares das universidades 

públicas, em sua maioria são originários da rede de ensino privada, que oferece uma 
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estrutura educacional compatível com os padrões de conhecimento exigidos nos 

processos seletivos. Então, a realidade mostra que os alunos oriundos da rede 

pública estão sub-representados quando se trata do ingresso, principalmente nas 

universidades públicas. 

Assim, a política social nesta situação específica, de possibilitar o acesso à 

Educação Superior, define um contexto histórico que vem atravessando o Brasil 

mais intensamente há duas décadas. Esse contexto é resultante das pressões 

sociais organizadas ou até representativas da sociedade, entretanto movidas pelo 

espaço democrático e de direito social, conforme expressa a legislação 

constitucional.  

A realidade social atravessada, marcada cada vez mais pelo 

desenvolvimento do capital, reflete na sociedade contemporânea, uma exigência 

cada vez maior de elevação do nível de escolaridade e de mais conhecimento para 

ter condições de inclusão no mundo do trabalho e de melhoria social. Assim, o 

Projeto UPT, se tornou uma política afirmativa, de cunho social, fundamentada no 

princípio da igualdade de oportunidade, destinada na preparação dos estudantes 

para o vestibular, assegurada o direito social pela via da educação. O projeto abre 

espaço para elevar a auto-estima e para fortalecer nos estudantes o sentimento de 

cidadania, por meio da troca coletiva de experiência e de reflexão acerca do direito 

de igualdade social.  

Conforme Vianna (2002, p.1-2), “[...] a política social é entendida como 

modalidade de política pública e, pois, como ação do governo com objetivos 

específicos.” A autora explica o risco desse conceito que parece ser óbvio e que, 

entretanto, requer uma ampliação de entendimento, pois, como política pública, a 

política social difere e diverge de acordo com o regime político e as estruturas 

político–institucionais estabelecidas na evolução histórica de cada país. Chama 

atenção sobre a necessidade de se analisar como a política social foi instalada, em 

que estruturas legais e institucionais, em qual regime político, se a definição dos 

objetivos atende a interesses amplos ou restritos, enfim, observa que faz diferença 

analítica demarcar o seu caráter político e circunstancial.  

Na concepção de Hofling (2001, p. 31): 

 

Políticas sociais se referem às ações que determinam o padrão de 
proteção social do Estado, voltadas, em princípio, para a 
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redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das 
desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 
socioeconômico. As políticas sociais têm suas raízes nos 
movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos 
entre capital e trabalho, no desenvolvimento das primeiras 
revoluções industriais. 

 

Assim, tratar de política social significa permitir que possam ser assegurados 

direitos em áreas essenciais como: educação, saúde, moradia, emprego e renda, 

entre outras. Isso mostra, portanto, que os países onde houve crescimento 

econômico com desigualdade social deixaram de fora uma parcela significativa da 

população que permanece à margem dos benefícios sociais. Cabem ao Estado, 

ações governamentais estratégicas que proporcionem ou criem situações e espaços 

concretos de forma a se efetivar por parte dos indivíduos o exercício de uma 

consciência social na luta pelos direitos civis, políticos e sociais, os direitos de 

cidadão, os quais se encontram estabelecidos legalmente na carta constitucional. 

O século XX se configurou como marco da aquisição e reivindicação dos 

direitos sociais, representados pela luta da classe trabalhadora na melhoria das 

condições de vida, considerando-se como fator chave para o desenvolvimento 

humano a qualidade da educação, condição maior na construção do sujeito e na sua 

formação enquanto cidadão.   

Na visão clássica de Marshall (1967, p. 63-64) o conceito de cidadania se 

constitui em três elementos: civil, político e social, conforme afirma:  

 

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade 
individual – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento 
e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito 
à justiça. [...] Por elemento político se deve entender o direito de 
participar no exercício do poder político, como um membro de um 
organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos 
membros de tal organismo. As Instituições correspondentes são o 
Parlamento e conselhos do Govêrno local. O elemento social se 
refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem estar 
econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na 
herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os 
padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais 
intimamentes ligadas com ele são o sistema educacional e os 
serviços sociais. 
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A conquista dos direitos torna-se um reflexo da realidade histórica de 

construção de cada país, portanto, o Brasil teve seu percurso próprio, apesar do 

avanço do processo democrático e da promulgação da Constituição de 1988.   

Carvalho (2002, p.12) traz a seguinte abordagem:  

 

A luta pelos direitos, todos eles, sempre se deu dentro das fronteiras 
geográficas e políticas do Estado-Nação. Era uma luta política 
nacional, e o cidadão que dela surgia era também nacional. Isto quer 
dizer que a construção da cidadania tem a ver com a relação das 
pessoas com o Estado e com a Nação As pessoas se tornavam 
cidadãs à medida que passavam a se sentir parte de uma nação e de 
um Estado. Da cidadania como a conhecemos fazem parte então a 
lealdade a um Estado e a identificação como uma nação.  

 

Continuando a sua análise, o autor coloca:  

 

A maneira como se formaram os Estados-Nação condiciona assim a 
construção da cidadania. Em alguns países, o Estado teve mais 
importância e o processo de difusão dos direitos se deu 
principalmente a partir da ação estatal. Em outros, ela se deveu mais 
à ação dos próprios cidadãos. (CARVALHO, 2002, p. 12). 

 

Nesse sentido, observa-se que a cidadania na experiência brasileira foi 

diferenciada em relação a outros países com democracia consolidada e com a 

sociedade organizada coletivamente. Em nosso país, a ênfase se deu nos direitos 

sociais e nasceu da ação do próprio Estado, logo os benefícios sociais não eram, e 

ainda não são tratados como conquista de todos, mas sim como fruto da negociação 

de grupos isolados com o governo e seus representantes.  

A Constituição Federal promulgada em 1988 traçou as normas básicas do 

estado democrático brasileiro e teve como foco central a garantia dos direitos dos 

cidadãos. Por este motivo, inclusive, ficou conhecida como “Constituição Cidadã”, 

uma vez que deixou expressa a cidadania plena na legislação constitucional. 

A sustentação do Estado de Direito em qualquer país é exercido quando a 

liberdade prevalece sobre a autoridade. Esse é o princípio básico. Outros princípios 

dão sustentação como: o império da Lei, a divisão de poderes, a legalidade da 

administração. Um Estado de direito pressupõe a divisão dos poderes e cada um 

exercendo suas funções e competências: o Poder Legislativo cria as leis e sua 

aplicação pertence ao Executivo e Judiciário e o Estado de Direito impõe a 

independência do poder judiciário, evitando que ele se sujeite a interesses 
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antipopulares. “[...] Porem, a garantia dos direitos e das liberdades fundamentais é o 

ponto central de qualquer Estado de Direito.” (VIEIRA, 1992, p. 9-11).  

A legislação, a exemplo da Carta Magna de cada País, bem como, os textos 

internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU/1948) e, 

ainda, outras convenções sobre os direitos humanos estão expressas apenas no 

plano jurídico-formal. Entretanto há contradições, expostas em muitas razões de 

Estado, entre a declaração dos direitos e sua real efetivação.  “[...] O mais perfeito e 

seguro sustentáculo do Estado de Direito é a sociedade democrática.” 

(VIEIRA,1992, p. 11-12). 

Vieira adverte sobre o cuidado que se deve ter, pois a sociedade de 

consumo para alguns é democrática, o que ele chama atenção, sem negar a 

importância do consumo, mas ressalta como fundamento de uma sociedade 

democrática a estabilidade do Estado de Direito.  No Brasil, o processo democrático 

tem se confrontado com situações próprias de sociedades “excludentes”, onde os 

direitos estão estabelecidos nos documentos constitucionais, contudo existem 

segmentos sociais à margem desses direitos. (VIEIRA,1992, p.12). 

A reflexão sobre a conquista dos direitos traz à tona muitas questões 

relevantes, principalmente quando se convive numa sociedade contemporânea, 

permeada de valores individualistas.     

Arendt (1983 apud GOMES, 2001; p. 21- 22):  

 

A cidadania é o direito básico do homem, uma vez que é nada 
menos do que o direito a ter direitos. (ARENDT, 1983).  
Essa autora afirma que os direitos humanos pressupõem a cidadania 
não apenas como um fato e um meio, mas, sim, como um princípio, 
pois a privação da cidadania afeta a condição humana. É através da 
garantia dos direitos de cidadania que nos tornamos iguais como 
membros de uma coletividade. A igualdade, assim, é uma conquista 
política. A cidadania, portanto, é construída e elaborada 
convencionalmente pela ação conjunta dos homens através da 
organização da comunidade política. É um meio de atenuação das 
diferenças através das instituições. 

 

A essência deste conceito deixa claro o quanto o fator da desigualdade, 

afeta a cidadania, pois cidadania pressupõe garantia de direitos perante todos os 

membros da comunidade.   

 A afirmação no princípio de igualdade de oportunidades pela via da 

educação é um direito de todo cidadão. A importância do UPT está na possibilidade 
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desses estudantes fortalecerem seu processo de aprendizagem, por meio de um 

curso preparatório, dando-lhes condições a concorrer, de forma menos desigual, ao 

processo seletivo de vestibular.   

A realidade mostra que existem questões estruturais que impedem ou 

dificultam esse crescimento social para muitos segmentos, como é para a maioria 

dos estudantes pobres da rede pública. O Projeto se constitui como política 

afirmativa de inclusão social, então, torna-se um instrumento de integração a 

cidadania, assim como caminha na direção dos direitos humanos constitucionais de 

acesso do indivíduo a todos os níveis da educação.  

Seiffert e Hage (2008, p. 152) colocam que: 

 

Quando se analisa as informações obtidas por meio dos 
questionários socioeconômicos preenchidos pelos participantes do 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE/2004), 
evidencia-se que uma parcela expressiva dos estudantes originários 
do ensino médio público não consegue ingressar na educação 
superior. Embora o Censo Escolar da Educação Básica (2004) revele 
que o setor público concentra 87,9% das matrículas do ensino médio, 
o percentual de matrículas de jovens oriundos das escolas públicas 
nas instituições de educação superior é muito inferior, totalizando 
apenas 46,8%. 

 

Ainda nesse raciocínio, os autores prosseguem: 

 

É importante ressaltar que, apesar das matrículas em escolas de 
ensino médio privadas representaram 12,1% do universo dos 
matriculados nesse nível de ensino, o percentual de estudantes 
oriundos dessas escolas correspondem a 51,7% das matrículas em 
IES públicas e 33% nas privadas então, o que nos permite concluir 
que a maioria dos estudantes oriundos do ensino médio privado 
encontra-se na educação superior pública em nosso país. 
(SEIFFERT; HAGE, 2008, p. 152).  

 

Estes dados revelam que as vagas para as universidades públicas são 

ocupadas na maioria pelos estudantes egressos do ensino médio particular, ou seja, 

um público que na sua maioria está inserido em famílias de classe média a alta, com 

melhores condições sociais e culturais. Então, ainda em nosso país, persiste um 

quadro de desigualdade no acesso a esse nível de ensino, em relação às camadas 

sociais de menor poder aquisitivo. Esta constatação teve ressonância nas pressões 

sociais, que nas três últimas décadas se intensificaram, buscando romper com o 

status quo vigente neste nível de ensino, aliada a importância atribuída a 
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escolaridade na tentativa da melhoria da qualificação profissional e da inserção no 

mundo de trabalho.  

No Estado da Bahia, conforme consta na Proposta do Núcleo Estratégico de 

Projetos e Políticas Afirmativas (NEPP), o governo adotou a seguinte estratégia:  

 

Para atender à crescente demanda e melhorar as condições de 
acesso e permanência no Ensino Superior, o Governo do Estado, por 
intermédio das Secretarias da Educação e Fazenda, lançou, em 
2001 e 2003, respectivamente, dois Programas de amplo alcance 
social – o Faz Universitário e o Universidade para Todos. O primeiro 
voltado para a permanência e o segundo, à preparação para 
melhorar as condições de acesso aos alunos de baixa renda 
oriundos da escola pública. (BAHIA, 2003, p. 5). 

 

O documento aborda que ambos os projetos - o Faz Universitário e o 

Universidade para Todos8 - apresentaram como justificativa governamental para a 

implementação das políticas de acesso e permanência à educação superior, o 

aumento significativo de estudantes no ensino médio. “[...] Na Bahia de 1995 a 2001, 

a taxa de matrícula no Ensino Médio cresceu 122,3% - uma média de 14,22% ao 

ano (SEC/MEC/INEP)”. Ancoraram-se, também, no crescimento dos indicadores de 

aprovação que se estimou em torno de 630 mil alunos que até o final de 2003 terão 

concluído ou estarão egressos do Ensino Médio, em razão do processo de 

universalização do Ensino Fundamental, portanto, torna-se demanda potencial para 

o acesso a educação superior.  

A criação do Núcleo (NEPP) e a instalação dos projetos, o documento ainda 

complementa: 

 

O poder público da Bahia, em verdade, lançou as bases de uma 
política de ações afirmativas no Estado, o que ocorre também com a 
adoção pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) das cotas de 
40% para afrodescendente, cursos preparatórios gratuitos e isenção 
de taxas no processo seletivo de acesso. (BAHIA, 2003, p. 6). 

 

                                            

8
 Projeto Faz Universitário – iniciado em 2002, atendeu a demanda por meio da viabilidade de dois 
tipos de bolsas: bolsas auxílio, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em parceria com as 
quatro universidades estaduais e a bolsa de estudo integral, em parceria com 16 instituições de 
educação superior privadas. 
Projeto Universidade para Todos – iniciado um ano após, 2003, sob o formato de um curso pré-
vestibular preparatório para os processos seletivos voltados para o acesso à educação superior. 
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Assim, os projetos direcionados à educação superior, configuraram um 

contexto social, institucional e político, que desencadearam ações afirmativas para 

alterar a realidade desigual, referenciada pelo baixo índice, em relação aos 

estudantes egressos da rede estadual, na perspectiva do acesso às universidades 

públicas.  

 

 

2.3 CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: o papel do estado  

 

 

Em função das rápidas transformações que vem atravessando a sociedade, 

muito tem se debatido sobre o papel do Estado, como deve atuar na vida 

contemporânea e, ao mesmo tempo, o grau de intervenção na economia. Na 

realidade brasileira, o modelo de desenvolvimento adotado fez com que o Estado 

atuasse de forma incisiva na esfera produtiva, desviando-se assim de sua função 

maior de prover meios para atender as demandas sociais.  

Em um sistema capitalista, tanto o Estado como o mercado, se constituem 

instituições que devem atuar de forma equilibrada na coordenação do sistema 

econômico. Havendo desequilíbrio nessa relação, provavelmente ocorrerão períodos 

de crise, conforme consta no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(BRASIL, 2009, p. 9-11).    

Estudos realizados por Pereira (1998, p. 49) indicam que: 

 

Entre os anos 30 e 60 deste século, o Estado foi um fator de 
desenvolvimento econômico e social. Nesse período, e 
particularmente depois da segunda guerra mundial, assistimos a um 
período de prosperidade econômica e de aumento de padrões de 
vida. A partir dos anos 70, porém, face ao seu crescimento distorcido 
e ao processo de globalização, o Estado entrou em crise e se 
transformou na principal causa de redução das taxas de crescimento 
econômico, da elevação das taxas de desemprego e do aumento da 
taxa de inflação que, desde então, ocorreram em todo mundo.  

 

As reformas econômicas orientadas para o mercado vieram em resposta à 

crise e resultaram no Estado Mínimo. Nos anos de 1990 se verificou a inviabilidade 

dessa proposta e ganhou consistência a idéia de reconstrução do Estado.  De modo 

que pudesse realizar não só as tarefas clássicas de garantia de propriedade e dos 
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contratos, mas também resgatar seu papel de garantir os direitos sociais e promover 

a competitividade no país. (PEREIRA, 1998 p. 49). 

Neste cenário, o Estado, vítima do avanço tecnológico e pressionado pela 

globalização da economia, já demonstrava dificuldades em atender às demandas a 

ele dirigidas, especialmente no que se refere à esfera social. A crise de Estado afeta 

as instâncias do governo e dos serviços públicos e seu reflexo impede o 

desenvolvimento e o crescimento social. 

Souza (2001, p. 54), analisa: 

 

A reforma tem de estar baseada em três pilares: governo, 
administração pública e sociedade. Este enfoque se pauta pela visão 
de referência do Estado como um processo que se destina não 
apenas a apoiar ações voltadas unicamente para o governo, mas 
que envolvam outros atores políticos e sociais que estimulem a 
participação de esferas subnacionais, do setor privado, dos estados 
e municípios, seja lucrativo ou não, e da sociedade civil na 
formulação e implementação de políticas. 

 

A reforma do Estado foi, então, concebida em dois estágios: o primeiro 

envolve a privatização, a descentralização e a desregulamentação. A 

descentralização foi um dos pontos mais importantes, pois transferiu poderes para o 

setor privado, organizações não governamentais e para os estados e municípios. O 

segundo estágio referiu-se à construção de capacidade administrativa institucional, 

sem exclusão do primeiro estágio. (SOUZA, 2001, p. 62). 

Assim, as reformas foram desenhadas de modo a operar mudanças na 

administração pública, possibilitando-a sair do modelo tradicional hierárquico e 

burocrático para adotar procedimentos ágeis, enfocando a gestão centrada em 

resultados satisfatórios nos serviços públicos prestados aos cidadãos.  

A Reforma do Estado envolvia quatro problemas, interdependentes, e 

distintos: (a) a delimitação da área de atuação do Estado; (b) a redefinição do seu 

papel regulador; (c) a recuperação da capacidade financeira e administrativa de 

implementar as decisões políticas de governo e (d) a capacidade política do governo 

de intermediar interesses, garantir legitimidade e governar. (PEREIRA, 1998, p. 50).   

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado aborda que com a 

reforma do Estado buscou-se o fortalecimento das funções de regulação e de 

coordenação, no nível federal, e de descentralização vertical para os níveis 

estaduais e municipais. Proporcionou-se, também, o fortalecimento das funções 
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executivas no campo da prestação de serviços sociais e de infra-estrutura. Além 

disso, exigiu uma revisão do papel do Estado, na adoção de políticas públicas, com 

vistas a preservar os direitos sociais e promover o desenvolvimento econômico e, 

ainda, aumentar a sua capacidade de governança e governabilidade. (BRASIL, 

2009, p. 13).  

Essa tendência reforça a necessidade de “governança” a ser adotada pelo 

governo, no sentido de sair de uma administração pública, burocrática, rígida e 

ineficiente para uma administração gerencial, flexível e eficiente, voltada para o 

atendimento e a prestação de bons serviços ao cidadão. A governabilidade no 

sentido de poder para governar está presente mediante a legitimidade democrática e 

o apoio com que conta na sociedade civil. (BRASIL, 2009, p. 14). 

O projeto maior de Reforma do Estado na questão da modernização e 

melhor aproveitamento dos recursos e as diretrizes políticas da década de 1980, 

especificamente em relação à educação superior, sinalizaram no sentido de 

privatizar as universidades públicas.   

Paula (2009, p. 78) afirma:  

 

As universidades públicas, no contexto do neoliberalismo, são 
acusadas pelos governos de “improdutivas”, sendo 
permanentemente impelidas a prestarem conta de sua 
“produtividade”, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão; [...] 
tenta-se inserir as universidades na lógica racionalizadora do capital, 
vinculando-as ao mercado, já que o Estado se desobriga cada vez 
mais do financiamento destas instituições.  

 

Outras questões também foram levantadas pela autora em relação a 

influência política e dos organismos internacionais como Fundo Monetário 

Interncacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organização Mundial do Comercio (OMC)  

num cenário de globalização excludente. As universidades passaram a utilizar os 

contratos de gestão, as parcerias público-privadas e outras diversidades de fontes 

de financiamento. Este contexto provocou a proliferação de instituições privadas de 

ensino superior. (PAULA, 2009, p. 79). 

A lógica dessa reforma requer um Estado eficiente que utilize mecanismos 

de controle e que responda ao cidadão, saindo da configuração de proteção e 

promovendo a capacidade de competição. 
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Kliksberg (2002, p. 45) faz referência à necessidade de reconstrução do 

Estado, na concepção desejável de “Estado inteligente”, quando coloca:  

 

Um Estado concentrado em funções estratégicas para a sociedade e 
com um desenho institucional e um desenvolvimento de capacidades 
gerenciais que lhe permitam concretizá-las com alta eficiência. 

 

Como está posto, o papel do Estado se reveste de alta relevância no campo 

do desenvolvimento social. Entretanto, o modelo adotado de crescimento 

econômico, por si só, não resolveu os problemas de pobreza, pelo contrário, essa 

visão distorcida agravou ainda mais o quadro de exclusão da sociedade. É 

necessário encontrar um ponto de equilíbrio na articulação entre planos econômico e 

social e isso requer do Estado um papel ativo, buscando alinhar estratégias e 

envolver diversos atores sociais. 

O autor complementa esta visão: 

 

Um Estado inteligente na área social não é um Estado mínimo, nem 
ausente, nem de ações pontuais de base assistencial, mas um 
Estado com uma “política de Estado”, não de partidos, e sim de 
educação, saúde, nutrição, cultura, orientado para superar as graves 
iniqüidades, capaz de impulsionar a harmonia entre o econômico e o 
social, promotor da sociedade civil, com um papel sinergizante 
permanente. (KLIKSBERG, 2002, p. 48). 

 

Diante da complexidade da área social, construir políticas públicas para 

alcançar metas e produzir impactos implica dispor de uma base de dados sociais. 

Assim, obter um diagnóstico por meio do levantamento de dados, passa a ser 

referência no desenho das políticas, na criação de sistemas de monitoramento e 

para retroalimentar o funcionamento dos programas e projetos governamentais.  

A fase de formulação constitui uma etapa de extrema importância na 

configuração da política pública e abrange um diagnóstico sobre a situação- 

problema, os recursos e o aparato institucional, entre outros. É de grande valia o uso 

de indicadores sociais, que constituem peça importante para fundamentar a decisão 

governamental. 

Sobre a importância desses indicadores, Jannuzzi (2004, p.15) coloca: 

 

Um indicador social é uma medida dotada de significado social 
substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 
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conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa 
acadêmica) ou programático (para formulação de políticas).  

 

O indicador social torna-se, portanto, na perspectiva acadêmica, uma ponte 

entre os modelos explicativos da Teoria Social e a evidência empírica dos 

fenômenos sociais observáveis; e na perspectiva programática, instrumento para 

medir a realidade social e subsidiar a formulação e implementação das políticas 

públicas. (JANNUZZI, 2004).  

Existe uma ampla classificação de indicadores que definem o desenho das 

políticas públicas, entre eles: indicadores de produto – dimensiona o contexto sócio-

espacial, o grau do problema social, o quantitativo de oferta e demanda de 

atendimento; indicadores de insumo – vai dimensionar a dotação de recurso a ser 

aplicada e, por fim, os indicadores de processo – permitem o monitoramento 

operacional dos recursos humanos, físicos e financeiros que foram planejados. 

Quando se trata de avaliação de programa, no sentido de medir a eficiência, a 

eficácia e a efetividade da política social, diversos indicadores podem ser utilizados 

para esse fim. (JANNUZZI, 2004, p. 19-25). 

O indicador de produto aplicado na fase de formulação do Projeto 

Universidade para Todos teve referência nos dados do Censo Escolar 2003 e estava 

relacionado ao crescimento na taxa de matrícula no Ensino Médio, alcançando 

122,3% no período de 1995 a 2001, conforme registro documental citado 

anteriormente. Outro parâmetro utilizado para determinar a demanda de 

atendimento foi o percentual de 10% do público alvo - estudante matriculado no 

terceiro ano do Ensino Médio da rede estadual - correspondendo a 17.350 vagas, 

distribuídas nos campus das quatro Universidades Estaduais da Bahia.  

 

 

2.4 POLÍTICAS EDUCACIONAIS: diretrizes internacionais e efeitos locais 

 

 

A partir de 1980, como já foi colocado, delineou-se um quadro nacional de 

crise econômica, aumento de desemprego e índices elevados de inflação e de baixo 

rendimento no ensino público brasileiro. Na década de 1990, o país teve que se 

ajustar às exigências da economia global, de forma a atender a requisitos de 
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profissionalização, fazendo com que a política educacional se adequasse às 

diretrizes estabelecidas pelos organismos internacionais, formuladores de políticas 

sociais pela via do investimento financeiro na educação para os países da America 

Latina e Caribe.  

Fazendo referência a eventos internacionais que ocorreram e redirecionaram 

as mudanças nas políticas educacionais, Shiroma; Moraes e Evangelista (2002, p. 

56) explicitam: 

 

Mecanicamente – e repetindo uma velha máxima salvacionista -, 
atribui-se à educação o condão de sustentação da competitividade 
nos anos de 1990. Vasta documentação internacional, emanada de 
importantes organismos multilaterais, propalou esse ideário mediante 
diagnósticos, análises e propostas de soluções consideradas 
cabíveis a todos os países da América Latina e Caribe, tanto no que 
toca a educação quanto à economia. Essa documentação exerceu 
importante papel na definição das políticas públicas para a educação 
no país. 

 

A Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na 

Tailândia em 1990, reuniu 155 governos tutelados pela UNESCO, UNICEF, PNUD e 

Banco Mundial e estabeleceram “necessidades básicas de aprendizagem” (NEBA) 

por meio de conhecimentos teóricos e práticos capacidades valores e atitudes 

necessárias ao indivíduo na contemporaneidade. (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2002, p. 56-58). 

As autoras trazem observações pertinentes à expressão “para todos”, 

afirmando que o termo aponta para a universalização da educação básica que, em 

nossa realidade brasileira, compreende desde a educação infantil até o ensino 

médio, o que a Conferência não pretendia; outro ponto pertinente refere-se ao 

conceito NEBA, em sua função ideológica de indicar a natureza do ensino a ser 

ministrado. Esta situação de dualismo já se convive na educação brasileira, “[...] 

partindo do suposto de que se as necessidades das amplas camadas empobrecidas 

eram peculiares, deveriam continuar tendo atendimento diverso do demandado por 

clientela mais seleta.” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002, p. 59 - 62).  

Prosseguindo o entendimento, foi ressaltado também no texto que as 

recomendações advindas desses organismos internacionais encontravam-se 

evidenciadas em anteprojetos da LDBEN e que prenunciavam cortes de verbas e 

privatização do ensino. Durante o período de oito anos de tramitação no Congresso 
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Nacional, houve momentos de muita disputa entre correntes políticas, entretanto, à 

medida que se instauravam os debates, o governo construía o projeto educacional 

por meio de decretos, resoluções e medidas provisórias, articulado aos interesses 

internacionais. (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA , 2002, p. 62). 

A contribuição direcionada no combate as desigualdades sociais obteve 

respaldo e ressonância, por meio da Comissão Econômica dos Países da América 

Latina e Caribe (CEPAL). Logo, os documentos oriundos da Comissão Econômica 

dos Países da América Latina e Caribe (CEPAL), em 1990, alertavam sobre a 

urgência das reformas educacionais, mediante a reestruturação produtiva em curso, 

e elencavam os conhecimentos e habilidades requeridas como: versatilidade, 

capacidade de inovação, comunicação, motivação, destrezas básicas, e flexibilidade 

para adaptar-se a novas tarefas, entre outros.  

Em 1992, mais uma publicação, Educación y Conocimiento: Eje de La 

Transformación produtiva con Equidad, esboçava as diretrizes no âmbito das 

políticas e instituições de forma a montar um sistema que articulasse educação, 

conhecimento e desenvolvimento, na perspectiva da equidade social. “[...] A 

equidade, princípio básico da proposta cepalina, é entendida como igualdade de 

oportunidades de acesso, de tratamento e de resultados” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2002; p. 62 - 65). 

A UNESCO como uma das instituições criadas logo após a Segunda Guerra 

Mundial, em 1946, teve como missão orientar a política dos Estados-Membros 

integrados à Organização, no combate à ignorância e na universalização de todos 

ao conhecimento disponível. A valorização do indivíduo em sua totalidade e o 

profundo respeito pelo ser humano são orientações adicionais e devem impregnar 

as políticas da organização, considerando a enorme desigualdade entre as nações, 

os elevados índices de violência e a persistência de diferentes formas de 

discriminação. (WERTHEIN; CUNHA, 2000, p. 7 - 8).    

Como organismo internacional definidor das intervenções de combate as 

desigualdades, a UNESCO prosseguiu sua missão delineando os rumos da 

educação para o século XXI.  

A formação da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI – 

coordenada pelo francês Jaques Delors, a qual convocou especialistas de todo o 

mundo, produziu um relatório que traça um diagnóstico sobre o contexto planetário e 

analisa as questões que tem provocado e aumentado o quadro de desigualdades 
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sociais no mundo, até em países desenvolvidos. Em conseqüência desse quadro, o 

documento assinala os três grandes desafios do século XXI: (i) ingresso de todos os 

países no campo da ciência e da tecnologia, (ii) adaptação das várias culturas e 

modernização das mentalidades à sociedade da informação e (iii) viver 

democraticamente, ou seja, viver em comunidade. (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2002, p. 65-66). 

Segundo Delors, (2006, p. 89-90): 

 

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação 
deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais 
que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada 
indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é 
adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para 
poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de 

participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 
finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes. 

 

Essas capacidades e potencialidades foram sinalizadas como padrão de 

desenvolvimento humano para atender aos desafios do século XXI, que se 

caracterizava pelo modelo mundial de produção e desenvolvimento na abertura das 

fronteiras econômicas e financeiras. 

Outra forma de desencadear as diretrizes internacionais ocorreu por meio do 

Projeto Principal de Educação para a América Latina e Caribe (PROMEDLAC) V, 

formado pelo Comitê Intergovernamental (Santiago/Chile, em 1993), com ênfase na 

melhoria da educação como estratégia para o desenvolvimento sustentável, tanto 

para o crescimento econômico quanto para a justiça e a equidade social. Desta ação 

resultou o diálogo com o Banco Mundial e o financiamento dos projetos 

educacionais. (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002, p. 70). 

Todo esse cenário de influências, especificamente em relação à educação 

superior, evidenciou o forte controle do Estado nos serviços direcionados a este 

nível de ensino. 
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3 EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

A análise sobre a educação superior inicia-se pela referência aos dois 

últimos marcos regulatórios vigentes: a Constituição Federal de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, ambos promulgados 

em décadas diferentes, entretanto, foram determinantes para o crescimento da 

educação superior no país.  A vigência da Constituição de 1988 consagrou os 

princípios da autonomia universitária e da indissociabilidade do ensino-pesquisa-

extensão e definiu a participação do setor privado na oferta de ensino (art. 207 e art. 

209), bem como a Lei nº. 9.394 deram continuidade aos princípios e estabeleceu as 

diretrizes e bases da educação nacional. (BRASIL, 2001). 

Esse cenário sinalizou para as reformas educacionais que provocou as 

mudanças na educação superior brasileira, principalmente nas duas últimas 

décadas.  

O Estado foi o principal ator na elaboração das políticas para a educação 

superior e sempre regulou e regulamentou este nível de educação, estendendo 

então, além dessas funções, a de avaliador.  

A análise de Carneiro e Novaes (2009, p. 83), acerca da regulação do 

ensino superior no Brasil, colocam: 

 

Podemos dizer que até meados da década de 1990, o processo de 
expansão do sistema de ensino superior brasileiro se deu de forma 
permissiva e pouco articulada no que tange uma política de 
regulação propriamente dita. Até então, o Conselho Federal de 
educação (CFE) atuava de modo a sinalizar o ritmo desejável de 
expansão com vistas a compensar a ausência de políticas para a 
área. 

 

O processo de regulação para o ensino superior, a partir do governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), correspondia em estabelecer um aparato 

normativo de regulação que tinha como objetivo se alinhar aos processos 

avaliativos. Já a partir de 2004, durante o governo Lula, procura-se imprimir o 

processo de revisão das políticas de regulação com novas medidas, entretanto sem 

alterar a orientação do governo anterior e com mecanismos de planejamento, gestão 

e avaliação institucionais articulados por meio da implantação do Sistema Nacional 
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de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Prevê a participação social através da 

criação de órgão colegiado, Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAE) e de Comissões Próprias de Avaliação (CPA). (CARNEIRO; NOVAES, 

2009, p. 83-84).  

Muitas medidas foram desencadeadas em relação à democratização do 

acesso, a partir da LDB. Reforçou a autonomia universitária no tocante às formas de 

acesso dos concluintes do ensino médio, a implantação de políticas de ações 

afirmativas, de programas educacionais e de modelos adotados com a finalidade de 

expandir a educação superior pela diversificação institucional e pela diferenciação 

programática.  Esses aspectos serão explicitados mais adiante neste capítulo. 

 

 

3.1 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

processos seletivos 

 

 

A Constituição Federal (1988) instituiu princípios determinantes na ênfase 

em relação aos direitos humanos, na descentralização administrativa e política e na 

participação e organização social como elementos fundamentais para o controle e a 

consolidação da democracia brasileira.  

Em relação ao ensino superior, a Carta Magna determina:  

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
[...] 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: [...] 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um. (BRASIL, 
2005). 

 

De acordo com os trechos constitucionais acima, fica evidenciado que a 

questão do acesso à educação superior está estendida de forma igualitária a todos, 

em função do mérito de cada indivíduo. Uma vez que este direito foi 

constitucionalmente estabelecido, também se constitui, como um compromisso do 

poder público, instituir políticas sociais que favoreçam este acesso. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 2006) reproduziu as diretrizes da CF/88, conforme consta seus artigos 

44, 50 e 519 e ao mesmo tempo ampliou possibilidades pela forma como tratou a 

questão do acesso.  

De acordo com Almeida (2006, p. 279-280) ela expõe: 

 

A nova Lei de Diretrizes e Bases também desinstitucionalizou o 
concurso vestibular como única forma de acesso à educação 
superior, ao contrário do que havia feito a Lei nº 4.024 de 1961, [...] e 
a Lei 5.540 de 1968, que institucionalizou o concurso vestibular. No 
entanto, alguns traços permaneceram, como a indicação do processo 
“classificatório” e ainda a necessidade de realização de “processo 
seletivo”. Mas, justamente ao indicar somente a realização deste tipo 
genérico de processo, novas (ou velhas) possibilidades de acesso 
acabaram por ser ampliadas. Procedimentos como Avaliação 
Seriada do Ensino Médio e a utilização dos resultados do Exame 
Nacional de Ensino Médio – o Enem figuram como formas 
alternativas no processo seletivo e ou complementar ao concurso 
vestibular [...]. Rompendo com um dos elementos tradicionais do 
ensino superior brasileiro, a LDB-96, não menciona o vestibular, 
embora faça exigência ao processo seletivo, embora faça referência 
à aprovação em “processos seletivos” e à exigência do ensino médio.  

 

Interessante verificar os termos utilizados nos processos sobre a política de 

acesso à educação superior no Brasil, a nomenclatura utilizada estabelece a 

diferença de um termo a outro, assim como os conceitos usados no critério de 

seleção. A seleção para as universidades foram realizadas por meio de exames 

preparatórios (admissão, habilitação e vestibular) ou concursos (vestibular e 

habilitação); a diferença é que o exame se constitui em diagnóstico e verifica o 

mérito ou a capacidade e o concurso expressa caráter classificatório, em razão do 

número de vagas existentes, então, fica de fora candidatos capacitados, por serem 

excedentes. Em relação ao critério de seleção, o termo mais usual foi aprovado/ 

                                            

9
 Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 
II – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 
tenham sido classificados em processo seletivo; 
Art. 50. As instituições de educação superior, quando da existência de vagas, abrirão matrícula nas 
disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com 
proveito, mediante processo seletivo prévio. 
Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre 
critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses 
critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos 
sistemas de ensino. 
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reprovado e, em algumas situações, aprovado com distinção, quando a seleção 

estava dirigida a alguma premiação. (ALMEIDA, 2006, p. 337).       

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi um exame implantado pelo 

Ministério da Educação (MEC) em 1998, tendo como principal objetivo verificar o 

desempenho do aluno ao final da educação básica, para medir o desenvolvimento 

das competências fundamentais (INEP, 2009). Ocorre uma vez ao ano e é realizado 

em um único dia, sendo composto por uma prova de redação e 63 questões 

objetivas, a qual visa avaliar as competências e habilidades do aluno, tendo seu 

planejamento e execução sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP).   

A cada ano de realização do ENEM, fez-se necessário aperfeiçoar detalhes 

e corrigir erros de implementação, por meio de portarias que conciliavam objetivos, 

bem como estabeleciam a matriz de competências e habilidades que o exame deve 

avaliar. Surgiram debates e matérias jornalísticas apontando o viés elitista, outros 

mais contundentes colocavam que não se caracteriza como um mecanismo de 

democratização pelo caráter da prova. (ALMEIDA, 2006, p. 290-291).  

É importante evidenciar alguns dos comentários avaliativos de especialistas 

e reportagens sobre o ENEM, que se encontram registrados no trabalho de Almeida 

(2006, p. 292-295), a seguir:  

 

A aceitação do escore do ENEM, para fins de acesso ao ensino 
superior, precisa ser repensada, porque influencia no aumento do 
ponto de corte, sendo que, em alguns casos esse acréscimo chega a 
ser acima de cinco pontos, tornando ainda mais elitista o processo de 
seleção para a universidade. [...] (VIANNA, 2003, p. 41); 
Não há matérias específicas, não são cobrados só os conhecimentos 
decorados e apenas um ano de preparação não é suficiente para ter 
um bom desempenho. (NICOLETTI, 2003); 
Uma das polêmicas mais contundentes com relação ao Enem se 
encontra no fato dele não ser necessariamente um mecanismo de 
democratização do acesso pelo caráter da sua prova. Outra questão 
que causa um certo mal estar é o fato de que muitas instituições de 
educação superior acabaram por tornar o ENEM o seu principal meio 
de selecionar candidatos, não por acreditar no processo, mas pela 
economia que promove (JORNAL DA TARDE, 02/09/2003); 
Políticas educacionais formuladas e implementadas sob os auspícios 
da classificação e seleção incorporam, conseqüentemente, a 
exclusão, como inerente aos seus resultados, o que é incompatível 
com o direito de todos à educação (SOUSA, 1999); 
Apesar de todas as críticas, o fato é que a cada ano as inscrições 
para realizar o Enem crescem, motivadas, sobretudo, pelo aumento 
das instituições que adotam este Exame como modalidade exclusiva 
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ou complementar de acesso aos cursos superiores. Dessa forma ao 
ser implantado em 1998 somente 115 mil alunos realizaram o Exame 
em todo o país. Nos anos de 1999 e 2000, 315 mil e 352 mil 
estudantes respectivamente realizaram o exame. A partir de 2001, 
quando a portaria n. 19, de 1º de março, tornou o exame gratuito 
para os candidatos oriundos de escolas públicas, o número saltou 
para 1,2 milhão de estudantes. Em 2002 foram inscritos 1,3 milhão e 
em 2003 o número cresceu para 1,8 milhão de alunos. (O ESTADO 
DE SÃO PAULO, 2/9/2003); 
A LDB-96 silenciou-se sobre os exames vestibulares. Obrigatórios 
para todos os cursos superiores, desde 1911, ela foi a primeira Lei 
que nada disse a respeito. Um silêncio eloqüente, em tudo 
coincidente com o projeto ministerial de se tornar o ENEM o principal 
mecanismo de seleção. (CUNHA, 2003, p. 45). 

 

Muitas foram as críticas e o ENEM foi se consolidando como exame de 

saída  do ensino médio na perspectiva de ser aproveitado para a entrada no ensino 

superior.  

A reformulação deu origem ao Novo Enem e, pretende-se, com o novo 

formato da prova, cobrar habilidades e competências. Entretanto, deve-se abordar 

mais conteúdo do que nas edições anteriores, de forma a se aproximar mais dos 

atuais vestibulares. A prova será constituída por 200 questões, com níveis de 

complexidade diferentes. A proposta tem como principais objetivos democratizar as 

oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a 

mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. 

(MEC, 2009). 

O quadro atual de acesso à educação superior mostra que o uso do exame 

“vestibular” ainda é uma ferramenta importante e de credibilidade principalmente 

para a maioria das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas. Apesar do status 

que o ENEM vem adquirindo e ganhando força a cada ano de execução como já foi 

posto. 

O Exame Nacional de Cursos, conhecido como “Provão”, foi mais um 

recurso adotado pelo governo para avaliar os cursos superiores e se constituiu em 

um exame, aplicado aos formandos no período de 1996 a 2003. (MEC, 2009).  

Em 2003, a existência de políticas afirmativas de cotas (negros, índios e 

estudantes provenientes do ensino médio público) e a implantação do programa 

federal Universidade para Todos (PROUNI), a ser tratada mais adiante, foram 

políticas que sinalizaram benefícios para as camadas mais empobrecidas da 

população. Entretanto, ainda não está estabelecida a democratização do acesso à 
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educação superior quando se utiliza processos seletivos que continuam sendo 

eliminatórios e classificatórios.   

O processo seletivo pela via do exame do vestibular e do ENEM se configura 

em momento de avaliação que tem como objetivo classificar e selecionar, portanto, 

em seus resultados a exclusão se faz presente.   

Segundo Almeida (2006, p. 29): 

 

Existe uma relação seleção prévia e outra a posteriori: a prévia 
refere-se à educação que o indivíduo obteve anteriormente, melhor 
dizendo, à qualidade da sua educação básica e, por conseguinte, a 
fatores de ordem econômica, social, familiar, etc. Como diria 
Bourdieu (1998), refere-se ao capital cultural que o indivíduo possui. 
Já a seleção feita ao “passar” pelo processo de avaliação, refere-se 
às condições materiais que podem vir a barrar este indivíduo na 
permanência e continuidade dos estudos. Essas condições 
perpassam questões financeiras, a efetiva condição de trabalhador e 
de estudante, simultaneamente, entre outras.   

 

A trajetória escolar aliada à condição cultural são fatores determinantes para 

o ingresso à educação superior. Os jovens de famílias de classe mais elevada, 

matriculados em escolas privadas e em cursinhos pré-vestibulares acumulam um 

aprendizado mais qualificado e direcionado aos exames e, obtêm chances de 

admissão nas universidades públicas, gratuitas e com qualidade de ensino. Em 

contrapartida, os jovens de baixa renda, e oriundos de escolas públicas usufruem de 

um ensino médio deficitário e reduzem as chances de ingressar na universidade 

pública.  

Para Schwartzman10, apud Oliveira et al (2008, p. 81), comenta: 

 

  

                                            

10
 O estudo realizado pelo sociólogo Simon Schwartzman (2002, p. 113) baseia-se em informações 
levantadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
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O número de estudantes nas universidades cresceu 76% entre 1992 
e 1999, mas esse aumento não significou o ingresso, na mesma 
medida, dos menos favorecidos ao 3º grau”. Conforme o estudo, “a 
proporção de alunos universitários procedentes da camada dos 20% 
mais ricos da população aumentou de 67% para 70% no período. Ao 
mesmo tempo, a presença dos 20% mais pobres sofreu queda de 
1,3% para 0,9%”.11 Verifica-se, portanto, que a expansão ocorrida na 
última década, sobretudo por meio do setor privado, não tem 
aumentado a participação dos mais pobres no sistema.12   

 

Assim, democratizar o acesso à educação superior no país, ainda é um 

desafio permanente, abordam os autores, sobretudo para as IES públicas, pois nos 

processos seletivos “o ideário das aptidões e capacidades naturais e a meritocracia 

estão na base da seleção dos melhores” em uma sociedade com heterogeneidade 

cultural e com diferença de classes “[...] prevalece a competição livre e aberta entre 

os desiguais, o que, infelizmente, faz aumentar o gap cultural, historicamente em 

construção, entre os atores sociais, reforçando a reprodução social.” (OLIVEIRA et 

al, 2008, p. 82). 

O Projeto Universidade para Todos (UPT) como política de inclusão social 

circunstanciada no âmbito das ações afirmativas de acesso à educação superior 

incorpora estudantes oriundos da rede pública de ensino. A camada social mais 

pobre da população e afro-descendentes, portanto uma demanda em potencial que 

deseja prosseguir nos estudos, principalmente nas IES públicas e necessita do 

aprofundamento dos conteúdos e das competências técnicas exigidas nos 

concursos vestibulares.  

 

                                            

11
 O Censo da Educação Superior (2000) mostra que as vagas oferecidas nos cursos de graduação 
contabilizavam 1.100.224, enquanto as inscrições totalizavam 3.826.293; já os ingressos foram 
829.706, as matrículas 2.694.245 e os concluintes 324.734. Assim, foi de 3,5 a relação 
inscrições/vaga no vestibular, sendo 9,8 na esfera federal, 10,1 na esfera estadual, 2,1 na esfera 
municipal e 2 na rede privada.  

12
 O PROUNI, por ser uma política afirmativa dirigida aos menos favorecidos pode, possivelmente, 
alterar, dentro do seu alcance, essa composição social. Cabe, todavia, exame mais acurado do 
impacto desse Programa na democratização do acesso à educação superior. 
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3.2 A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: diversidade institucional e 

programática 

 

 

A implementação de políticas visando à promoção de profundas mudanças 

no interior do sistema de ensino superior brasileiro, no sentido de induzir um 

processo de modernização, foram propostas iniciadas no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002). 

Carvalho (2009) traz uma análise sobre a Política para o Ensino Superior no 

Brasil, no período entre 1995 a 2006, ressalta que o Banco Mundial exerceu forte 

influência no direcionamento da política educacional para operar reformas no sentido 

de dar racionalidade e eficiência ao sistema. Esta modernização administrativa de 

princípios neoliberais trouxe novos termos introduzidos à agenda de reformas: 

avaliação, autonomia universitária, diversificação, diferenciação, flexibilização e 

privatização.  

O projeto de autonomia das universidades, nesta análise, apresentado em 

1995, pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), consistia em 

transformar o status das universidades públicas para organizações sociais, 

entidades públicas não estatais. Essas interagindo com o Estado por meio do 

contrato de gestão com repasse de recursos financeiros, metas planejadas, enfim a 

adoção de um modelo gerencial. A reação da comunidade acadêmica foi de repúdio 

ao processo de privatização e a conversão passou a ter caráter individual. 

(CARVALHO, 2009). 

A partir de 1995 foram significativas as alterações no âmbito da educação 

superior e a mudança operada na legislação favoreceu a democratização pela via 

privada e desencadeou programas de isenção fiscal (PROUNI) e de créditos 

educativos (FIES), que serão tratados adiante. 

De acordo com Oliveira et al (2008, p. 74): 
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Nos anos de 1990, foram significativas as alterações no âmbito da 
educação superior. Entre outras, as mudanças na organização 
acadêmica, nos processos de avaliação, nas diretrizes curriculares 
dos cursos de graduação, principalmente a partir de 1995, tiveram o 
objetivo de promover a diversificação, a diferenciação e a rápida 
aceleração da oferta da educação superior - o que veio a ocorrer, em 
especial, por meio do crescimento significativo do setor privado.  

 

Segundo Luce (2010, p. 17), a diversificação institucional e programática: 

 

Foi consagrada no Decreto 2306, de 1997, que regulamenta o 
sistema federal de ensino. Neste mister, esclarece objetivamente a 
admissibilidade de formas jurídicas de natureza civil, fundacional ou 
comercial, e indica cinco categorias de organização acadêmica: I- 
Universidades, II- Centros Universitários, III- Faculdades Integradas, 
IV- Faculdades e V- Institutos Superiores ou Escolas Superiores (art. 
8º ). As universidades são caracterizadas, como tradicionalmente, 
pela indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, admitindo-se 
a inovação de universidades especializadas. Os centros 
universitários devem ser pluricurriculares e, segundo a norma, 
atender a critérios de excelência (art. 12), para gozar de 
prerrogativas de determinada autonomia, como a criação de cursos e 
programas, remanejar ou ampliar vagas nos cursos existentes. 

 

As instituições de educação superior estão classificadas, quanto à natureza 

jurídica, em públicas e privadas (com ou sem fins lucrativos) e, quanto à organização 

acadêmica, em universidades, centros universitários, faculdades integradas, 

faculdades, instituições superiores ou escolas superiores. Na realidade, as privadas 

sem fins lucrativos se aproximam do modelo padrão de universidade, enquanto as 

instituições particulares adotam os outros formatos como os centros e faculdades. 

Oliveira et al (2008, p.75) trouxeram os seguintes números:  

 

Os dados do Censo da Educação Superior 2004, que registrou a 
existência de 2.013 IES no País, sendo 224 públicas (87 federais, 75 
estaduais e 62 municipais) e 1.789 privadas (1.401 particulares e 338 
comunitárias/ confessionais/ filantrópicas), ou seja, as IES privadas 
representam 88,87% do total.  

 

A expansão da matrícula na educação superior veio a ser atendida pelo 

setor privado, em sua maior parte, apesar dos investimentos realizados na rede 

pública a partir do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

De acordo com o Censo da Educação Superior/ 2008, o número total de 

vagas ofertadas por processos seletivos na graduação presencial foi de 2.985.137 
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em todo o Brasil, correspondente a um incremento de 161.195 (5,7%) vagas, em 

relação ao ano anterior (2007) que ofereceu 2.823.942. As instituições públicas da 

rede federal registraram aumento de 14.462 novas vagas em relação a 2007 que era 

de 169.502 vagas (MEC/INEP/2009).  

Em relação ao quantitativo de vagas quanto à distribuição por organização 

acadêmica, o Censo Educação Superior de 2008 trouxe os seguintes dados, 

conforme a tabela a seguir.   

 

Tabela 01 
Vagas Graduação Presencial/Organização Acadêmica 

 
ANO TOTAL UNIVERSIDADES CENTROS 

UNIVERSITÁRIOS 

FACULDADES 

2008 2.985.137 1.305.062 489.486 1.190.589 

Fonte: OLIVEIRA et al., 2008. 

 

A explicação acerca da expansão da educação superior pelo setor privado 

teve início com a universalização do ensino fundamental, o expressivo aumento da 

demanda do ensino médio, gerando pressão no início deste século pelas vagas na 

educação superior. Por outro lado, a questão do acesso à educação superior está 

relacionada à qualificação profissional exigida, aliada também a melhor 

remuneração no mercado de trabalho.  

Na visão de Catani e Hey (2007, p. 416-417), colocam: 

 

Antes, a educação fundamental e média eram suficientes para a 
inserção no mercado de trabalho. [...]. No entanto, a democratização 
da educação superior proporciona também a desvalorização do 
diploma e acaba, por fim, apenas protelando o ingresso do jovem no 
mercado de trabalho, aliviando momentaneamente uma pressão 
social forte e crescente. O problema central, a diminuição de postos 
de trabalho, faz com que apenas mais escolarização e qualificação 
não sejam suficientes para resolver tal tensão. A pressão apenas 
tende a ser transferida para níveis de ensino mais seletivos e/ou 
mais elevados: é o que ocorre com o aumento da procura por vagas 
em cursos de pós-graduação. 

 

Prosseguindo a análise, os autores revelam que a pressão por vagas 

também ocupa espaço nos cursos de educação à distância (EAD), enquanto 
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mantém-se simultaneamente uma estrutura tradicional, geralmente destinada a 

segmentos sociais mais favorecidos. 

Catani e Hey (2007, p. 419), complemetam: 

 

Além disso, a expansão da rede pública sofre da falta de recursos, o 
que faz com que essa ampliação ocorra de modo precário e 
fragilizando as instituições de maior prestígio científico e acadêmico. 
Desse modo, embora o acesso dos jovens à educação superior 
tenha se ampliado consideravelmente em cerca de duas décadas, a 
qualidade do ensino caiu, em função da falta de recursos para a 
expansão no setor público e em decorrência da não-dedicação da 
grande maioria de instituições privadas (setor que passou a ser o 
predominante) à pesquisa.  

 

 Fez parte do cenário de mudanças na legislação do ensino superior, a 

prática de avaliação de cursos, mediante a adoção de critérios de desempenho para 

averiguar o funcionamento das instituições. 

O mecanismo de avaliação foi a medida usada para exigir certas condições 

formais para a permissão de funcionamento de uma IES. Entretanto, a medida que 

eram atendidos os requisitos, na prática, as instituições continuavam a funcionar 

sem controle de qualidade de ensino. “No cômputo geral, se designava um conceito 

para cada instituição, formando um ranking de todas as IES do país, assim 

mercantilizando a oferta de educação superior”. O Provão também foi outro recurso 

de controle de qualidade do curso que, na prática, a nota baixa, não descredenciava 

nem fechava o curso. Foi alterado para o Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante (ENADE), em um sistema mais complexo criado pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). (CATANI; HEY, 2007, p. 419-420).   

As políticas governamentais federais, bastante discutidas e intensificadas 

para garantir o acesso privado à educação superior foram o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e o PROUNI. O FIES refere-

se ao crédito educativo para estudantes matriculados em IES privadas e 

provenientes de famílias cuja renda per capita é de 1 a 5 salários mínimos, cabendo 

ao final do curso, o estudante iniciar a devolução da dívida ao governo com juros. O 

Programa Universidade para Todos (PROUNI)13, tem como objetivo acelerar a 

inclusão dos jovens no ensino superior, por meio da concessão de bolsas de 

                                            

13
 Política pública de inclusão e de grande porte, criado por meio da Medida Provisória 213, de 10 de 
setembro de 2004, e institucionalizado pela Lei 11.096 em 13 de janeiro de 2005. 
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estudos integrais e parciais de 50% a estudantes de cursos de graduação e 

seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. 

Na visão de Catani; Hey e Gilioli (2006, p. 126): 

 

Em suma, o Prouni promove uma política pública de acesso à 
educação superior, pouco se preocupando com a permanência do 
estudante, elemento fundamental para sua democratização. Orienta-
se pela concepção de assistência social, oferecendo benefícios e 
não direitos aos bolsistas. Os cursos superiores ofertados nas IES 
privadas e filantrópicas são de qualidade questionável e voltados às 
demandas imediatas do mercado. 

 

O PROUNI como uma política pública de acesso à educação superior, de 

forma geral e para a maioria da população, pelo acréscimo constante de bolsas de 

estudos com as Instituições privadas, têm-se a impressão de imediata solução na 

questão do acesso.  Entretanto, coloca-se que há implicações de várias ordens e 

que existem estudos feitos de que o programa não promove a permanência. 

Na análise de Catani; Hey e Gilioli (2006, p. 127): 

 

O princípio do Prouni segue essa orientação: promove o acesso à 
educação superior com baixo custo para o governo, isto é, uma 
engenharia administrativa que equilibra impacto popular, atendimento 
às demandas do setor privado e regulagem das contas do Estado, 
cumprindo a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) de 
aumentar a proporção de jovens de 18 a 24 anos matriculados em 
cursos superiores para 30% em 2010. Pretende, ainda, atender ao 
aumento da demanda por acesso à educação superior, valendo-se 
da alta ociosidade do ensino superior privado (32% das vagas em 
2002, 42% em 2003 e 49,5% em 2004).  

 

O Universidade para Todos, projeto governamental no âmbito das políticas 

afirmativas de inclusão sócio-educativa, configura-se em um curso pré-vestibular que 

visa potencializar os estudantes da rede pública no processo seletivo de acesso à 

educação superior.  Materializa-se pela conjugação de esforços das universidades 

estaduais (UNEB, UEFS, UESC e UESB) na parceria com o sistema oficial de 

ensino, imbuídas na missão de contribuir com o desenvolvimento regional, na 

formação de pessoas, na produção da ciência e na criação, difusão e fortalecimento 

das artes e da cultura. 
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3.3 ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: políticas de ações afirmativas 

 

 

A III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata, que aconteceu em Durban, África do Sul, em 

setembro de 2001, foi de extrema importância na discussão e definição dos 

princípios como: a tolerância, o respeito pela diversidade e a necessidade de buscar 

bases comuns entre as civilizações e no seio das civilizações, a fim de enfrentar os 

desafios comuns à humanidade que ameaçam os valores partilhados e os direitos 

humanos universais. (DECLARAÇÃO DE DURBAN, 2008). 

Guimarães (2003, p. 203) coloca: 

 

A Resistência da sociedade brasileira a políticas públicas racialistas, 
entretanto, foi parcialmente quebrada pela repercussão favorável, na 
opinião pública internacional, às posições do Brasil na Conferência 
Mundial contra a Discriminação Racial, em 2001. De fato, em 
Durban, o empenho pessoal do presidente levou a chancelaria 
brasileira a aposentar definitivamente a doutrina da “democracia 
racial”, reconhecendo, em Fórum Internacional, as desigualdades 
raciais do país e se comprometendo a revertê-las com a adoção de 
políticas afirmativas. 

 

No Brasil, a Conferência e as discussões sobre o racismo têm contribuído 

para a construção de políticas de ações afirmativas e os órgãos do governo federal, 

estadual e municipal, organizações não governamentais, movimentos sociais e setor 

privado começaram a implantar ações em um número crescente. 

A seguir, um conceito abrangente sobre as Ações Afirmativas: 
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Ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas 
pelo estado e/ou pela iniciativa privada, espontânea ou 
compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades 
historicamente acumuladas, de garantir a igualdade de oportunidade 
e tratamento, bem como compensar perdas provocadas pela 
discriminação e marginalização, por motivos raciais, étnicos, 
religiosos, de gênero e outros. (BRASIL, 2010).   

 

No âmbito estadual, a ação afirmativa de destaque foi a adoção das cotas 

para afro-descendentes no ingresso para a Universidade Estadual da Bahia (UNEB), 

implantada por Resolução aprovada no Conselho Universitário, em junho de  2002. 

Segundo, Mattos (2006, p.167): 

 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), pioneira na implantação 
autônoma de um sistema de reserva de vagas para candidatos afro-
descendentes em todos os seus cursos de graduação e pós-
graduação, decorridos mais de dois anos dessa experiência, 
acumula um conjunto de dados informativos que nos possibilita 
confirmar o inequívoco acerto da medida no sentido de promover o 
equilíbrio racial no acesso ao ensino superior. 

 

O autor evidencia que a medida foi assertiva, dado com base no estudo feito 

na própria universidade coloca que a representação foi mais de 23% da população 

estudantil regular.  

 

Se, por hipótese, supuséssemos que essa fosse a única forma de 
acesso numericamente significativa dos afro-descendentes na 
UNEB, essa representatividade já seria bastante elevada se a 
compararmos com a média nacional da presença de afro-
descendente nas universidades brasileiras. (MATTOS, 2006, p. 168).  

 

A universidade por se constituir a maior do Estado e, diante dessas medidas, 

foi possível o status de universidade pública efetivamente popular. A diversidade em 

todos os níveis de pessoal, aliada aos valores culturais das diversas regiões 

configura um quadro bastante rico não só para a academia, como ao crescimento 

humano e social. (MATTOS, 2006).  

Em 2003, houve um intenso impulso na legislação, definindo diretrizes, 

criando instituições e programas na consolidação de políticas de ações afirmativas. 
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De acordo com Nascimento (2007, p. 71): 

 

Os primeiros atos governamentais concretos foram a sanção da Lei 
10.639/2003, em fevereiro, e a criação, em março, de um órgão 
federal específico para a promoção da igualdade racial – a Secretaria 
Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, a Seppir. A 
partir daí, foram instituídos conselhos, fóruns e comissões, criados 
programas e secretarias específicas em alguns ministérios e 
proposições legislativas foram apresentadas ao Congresso Nacional. 

 

Os movimentos sociais, principalmente o Movimento Negro, legislações, 

criação de órgãos, intensificação de parcerias na criação de ações afirmativas e 

muitos outros aspectos, foram iniciativas determinantes na direção das 

desigualdades sociais no país.  

Em relação ao tema, Nascimento (2007, p. 73) traz a seguinte contribuição: 

 

Numa primeira aproximação, tomando como ponto de partida o 
trabalho de resistência e produção desenvolvidos pelos movimentos 
de afirmação de identidade e de direitos, podemos denominar de 
ações afirmativas as dinâmicas, práticas, meios e instrumentos que 
têm como meta o reconhecimento sociocultural, o respeito à 
diversidade, a igualdade (de oportunidade, de tratamento e de 
condições objetivas de participação na sociedade), a universalização 
(concreta) de direitos civis, políticos e sociais de uma dada 
sociedade. [...] Logo, os movimentos sociais que, historicamente, 
questionam, resistem, criam formas e propõem novas relações 
sociais, manifestando-se contra o que é considerado injusto incorreto 
e, muitas vezes, inaceitável numa dada sociedade são, de fato, os 
produtores de ações afirmativas, pois produzem ações coletivas de 
afirmação de identidade e de direitos. 

 

Dentro da visão de afirmação de direitos e de forma coletiva, as políticas 

aparecem como políticas de democratização, pois, “[...] na democracia a política 

consiste na criação daquilo a que, necessariamente, todos devem ter acesso.” 

(NASCIMENTO, 2007, p. 73).  

No âmbito federal temos como exemplo o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), lançado em 2004, no primeiro mandato do governo Lula. Baseado 

em critérios raciais e econômicos obteve aprovação como um dos principais 

instrumentos de ação afirmativa do Governo, o qual distribui bolsas de estudos 

integrais e parciais, em parceria com instituições privadas e credenciadas pelo MEC, 

já citado no capítulo anterior. 
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Rosemberg (2009) ao tratar de ações afirmativas existentes no Brasil no 

ensino superior, coloca a complexidade dessas ações ao constituí-las em quatro 

tipos:  

a) aulas ou cursos preparatórios para acesso ao ensino superior e de 

reforço (melhoria do desempenho acadêmico); 

b) financiamento dos custos para acesso (inclusive no pagamento a taxas 

para o vestibular) e permanência no ensino superior; 

c) mudança no sistema de ingresso nas instituições de ensino superior via 

metas, cotas, pontuação complementar; 

d) criação de cursos específicos para estes segmentos raciais, tais como a 

licenciatura para professores indígenas da Universidade Federal de 

Roraima. 

Esses desdobramentos sinalizam a preocupação com o acesso de uma 

forma mais efetiva não só considerando egressos do ensino público, negros e 

indígenas. A justificativa apontada pela autora tem base nas seguintes 

circunstancias sociais: seletividade do sistema de ensino, a mobilização pelos 

cursinhos, a importância atribuída à educação pelos movimentos negros e a atuação 

do governo federal, considerando as condições sócio-econômicas dos estudantes, 

há necessidade de discutir a questão da permanência, na perspectiva de alcançar 

resultados positivos. 

Santos (2005, p. 68- 69) afirma que: 

 

Talvez seja mais correto designar a área do acesso como acesso/ 
permanência ou mesmo acesso/ permanência/ sucesso, uma vez 
que o que está em causa é garantir não só o acesso, mas também a 
permanência e o sucesso dos estudantes oriundos de classes ou 
grupos sociais discriminados. 

 

Feres Júnior e Zoninsein (2006, p. 46) coloca : 
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Examino aqui três argumentos básicos de justificação das políticas 
de ação afirmativa: reparação, justiça distributiva e diversidade. 
Esses argumentos têm sido historicamente os pilares sobre os quais 
se assenta a justificação de tais políticas. Nem sempre os três estão 
presentes em um determinado momento histórico, nem sempre os 
argumentos presentes são eqüipotentes em cada discurso de 
justificação, mas onde quer que a ação afirmativa tenha sido 
implantada, pelo menos um desses argumentos foi usado em sua 
justificação pública. 

 

Avaliando os argumentos, o autor faz considerações sobre os modos de 

justificação das ações afirmativas em nosso país e coloca que os argumentos mais 

destacados são os da reparação e o da diversidade. Para ele, a questão da justiça 

social deixa de ser considerada, apesar de defendê-la como sendo a principal e que 

deveria ter preponderância, secundada pela reparação e, a diversidade não teria 

tanta relevância. Por fim, o argumento da justiça social pode ser combinado com o 

da reparação, que no caso dos descendentes de africanos e indígenas no Brasil tem 

um apelo muito forte. (FERES JUNIOR; ZONINSEIN, 2006, p. 55-60). 

O Projeto Universidade para Todos, como uma política de ação afirmativa, 

voltada para estudantes e egressos da escola pública, se configura como a 

oportunidade de aprofundamento dos conteúdos e a retomada dos estudos, bem 

como, um espaço de sociabilidade e troca de experiências entre os estudantes e 

monitores do curso. Os dados apresentados nesta pesquisa sobre o perfil desses 

agentes apontam o vestibular como alternativa prioritária, no sentido do reforço de 

conteúdos e habilidades necessários para dar prosseguimento aos estudos e 

ultrapassar a barreira do acesso à educação superior, principalmente das 

universidades públicas.  

O pré-vestibular UPT reveste-se de uma iniciativa governamental fortalecida 

na parceria interinstitucional com as quatro universidades estaduais (UEFS, UESB, 

UESC e UNEB). Entretanto, essas instituições, inicialmente a UNEB, já adotavam a 

prática de ações afirmativas, a exemplo do sistema de cotas, curso pré-vestibular 

comunitário e isenção da taxa do vestibular. Sendo assim, o UPT, originou-se do 

movimento estudantil universitário que, mobilizado pela causa social do acesso à 

esse nível educacional para atender aos estudantes oriundos de famílias de baixa 

condição econômica, reivindicou o apoio para a implantação de um projeto 

governamental, conforme descreve este estudo no próximo capítulo, no item que 

aborda acerca da origem do projeto.  
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O Plano Estadual de Educação da Bahia referenda a importância do acesso 

à Educação Superior, quando afirma: 

 

O século XXI traz, como tarefa primordial para os povos, a 
contribuição para o desenvolvimento sustentável e o 
aperfeiçoamento geral da sociedade. [...] Não se pode, portanto, 
deixar de salientar o destacado papel reservado às instituições de 
educação superior, em especial às universidades e aos centros de 
pesquisa, como propulsores por excelência, da produção científica, 
tecnológica e cultural, essenciais ao desenvolvimento do país. 
(BAHIA, 2006, p. 36). 

 

Torna-se relevante o papel da universidade para o desenvolvimento 

econômico e social do país, sendo a articulação entre a educação superior e a 

educação básica uma forte diretriz que contribui para a diminuição das 

desigualdades sociais. Destaca-se, em nosso Estado, o fundamental papel das 

universidades estaduais, principalmente a UNEB na formação dos professores da 

rede pública. A extensão universitária por meio dos projetos especiais, a exemplo do 

UPT, também fortalece o diálogo entre esses níveis de ensino e pode contribuir por 

meio de estudos e pesquisas para a melhoria da qualidade do ensino no âmbito da 

educação básica. 
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4 PROJETO UNIVERSIDADE PARA TODOS: trajetória, limites e possibilidades 

 

 

Este capítulo se configura em uma pesquisa exploratória sobre a trajetória 

do projeto Universidade para Todos, analisando os limites e as possibilidades 

presentes em uma ação governamental afirmativa para o acesso a educação 

superior. Torna-se um estudo avaliativo quando se estabelece a relação dos 

resultados e os processos que foram produzidos para medir o desempenho 

alcançado com base nos indicadores de eficiência e eficácia.  

A investigação realizada se materializou na análise do curso desta ação 

governamental, em seu processo de implementação, iniciado na formulação política, 

ou seja, quando o projeto entra na agenda pública, as decisões iniciais e os 

sistemas e sub-processos desencadeados neste percurso, constituído de objetivos e 

dos meios alocados para o cumprimento das metas previstas. 

Primeiramente, trouxe a contextualização do Projeto Universidade para 

Todos (UPT) como uma política educacional de abrangência territorial, praticamente 

em todo o Estado, no âmbito das ações afirmativas pelo direito de igualdade de 

oportunidade na preparação dos estudantes da rede pública ao acesso à educação 

superior. A sua extensão territorial e contribuição educacional na preparação dos 

estudantes do ensino médio público ultrapassou os muros da escola e se fortaleceu 

enquanto política afirmativa, alcançando a Comunidades Indígenas e Quilombolas.   

Em seguida, trouxe o perfil sócio-econômico dos dois agentes sujeitos desta 

prática educativa: estudantes/cursistas e monitores/professores. A importância 

acerca do perfil dos dois atores deve-se ao fato da pesquisa revelar ganhos sociais 

para ambos, entendendo que o objetivo maior está na preparação dos estudantes 

para o processo seletivo de ingresso na educação superior. 

Com o acesso ao Projeto UPT, o estudante da rede estadual insere-se no 

contexto de luta pelo direito social de igualdade de oportunidade e tratamento, 

perante outros de classe elevada, preparados adequadamente para ocupar as vagas 

nas universidades públicas. Então, a pertinência social do projeto se fundamenta 

como política afirmativa de acesso à educação superior porque vai possibilitar ao 

estudante oriundo da escola pública que deseja atingir melhor preparação para 

enfrentar a seletividade dessa passagem. Dá-se por meio do aprofundamento de 

conteúdos e competências direcionados ao exame de vestibular, ao 
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desenvolvimento da auto-estima, além das atividades voltadas para a orientação 

profissional.  

Iniciado em 2003, o Projeto proposto pela Secretaria da Educação, em 

parceria com as quatro universidades estaduais (UESF, UESB, UESC e UNEB), 

obteve como resultado dessa ação conjunta, credibilidade e força social, 

evidenciada pela permanência do projeto em dois mandatos governamentais, 

configurando-se, assim, em uma política de Estado, em razão da necessidade de 

continuidade dessa ação governamental, visando elevar os índices de acesso à 

educação superior.  

 

 

4.1 PESQUISA AVALIATIVA: referência metodológica 

 

 

A metodologia desse estudo foi caracterizada pela pesquisa teórica e de 

campo, com referência conceitual na bibliografia pertinente, análise dos conceitos 

selecionados e conseqüentes conclusões acerca da avaliação do projeto, enquanto 

política educacional. Em relação à pesquisa de campo, fizeram-se necessários 

mapear os documentos oficiais da Secretaria da Educação e das Universidades 

Estaduais como: relatórios, publicações, folders, Seminários de Avaliação, bem 

como entrevistas com os gestores e pesquisas acadêmicas avaliativas publicadas 

pelas Universidades UNEB e UEFS com dados de resultados do Projeto até o ano 

de 2006.  

Em se tratando de um projeto governamental, buscou-se então avaliar o seu 

processo de implementação, na perspectiva de análise desde o seu desenho inicial, 

os fluxos decisórios, mudanças processadas no percurso até a formatação final e os 

resultados alcançados, tendo como referência os objetivos e as metas programadas 

durante o período de 2003 a 2008.  

Dessa forma, a descrição da ação governamental implica na construção do 

conhecimento empírico de como o governo vem agindo nesse processo de 

implementação da política pública e se as medidas adotadas foram eficientes e 

eficazes para potencializar os resultados. Cabe nesta análise, além da descrição, a 

prescrição de novas possibilidades que apontem caminhos para alcançar eficiência, 

eficácia e efetividade na melhoria da educação do Estado. Esses dois enfoques, ou 
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seja, a descrição e a prescrição da ação governamental configuram a completude 

quando se faz avaliação de programas e projetos governamentais.  

A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática planejada 

e dirigida, principalmente na análise dos fatos sociais, pois se tratando de uma 

pesquisa sobre um projeto governamental, enquanto política educacional, trata-se 

de uma experiência de complexidade, diante da multiplicidade de fatores que 

envolvem a questão social.  

Silva (2001, p. 48) traz a seguinte explicação:   

 

Trata-se, necessariamente, de um julgamento valorativo; portanto, 
não é um ato neutro nem exterior às relações de poder, mas é um 
ato eminentemente político que integra o contexto de um programa 
público, exigindo postura de objetividade e de independência, sendo, 
por natureza, uma atividade interdisciplinar. 

 

 A referência do modelo metodológico “[...] anatomia do processo geral de 

implementação” (DRAIBE, 2001, p. 31), nesta pesquisa avaliativa, contribuiu para 

direcionar e sistematizar dados que pudessem dar uma dimensão mais relacionada 

com o ciclo da política (policy cicle), e, sobretudo, com as questões definidoras da 

formulação do Projeto Universidade para Todos, enquanto política pública. 

No entendimento de Draibe (2001, p. 27.): 

 

Comumente, a dimensão da política das políticas públicas remete 
aos momentos de formulação e, sobretudo, às decisões iniciais, mas 
não somente àquelas referidas aos conteúdos materiais dos 
programas ou ao seu desenho. Seu processo de implementação 
também repousa em orientações e preferências, envolvendo cálculos 
estratégicos, escolhas e decisões por parte dos agentes que o 
conduzem e o implementam ou dele se beneficiam.   

 

São muitas as estratégias usadas na implementação que podem ser 

identificadas em cada programa, tais como: as decisões tomadas relativas ao tempo, 

envolvimento de atores, recursos, estágios de implementação, etc, e, também, a 

avaliação de processo, que pode aferir em que medida o programa deu ou não 

resultado, bem como seus ganhos e dificuldades. (DRAIBE, 2001, p. 27).  

Draibe conceitua o ciclo de vida dos programas, quando o concebe, em duas 

fases: (i) formulação, que se constitui no momento em que a questão social entrou 

na pauta da agenda pública e se discutiu as estratégias, atores, interfaces e 
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definições dos estágios de funcionamento, e (ii) implementação, que se configura na 

própria execução e nos fatores que condicionam positiva ou negativamente no 

cumprimento dos objetivos e metas do programa. (DRAIBE, 2001, p. 29-30).  

Com base na estruturação e na dinâmica funcional do Projeto UPT, buscou-

se evidenciar os fatores institucionais, sociais e materiais que incidiram ou incidem 

em sua operacionalidade.  

Seguindo o modelo “anatomia do processo geral de implementação” 

(DRAIBE, 2001, p. 31), a autora identifica seis processos de análise, os quais foram 

aplicados neste estudo, considerando os seguintes sistemas ou sub-processos:  

a) sistema gerencial e decisório; 

b) processo de divulgação e informação; 

c) processo de seleção; 

d) processo de capacitação; 

e) sistema logístico e operacional; 

f) processos de monitoramento e de avaliação internos.  

Apesar do esboço metodológico bem demarcado da autora, a pesquisa 

avaliativa do UPT conseguiu em algumas etapas, análise mais aprofundada devido 

ao levantamento das fontes documentais, às entrevistas realizadas em campo, 

assim como à aproximação da pesquisadora com a realidade observada. 

A sistematização dos dados requereu um trabalho detalhado de análise, a 

partir dos documentos oficiais diversos (relatórios, atas, legislação, proposta 

pedagógica, pesquisas avaliativas, etc), das entrevistas semi-estruturadas, além dos 

registros das visitas às escolas, como forma de enriquecer a construção desta 

dissertação. Foi possível, pela quantidade e diversidade do material colhido, 

proceder a uma efetiva investigação, na medida em que a análise do percurso, 

mostrou os avanços, os retrocessos, as correções e os resultados alcançados no 

contexto social em que o projeto se inseriu.  

Segundo Draibe, (2001, p.18.): 

 

As pesquisas de avaliação respondem, contudo, também a objetivos 
de verificação de eficácia, de eficiência e de accountability das 
ações. [...] Objetivos mais imediatos podem ainda impor-se à 
avaliação, tais como os de detectar dificuldades e obstáculos e 
produzir recomendações, as quais possibilitem, por exemplo, corrigir 
os rumos do programa ou disseminar lições e aprendizagens. 
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Com vistas a alcançar o objetivo da dissertação, o trabalho de coleta de 

dados foi dimensionado, utilizando as seguintes fontes de pesquisa:  

a) Pesquisa Bibliográfica: utilização de livros, periódicos, coletânea, 

publicações de artigos em revistas especializadas;   

b) Pesquisa Documental: uso de documentos oficiais, legislação específica, 

relatórios (de Governo, da Secretaria da Educação e das Universidades 

Estaduais sobre o Projeto), atas de reunião, proposta pedagógica, 

registros acadêmicos, reportagens, folders e materiais de divulgação, 

instrumento contratual, planilha orçamentária;  

c) Pesquisa Eletrônica: consulta a sites especializados em artigos científicos 

e acesso a revistas eletrônicas; 

d) Outras Fontes: CD do Sistema Informatizado de Matrícula, contendo a 

parte específica dos dados da inscrição dos estudantes candidatos a 

vaga no Projeto UPT por Universidade, atividade integrada ao Centro de 

Modernização e Organização (CMO) da SEC; Avaliação do Projeto 

Universidade para Todos, realizada pela Pró-Reitoria de Extensão da 

UNEB/2006 e Memória Técnica do Projeto Universidade para Todos, 

realizada pela UEFS/2006, ambas foram investigações interdependentes 

e complementares sobre os dados quantitativos e qualitativos do projeto 

desde o ano de 2003 a 2006, nas quatro universidades estaduais;   

e) Pesquisa de Campo: mediante entrevistas semi-estruturadas, realizadas 

com os Coordenadores do Projeto de cada universidade estadual (UEFS, 

UESB, UESC e UNEB), com a Coordenadora Executiva e o Coordenador 

Financeiro da CODES; utilização de dados advindos do monitoramento 

realizado por uma equipe técnica da Coordenação do Projeto, que se 

configurou em uma amostra simples e aleatória, com o objetivo de 

verificar o funcionamento do projeto no ano de 2008, ouvindo a opinião 

dos principais agentes: cursistas, monitores, coordenador local e o diretor 

da escola.  

A pesquisa documental e a de campo consideraram dados das 

universidades estaduais e da SEC sobre o Projeto e os seus estágios de 

desenvolvimento e se as medidas adotadas foram capazes de provocar mudanças 

na melhoria dos resultados e no alcance das metas.  

Draibe (2001, p. 39.) afirma: 
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Uma efetiva avaliação ocorre exatamente quando se põem em 
relação tais resultados e os processos pelos quais foram produzidos 
(avaliação de processo e medidas de eficácia e eficiência); tais 
resultados e as mudanças que o programa provoca na realidade 
sobre a qual incide (avaliação de impactos e efeitos, medidas de 
efetividade).  

 

Os dados e informações obtidas por meio dessas fontes de pesquisa 

evidenciaram os fatores que, ao longo desse percurso, facilitaram ou impediram que 

o programa atingisse seus resultados da melhor maneira possível. Com base nos 

conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, sendo que os dois primeiros (eficácia 

e eficiência) são pertinentes à estrutura metodológica adotada nesta pesquisa. 

 

 

4.2 BASE LEGAL DO UPT 

 

 

A base legal do projeto obteve respaldo por meio de um Programa bem 

amplo, denominado de o Programa de Educação Tributária do Estado da Bahia 

(PET/BA), criado pela Secretaria da Fazenda (Anexo B) com a parceria da 

Secretaria da Educação. Apresentava como objetivo principal, conscientizar o 

cidadão quanto à importância social dos impostos e assim, esta iniciativa política 

ampliou espaço para que houvesse o desdobramento de outros Projetos Sociais 

como “Sua Nota é um Show de Solidariedade” voltado para a doação de recursos 

para Instituições Sociais e o “Faz Universitário” que beneficiava os estudantes da 

rede estadual com bolsas de estudo integrais vinculadas as IES particulares.  

O Programa PET foi instituído pela Lei 7.438, de 18 de janeiro de 1999 e o 

Projeto Faz Universitário foi lançado em 2001 com base no Decreto nº 8.269 de 13 

de junho de 2002. O Decreto aprovou o Regulamento do Projeto, mediante as 

cláusulas de criação estabelecidas no ano de 2001 e deu respaldo ao pleno 

funcionamento por meio da concessão das bolsas de estudo, em parceria com 14 

Instituições de Ensino Superior particulares, as quais aderiram ao Projeto (DOE 

14/06/2002). 

Em relação ao Projeto Universidade para Todos, a base legal foi instituída 

um ano após a implementação do Faz Universitário como uma ampliação, 
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constituindo-se a primeira fase, conforme o Decreto nº 8.583 de 14 de julho de 2003 

(Anexo C), o qual discrimina: 

a) Fase I - Preparando para a Universidade, que se constitui de duas 

ações: o projeto Universidade para Todos como curso preparatório, com 

aulas presenciais para os estudantes matriculados no 3º ano do ensino 

médio da rede estadual e a tele-aula como aulas apresentadas em 

blocos, produzidas em estúdio e veiculadas pela televisão.  

b) Fase II – Cursando a Universidade, que tem como objetivo subsidiar, 

mediante bolsas de estudo, cursos de nível superior para alunos 

matriculados no 3º ano do ensino médio e que vierem a ingressar em 

universidades ou faculdades particulares do Estado da Bahia.  

Este redimensionamento instituiu e legalizou o curso pré-vestibular 

Universidade para Todos e trouxe especificidades no seu processo de 

implementação, por meio da parceria com as quatro universidades estaduais: 

UEFS/UESB/UESC/UNEB (DOE de 14/07/2003), executoras do projeto na 

modalidade presencial. Em relação às tele-aulas, foram atividades realizadas de 

forma independente, veiculadas pela televisão por meio do Programa “APROVADO”, 

sem vinculação com o processo pedagógico do pré-vestibular UPT, não sendo, 

portanto, objeto desse estudo, que teve foco no curso presencial. E por fim, o 

Decreto de nº 9.149 de 23 de julho de 2004, trouxe alterações em relação aos 

decretos anteriores, deliberando sobre o Regulamento que respalda o 

funcionamento, no contexto da parceria com as quatro universidades estaduais, o 

qual se encontra em vigor.  

 

 

4.2.1 Origem do Projeto 

 

 

A pesquisa de campo, por meio das entrevistas com Coordenadores da 

UNEB e da CODES, possibilitou o registro com detalhes sobre a origem do Projeto, 

e as implicações políticas instaladas na ocasião.  

O Projeto nasceu do movimento de estudantes e de professores do curso 

pré-vestibular comunitário UNICOM (Universidade na Comunidade), em 1998, na 

unidade da UNEB, localizada no município de Serrinha. Existiam também, em outros 
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departamentos da UNEB, cursinhos comunitários que tinham representação nesse 

movimento, como foi o caso do Pré-Vestibular “Alargando o Funil” na comunidade do 

município de Teixeira de Freitas. 

É importante destacar que na pesquisa documental não foi encontrado 

nenhum registro escrito que tenha evidenciado a influência do movimento estudantil, 

apesar da reivindicação ter sido pauta da agenda pública da SEC na ocasião, por 

influência deste movimento. Na entrevista, a coordenadora da CODES coloca: 

 

O que eu considero interessante e o diferencial do Universidade para 
Todos é que é uma política de acesso e se transformou a partir de 
uma reivindicação e de um movimento que vem de fora. Não nasce 
nas secretarias de governo, não nasceu em um governo instituído 
[...]. Em 1998, os alunos da UNEB propuseram um curso e montaram 
uma proposta de um pré-vestibular gratuito. Começou com uma 
turma com professores voluntários e posteriormente a universidade 
assumiu como um projeto de extensão. O número de inscritos 
chegou a 1.200. (Entrevista CODES, 2008). 

 

Na continuidade da entrevista, ficou registrada que o Projeto Universidade 

para Todos obteve origem com a pressão do movimento estudantil da UNEB, que se 

encontrava em greve e tinha uma pauta de reivindicação com aproximadamente 14 

a 15 itens para ser discutida com o governo, como: a questão do concurso público, a 

revogação da Lei 7.176/97 e, entre outras, tinha um item “cursos pré-vestibulares 

gratuitos: uma pauta de reivindicação dos estudantes”.  

 

Este movimento estudantil da época foi o movimento que incomodou, 
porque: qual foi a proposta? Eles pararam em todos os campus da 
UNEB no mesmo dia, ocupando aqui em Salvador a reitoria e no 
interior as diretorias. (Entrevista CODES, 2008)14. 

 

A entrevistada declarou que a Secretária de Educação, na ocasião 

Professora Renata Prosérpio, atendeu aos estudantes e expressou a preocupação 

do governo em promover o acesso à Educação Superior, tomando medidas 

imediatas para efetivar a articulação e interlocução por meio da Coordenação de 

Educação Superior (CODES) com as Universidades Estaduais, ficando evidenciado 

na entrevista que o movimento estudantil teve representatividade e repercussão e 

                                            

14
 Entrevista concedida pela Coordenadora Geral da CODES, que, na época da formulação do 

Projeto UPT era Diretora da UNEB, Campus Serrinha.   



                                                                                                                                  74 

deu início a fase de formulação da política, por meio de decisões acerca das 

instâncias institucional, técnica e operacional, a qual o governo materializou com a 

implementação do curso pré-vestibular Universidade para Todos.  

 

Na medida em que houve esse movimento na UNEB os estudantes 
sempre atuavam articulados com o fórum do DCE. Então, naquele 
momento, não havia só um DCE da UNEB, havia outros DCE. Então, 
a pauta era conjunta, a pauta era coletiva. Aqueles estudantes 
também alegavam que deveria estender a outras universidades, 
paralelo a isso as pessoas da Secretaria que estavam presentes, 
entendiam que a implantação em Feira de Santana não cabia mais a 
UNEB, tinha que ser UEFS. Por isso, no começo, só foi chamada a 
UNEB, depois foi ampliada para outras pró-reitorias de extensão das 
outras universidades estaduais. (Entrevista CODES, 2008).  

 

A Coordenadora da UNEB, gestora do projeto desde o seu primeiro ano de 

execução, contribuiu com informações complementares sobre a origem e os 

elementos determinantes construídos ao longo da implementação do projeto. A 

seguir seu comentário:  

 

O Projeto foi criado a partir de uma política que a UNEB já executava 
e que tinha proporções bem menores. Era desenvolvido pelos 
estudantes da UNEB, voltado para a comunidade, com o objetivo de 
proporcionar um maior aprendizado para que os estudantes 
pudessem concorrer ao vestibular, principalmente os jovens mais 
carentes [...]. Essa política veio para complementar à formação deste 
menino da escola pública, que não possui o preparo adequado, 
necessário para concorrer, de uma forma igualitária, democrática ao 
exame do vestibular. (Entrevista CODES, 2008). 

 

Verifica-se, assim, que as entrevistas foram contribuições importantes para 

esta pesquisa, pelas informações reveladas por profissionais conhecedores da 

experiência. Revelaram a força do movimento estudantil, o qual influenciou a 

entrada na agenda pública e a partir daí foram desencadeadas medidas acerca da 

política de afirmação do direito de igualdade de oportunidade para os estudantes da 

rede pública estadual. 

De acordo com Silva Filho (2008, p.119), a demanda de cursos pré-

vestibulares populares foi recente a partir de 1990 e, se multiplicaram no Brasil, de 

forma muito rápida, “[...] provavelmente por ter uma demanda grande de egressos 

de escolas públicas que em número crescente conseguiram formar no ensino médio 

e procuram adentrar à universidade.”  
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Nessa perspectiva, o autor acrescenta:  

 

Os cursos populares se tornaram sintoma do momento histórico em 
que vivemos, um momento de expansão da educação pública de 
nível básico, com a ampliação rápida do número de matrículas neste 
nível e o subseqüente aumento da demanda pelo ensino superior 
pelas camadas que antes não disputavam tanto esta modalidade, 
com a crescente necessidade de qualificação e certificação para 
adentrar nas profissões com maior remuneração [...]. Os movimentos 
sociais souberam auscultar a sociedade e suas necessidades e 
perceberam a imensa demanda pelo Ensino Médio e Superior 
iniciadas na década de 90 pelas políticas governamentais no âmbito 
da educação, que consolidaram as conquistas democráticas e os 
avanços da Constituição de 1988. (SILVA FILHO, 2008, p. 121).  

 

Assim, a origem do Projeto Universidade para Todos, esteve relacionada ao 

movimento estudantil e mostrou-se o quanto esse segmento foi perceptivo pela 

causa social e cobrou da esfera pública o tratamento adequado. Embora existissem 

pré-vestibulares desenvolvidos pelos estudantes universitários voltados para as 

comunidades carentes e que incluía estudantes da rede pública, o aumento dos 

concluintes do ensino médio foi significativo, então, fortaleceu a adesão das 

universidades na intensificação de ações governamentais afirmativas de acesso à 

educação superior.  

Segundo Costa (1997, p. 10) coloca: 

 

Os movimentos sociais emergiram exatamente nesse hiato entre 
atores da esfera pública e público; isto é, quando parte da platéia 
percebe que os temas que lhe interessam não estão recebendo o 
tratamento adequado pelos “atores da esfera pública”, estes 
segmentos podem se organizar para buscar a atenção pública para 
suas questões. 

 

Essa situação do UPT reflete a força dos movimentos sociais desde décadas 

anteriores. E, nesta realidade específica, a força do movimento estudantil (DCE/BA) 

possibilitou a reflexão sobre a relevância do tema a ser tratado na esfera pública.  A 

luta pelos direitos e o exercício da cidadania, citados no primeiro capítulo torna-se 

condição determinante para a aprovação das políticas sociais a cada governo. Pode-

se também aferir que a adesão das universidades estaduais a parceria do UPT 

resultou positivamente, porque atendeu aos interesses políticos, em razão da 

experiência que as mesmas já desenvolviam no apoio das ações afirmativas de pré-

vestibulares comunitários.  
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Os cursinhos terminaram por se constituir em organizações específicas de 

treinamento para o exame de acesso à educação superior e serviram para alavancar 

empresas educacionais, franquias de escolas de ensino médio particular e também 

fornecedores de material educacional. (BACCHETTO, 2003, p. 1-2). 

No entender de Freitas (1984 apud BACCHETTO, 2003, p. 2): 

 

[...] autor de um estudo sobre os cursinhos, a ausência de pesquisas 
sobre o tema deve-se a vários motivos: eles não pertencem ao 
sistema oficial de ensino e não são objetos de políticas por parte do 
Estado; não oferecem „certificados‟ aos seus concluintes; não são 
ponto terminal de nenhuma etapa educacional, e sim de preparação 
para outra; não credenciam ao mercado de trabalho e não tem 
qualquer fiscalização ou controle por parte do Estado. Para este 
autor, embora não façam parte da rede oficial, eles constituem um 
nível do sistema educacional, opcional ou compulsório, mas já 
institucionalizado. 

 

A opinião do autor sobre os cursinhos evidencia que estes já se encontram 

institucionalizados como um nível educacional de aprofundamento de conteúdo que 

pode ser opcional ou compulsório para os que desejam ingressar na educação 

superior, sem caráter de terminalidade.  

O Projeto UPT se institucionalizou como política educacional de acesso à 

educação superior, na modalidade de preparação para o exame vestibular dos 

estudantes egressos da rede pública. No perfil dos estudantes registrado neste 

trabalho, os dados evidenciam que os mesmos, vêem o Projeto como uma 

oportunidade de preparação para o vestibular, bem como, revelam a falta de 

condições financeiras desses estudantes para arcar com o pagamento de cursinho 

particular, entre outras questões.  

Na opinião da entrevistada, trouxe a seguinte argumentação:  

 

A Bahia tem apenas 8,5% dos jovens, em idade universitária, entre 
18 e 24 anos na Universidade, nos outros estados do nordeste tem 
12 a 16%. A meta do governo Lula é ate 2011 chegar a 30%. Quer 
dizer, como nós vamos chegar a 30%, se não tiver políticas dessa 
natureza, que permita o acesso, que facilite o acesso? É uma política 
compensatória? É! Mas, as políticas compensatórias, como o próprio 
nome diz, existem porque são necessárias, até que tenhamos 
realidades diferenciadas, elas não podem ser eternas. (Entrevista, 
CODES, 2008). 
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Nessa perspectiva, pode-se refletir o impacto que este projeto 

governamental alcançou ante uma realidade social que necessita intensificar 

medidas assertivas, visando promover a inclusão e a justiça social.   

 

 

4.3 CONTEXTUALIZAÇÃO: abrangência territorial  

 

 

O Projeto Universidade para Todos (UPT) fundado como projeto 

interinstitucional, de caráter eventual e extensionista, por meio da parceria com as 

quatro universidades estaduais (UEFS, UESB, UESC e UNEB) permitiu, desde 

2003, primeiro ano de implementação, capilaridade de atendimento em, 

praticamente, todas as 15 Microrregiões Econômicas do Estado da Bahia, conforme 

mostra a Figura 01.  
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Figura 01 - Abrangência do programa Universidade para Todos. 
Fonte: BAHIA, 2003a. 
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Santana
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Universidades: Nº de Alunos

Total                  17.350

UEFS                   1.800  

UESB                   1.000

01 - Feira de Santana.
02 - Santo Amaro.
03 - Lençóis.
04 - Jequié.
05 - Vitória da Conquista.
06 - Itapetinga.
07 - Ilhéus.
08 - Itabuna.
09 - Alagoinhas.
10 - Santo Antônio de Jesus.
11 - Valença.
12 - Eunápolis.
13 - Teixeira de Freitas.
14 - Paulo Afonso.
15 - Jacobina.
16 - Caetité.

17 - Senhor do Bonfim.
18 - Barreiras.
19 - Itaberaba.
20 - Seabra.
21 - Brumado.
22 - Irecê.
23 - Juazeiro.
24 - Guanambi.
25 - Conceição do Coité.
26 - Serrinha.
27 - Euclides da Cunha.
28 - Ipiaú.
29 - Bom Jesus da Lapa.
30 - Salvador.
31 - Camaçari.
32 - Xique-Xique.

Pólos:
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Esta abrangência estabeleceu a interiorização do projeto, atingindo os 32 

municípios/pólos, ou seja, nos campus e locais de extensão das universidades, 

portanto, desde o seu primeiro ano de implementação, o projeto alcançou uma 

abrangência significativa, atingindo grande parte das regiões do Estado da Bahia.  

O fator preponderante na expansão deste projeto educacional que resultou 

no fortalecimento da política de ingresso à educação superior foi o acerto 

governamental viabilizado por meio da parceria da SEC com as Universidades 

Estaduais (UEFS, UESB, UESC e UNEB).  

A experiência extensionista universitária acumulada em projetos especiais 

tornam-se vetores do desenvolvimento local e regional no Estado. O modelo 

multicampi e multiregional de funcionamento da UNEB e da UESB integra 27 

municípios-campi, a UEFS e as extensões universitárias atingem 03 municípios e a 

UESC, modelo unicampi, unidade sede, localizada entre os municípios de Ilhéus e 

Itabuna, totalizando 32 municípios que integram o Sistema Estadual Público de 

Educação Superior.  

Em documento, consta: 

 

No atual contexto, a Coordenação de Desenvolvimento da Educação 
Superior (CODES) tem por finalidade “coordenar, desenvolver e 
avaliar ações para a educação superior no Estado, bem como 
implementar ações para ampliar o acesso e a permanência de alunos 
da rede pública de ensino na universidade”. Estas ações são 
desenvolvidas em articulação com as quatro Universidades que 
compõem o Sistema Estadual Público de Educação Superior, 
ressaltando-se a maturidade e a competência que estas expressam, 
ante os patamares, cada vez mais elevados, demonstrados no 
desempenho de suas finalidades. (BAHIA, 2008, p. 5). 

 

As regiões e microrregiões contempladas com a implementação do projeto 

no território baiano foram: Metropolitana, Litoral Norte, Litoral Sul, Nordeste, Oeste, 

Sudoeste, Extremo Sul, Baixo Médio São Francisco, Paraguaçu, Piemonte 

Diamantina, Serra Geral, Semi-árido, Recôncavo, Recôncavo Sul, Chapada 

Diamantina e Irecê. (BAHIA, 2004).  
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Segundo Fialho (2005, p. 70): 

 

A Universidade multicampi traduz, no espaço, configurações 
específicas: como uma instituição presente em diferentes regiões do 
Estado, convive com realidades diversas, e diversas porque não 
somente multifária, pois variados são também os graus de 
desenvolvimento de cada uma dessas regiões e centros urbanos 
onde se encontra instalada. Peculiar, tal configuração promove 
condições para lidar com o plural, com o comum, com o diferente, 
com o local, com o característico, com o novo, com o desigual, com o 
secular. O contexto da multicampia, como configuração ou como 
paisagem, parece oferecer-se pleno, tanto a investigação científica 
como à ação da universidade. A forma multicampi recobre de sentido 
a missão universitária. Essa forma presencial, esse modo de, 
fisicamente distribuir-se no espaço, conta uma história e é parte da 
história, uma vez que o espaço é produto de uma dada relação do 
homem com a natureza. 

 

O formato interinstitucional da parceria com as quatro universidades 

estaduais e a questão da multicampia, favoreceu a capilaridade na implementação 

deste projeto, bem como redobrou a responsabilidade dos agentes implementadores 

pelas realidades distintas e diversificadas, em cada localidade, movida pelos seus 

devidos níveis de desenvolvimento social, econômico e cultural. Assim, a gestão do 

processo de implementação também não foi uniforme, sofreu adequações para 

cumprir as metas de atendimento e obter melhores resultados.  

Muitas decisões foram revistas, em razão da variação do quantitativo de 

beneficiários e implementadores a cada realidade local, bem como, o envolvimento 

de duas instâncias educacionais, superior e básica, trouxeram lições de um esforço 

conjunto na afirmação de uma política educacional pela via do ingresso à educação 

superior, conforme consta nos registros dos relatórios e das pesquisas consolidadas.   

A Tabela 02 apresenta, o primeiro ano de implementação (2003) e a rede 

social instituída (universidades, escolas, municípios), envolvendo um considerável 

número de agentes educacionais.  
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Tabela 02 
Quantitativo de Agentes Integrado ao Projeto Upt/ 2003 

 

UNIVERSIDADE MUNICÍPIO ESCOLA 
Nº DE 

TURMA 
ALUNO COORDENADOR MONITOR APOIO 

UNEB 24 35 206 13.930 38 973 216 

UEFS 03 11 29 1.800 06 119 10 

UESB 03 07 11 1.000 10 51 08 

UESC 02 06 14 912 12 61 08 

TOTAL 32 59 260 17.642 66 1.204 242 

     Fonte: BAHIA, 2004. 

 

Até o ano de 2005, o Curso era oferecido nos campi das Universidades 

Estaduais e, de forma experimental, nos municípios de Amélia Rodrigues (UEFS) e 

Entre Rios (UNEB).  

Em 2006, além dos 34 municípios já participantes, outros 33 foram 

incorporados ao Projeto, mediante Convênio de Cooperação Técnica15 e pela 

extensão16 a municípios circunvizinhos aos campi, totalizando 67 municípios. Ver 

Tabela 03. 

 

Tabela 3 
Atendimento Universidade para Todos (2006). 

 

UNIVERSIDADE 

CAMPI/ MUNICÍPIO 

CIRCUNVIZINHO 

COOPERAÇÃO 

TÉCNICA 
TOTAL 

MUNICÍPIOS ALUNOS MUNICÍPIOS ALUNOS MUNICÍPIOS ALUNOS 

UNEB 35 24.600 8 890 43 25.490 

UEFS 5 3.320 4 375 9 3.695 

UESB 4 2.312 2 200 6 2.512 

UESC 5 3.498 4 520 9 4.018 

TOTAL 49 33.730 18 1.985 67 35.715 

Fonte: BAHIA, 2007a. 

                                            

15
 Convênio de Cooperação Técnica foi o instrumento usado para oficializar a parceria com os 

Municípios que aderiram ao projeto, sem repasse de recurso financeiros; 
16

 Extensão se caracteriza pela expansão a municípios circunvizinhos, localidades bem próximas ao 
campus, portanto, inserindo-se dentro das cotas de atendimento de cada universidade.  
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Foram firmados 18 Convênios de Cooperação Técnica entre a Secretária da 

Educação e os Municípios, com interveniência das Universidades Estaduais e houve 

a integração de 17 municípios circunvizinhos como extensão aos pólos atendidos. O 

Convênio de Cooperação Técnica foi o instrumento que oficializou a parceria com os 

Municípios, sem repasse de recursos financeiros, entretanto, estabeleceu as 

obrigações entre as partes, cabendo a contrapartida social do município, em relação 

a estrutura física, equipamentos e pessoal de apoio.   

Como pode ser observado na Tabela 04, no ano de 2006, o aumento da 

matrícula atingiu um percentual de 105,85%, praticamente dobrando o atendimento 

do projeto, em relação ao ano de 2003. 

 

Tabela 04 

Evolução Matrícula do Universidade Para Todos 
 

 UNIVERSIDADE 2003 2004 2005 2006 EVOLUÇÃO 

UNEB 13.550 13.550 13.610 25.490 88,12% 

UEFS 1.800 1.800 2.009 3.695 105,28% 

UESB 1.000 1.000 1.000 2.512 151,20% 

UESC 1.000 1.000 1.000 4.018 301,80% 

TOTAL* 17.350 17.350 17.619 35.715 105,85% 

           Fonte: BAHIA, 2007a 

 

O relatório da UESC trouxe a seguinte informação: 

 

Observa-se um avanço considerável nas metas do UPT, registrando 
um crescimento de 2.800 alunos, em 2005, para 3.898, em 2006. 
Também houve elevação no número de municípios atendidos, saindo 
(Ilhéus e Itabuna), em 2005, e expandindo, em 2006, para os 
municípios de Itajuípe, Coaraci, Uruçuca, Una, Canavieiras e 
Arataca. (UESC, 2007, p. 82). 

 

A cada ano o Projeto evoluía não só na demanda, como no quantitativo de 

agentes implementadores, visando estabelecer o controle e o acompanhamento, 

bem como adotar estratégias às vezes diferenciadas pela realidade local de cada 

pólo ou região beneficiada.  

O “Relatório Síntese UPT”, elaborado pela UNEB, referente aos quatro anos 

de execução do projeto (2003-2006), abordou a medida adotada para dar cobertura 
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ao sistema de capacitação, considerando o aumento significativo de profissionais 

envolvidos, conforme o registro a seguir:  

 

Na UNEB, o processo de capacitação vem sendo realizado de forma 
processual, considerando a especificidade desta instituição de ensino 
superior que é multicampi e multirregional, o elevado número de 
monitores a serem capacitados (1.730), a quantidade de pólos (59) 
que estão em funcionamento, os colégios (90) sedes e os municípios 
atendidos no seu entorno. (UNEB, 2007, p. 47). 

 

O modelo “multicampi e multirregional” revelaram de forma significativa a 

importante missão da universidade no desenvolvimento das ações de inclusão 

social, considerando a cultura e as especificidades locais e, as medidas a serem 

viabilizadas, como já posto, adequadas a cada realidade social.  

Assim, o Projeto também se desenvolveu em comunidades indígenas e 

quilombolas, e essa abertura fortaleceu o Projeto no contexto das ações afirmativas 

com a inclusão desses grupos específicos: 

a) Comunidades de Quilombos em Tijuaçú (UNEB) e Barra do Parateca 

(UNEB) (Anexo A); 

b) Povos Indígenas – Missão de Sahy (UNEB), Pataxós (UNEB) e 

Tupinambás (UESC);  

c) Atendimento a Pessoas Cegas (UEFS) e Projeto Piloto para as Pessoas 

Surdas (UNEB). 

A publicação da SEC registra a inclusão desses grupos no projeto e aponta: 

 

O Universidade para Todos assume a adequação de metodologias 
de maneira a corresponder a expectativas e necessidades de grupos 
específicos: Remanescentes de Quilombolas, Indígenas, Pessoas 
Cegas e Surdas. (BAHIA, 2006b, p. 46). 

 

Os dados apresentados sobre a abrangência do Projeto Universidade para 

Todos no Estado da Bahia, demonstram que o formato da parceria com as quatro 

universidades estaduais fortaleceu a política de inclusão social no âmbito das ações 

afirmativas. Outro fator preponderante se deve a interiorização do projeto com a 

adesão de localidades próximas aos campi.  

Os limites na implementação de um projeto desse porte, se evidenciam sob 

diversas formas, como: na rotatividade de pessoal, na falta de um sistema 

informacional, na interferência política, nas questões de ordem burocrática, entre 
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outras.  As possibilidades encontram espaço nas dimensões técnica, científica e 

cultural gerada pelo diálogo da educação superior com a educação básica.  

Existem registros, em documentos oficiais, referente à intensificação de 

pesquisas acadêmicas sobre os resultados alcançados com esta política sócio-

educativa. Os relatórios e as pesquisas de avaliação do projeto apontam a 

existência da produção de pesquisas científicas, conforme relato:  

 

Crescimento da produção de textos, monografias e trabalhos de 
conclusão de curso de estudantes de graduação envolvidos no 
Projeto, assim como de estudantes de outras instituições de ensino 
que desenvolveram pesquisas sobre o tema Universidade para 
Todos. (BAHIA, 2006a, p. 15).  
Elaboração e apresentação de trabalhos científicos em congressos 
locais, regionais e nacionais, propiciando a difusão e divulgação 
teórica, metodológica e técnica dos produtos resultantes dessa ação 
pública (BAHIA, 2006a, p. 16). 

 

O ano de 2007, com a instalação de novo mandato governamental, ocorreu 

uma nova distribuição espacial no Estado – Territórios de Identidade – a partir do 

estabelecimento de critérios que incluíam, para além dos fatores geográficos e 

econômicos, a identidade cultural, abrangendo, assim, o processo histórico de 

ocupação da região.  

 

O arcabouço conceitual está embasado no pensamento de Milton 
Santos e Roberto Lobato Corrêa, através dos conceitos de região, 
território, desenvolvimento e identidade para nortear as reflexões que 
visam apreender esse novo processo de regionalização, na sua 
concepção, e articulação ideológica, a partir dos seus agentes e da 
dinâmica sóciopolítica, espaciais. (EVANGELISTA et al, 2010). 

 

A elaboração do Plano Plurianual (PPA 2007-2011) para o Estado da Bahia 

adotou a nova distribuição territorial, estabelecida conforme Figura 02, que aparece 

após o conceito atribuído ao “Território de Identidade”: 

 

É um espaço geográfico que reúne municípios de uma micro-região 
dotados da mesma vocação econômica, identidade sócio-cultural e 
institucional. A um Território correspondem políticas públicas 
específicas. Com isso, fica possível realizar um planejamento 
particular, não generalista, com base nas ações e atividades futuras 
de cada projeto territorial. O recorte regional da Bahia foi definido 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, que dividiu o 
estado em 26 Territórios de Identidade. (BAHIA, 2007, p. 94). 
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Figura 02 – Divisão Territorial do Estado da Bahia. 
Fonte: BAHIA, 2008. 
 
 

Importante, ressaltar, a decisão governamental acatada para a continuidade 

do Projeto com suas peculiaridades de atendimento aos municípios que estavam 

inseridos e pré-estabeleceu o critério de proximidade ao campus universitário, em 

uma distância de até 100 km, visando atender municípios novos que solicitaram 

adesão ao projeto.   

A abrangência representou benefício para muitos estudantes em razão da 

implantação do projeto na sua localidade de moradia e ganho político da extensão 

de um projeto governamental, de cunho social, na sede do município.  

O Quadro 01, expressa a abrangência do Projeto Universidade para Todos, 

em 2008, por Territórios de Identidade e respectivos municípios que haviam 

incorporados as turmas do UPT. Dos 26 Territórios de Identidade, o Projeto foi 

implementado em 24, totalizando o atendimento em 100 municípios. Observem:  
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TERRITÓRIO DE IDENTIDADE MUNICÍPIO / COMUNIDADE 

01 – Irecê Irecê / Xique-Xique / Ibititá / Lapão e São Gabriel 

02 - Velho Chico Bom Jesus da Lapa / Muquém do São Francisco/ Paratinga / 
Ibotirama / Barra 

03 – Chapada Diamantina Seabra / Palmeiras / Boninal  

04 – Sisal Araci / Barrocas / Biritinga / Cansanção / Conceição do Coité / 
Ichu / Queimadas / Quijingue / Retirolândia / São Domingos / 
Serrinha / Teofilândia / Pedra Alta / Biritinga / Bela Vista 

05 – Litoral Sul Arataca / Camacã / Coaraci / Ibicarai / Canavieiras / Ilhéus / 
Itabuna / Itajuípe / Jussari / Pau Brasil / São José da Vitória / 
Una / Uruçuca / Buerarema / Ubaitaba / Lomanto Júnior 

06 – Baixo Sul Valença 

07 – Extremo Sul Eunápolis / Teixeira de Freitas/ Cumuruxatiba 

08 – Itapetinga Itapetinga /  

09 – Vale do Jequiriça Amargosa / Iramaia / Mutuípe / Laje 

10 – Sertão do São Francisco Juazeiro / Canudos 

11 – Oeste Baiano Barreiras / Luiz Eduardo Magalhães / Formosa do Rio Preto / 
Santa Luzia / Quilombo do Mucambo 

*12 – Bacia do Paramirim Sem Implementação 

13 – Sertão Produtivo Brumado / Cacule / Caitité / Contendas do Sincorá / Dom Basílio 
/ Guanambi / Ibiassucê / Livramento de Nossa Senhora / Barra 
do Parateca 

14 – Piemonte do Paraguaçu Itaberaba / Boa Vista do Tupim 

15 – Bacia do Jacuípe Riachão do Jacuípe / Quixabeira 

16 – Piemonte da Diamantina Jacobina 

17 – Semi-árido Nordeste II Euclides da Cunha 

18 – Agreste de Alagoinhas 

Litoral Norte 

Alagoinhas 

19 – Portal do Sertão Feira de Santana / Coração de Maria / Amélia Rodrigues / Terra 
Nova / Água Fria 

20 – Vitória da Conquista Vitória da Conquista / Barra do Choça /  

21 – Recôncavo Governador Mangabeira / Cachoeira / Cruz das Almas / São 
Felix / Marogojipe / Santo Antonio de Jesus / Dom Macedo 
Costa 

22 – Médio Rio de Contas Ipiaú / Jequié / Jitauna 

* 23 – Bacia do Rio Corrente Sem Implementação 

24 – Itaparica  Paulo Afonso 

25 – Piemonte Norte do 

Itapicuru 

Senhor do Bonfim / Missão de Sahy / Tijuaçu 

26 – Metropolitana de Salvador Camaçari / Lauro de Freitas / Salvador  

 

Quadro 01 - Territórios de Identidade/Atendimento UPT 2008  
Fonte: BAHIA, 2008. 
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A capilaridade do projeto nas diversas regiões da Bahia atribui-se tanto ao 

ganho político de um projeto desse porte, bem como ao ganho social para a 

comunidade, por se tratar, na maioria das vezes, de localidades em que o projeto é 

a única opção para os jovens permanecerem nos estudos de preparação para o 

vestibular. 

 

 

4.4 PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E CULTURAL: cursista e monitor 

 

 

Apresentar o perfil de dois atores, – o estudante e o monitor -, ou seja, dos 

dois sujeitos do processo ensino-aprendizagem, torna-se bastante significativo, 

porque amplia o entendimento deste projeto, enquanto dimensão sócio-educativa e 

produtiva.  

O primeiro, estudante/cursista, por se constituir no objeto principal e, assim, 

contabiliza para o quantitativo de aprovados em processo seletivo; o segundo, na 

condição de professor-monitor e graduando das licenciaturas, a experiência docente 

traz benefícios para a permanência e formação acadêmica. Ademais, esta 

interatividade reforça a relevância do papel da Universidade de articular educação 

superior com a educação básica, na perspectiva de melhoria da qualidade e 

equidade da educação pública.  

 A realização do perfil do cursista do projeto obteve uma contribuição 

valiosa, com base no dado apenas quantitativo do sistema informatizado de 

matrícula da SEC, realizado por meio do formulário sócio-econômico, preenchido 

pelo estudante, enquanto candidato a uma vaga, na ocasião da inscrição para a 

seleção projeto. Com a disponibilização desses dados, tornou-se possível construir 

uma análise qualitativa e descrever subjetivamente a realidade social acerca da 

composição do perfil desses estudantes interessados em participar do projeto UPT.   
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Duas pesquisas acadêmicas desenvolvidas serviram também de material de 

referência neste estudo, por se tratar de um trabalho abrangente, envolvendo as 

quatro universidades: Avaliação do Projeto UPT (UNEB) e o Projeto de Memória 

Técnica (UEFS), realizadas em 2006, foram trabalhos de grande porte que 

evidenciaram resultados qualitativos e quantitativos deste projeto educacional de 

acesso à educação superior.  

 

 

4.4.1 Estudantes/ Cursistas 

 

 

A pesquisa avaliativa do Projeto Universidade Para Todos foi realizada por 

meio de um questionário com questões fechadas e abertas envolveu o total de 2.596 

cursistas. Esta pesquisa foi distribuída em 145 pólos, abrangendo capital e interior 

do Estado, que alcançou um total de 620 turmas integradas pelas quatro 

Universidades Estaduais participantes. (BAHIA, 2006a). 

Devido à amplitude de variáveis inseridas nesta pesquisa citada, fez-se 

necessário elencar, entre tantos, alguns tópicos para caracterizar o perfil do 

estudante/cursista do projeto neste trabalho acadêmico.  

Em relação ao trabalho, a maioria dos estudantes 62,1%, ou seja, mais da 

metade, respondeu que não trabalha, enquanto 37,9% se consideram trabalhadores, 

na medida em que escolheram a opção do “sim” como resposta. (BAHIA, 2006a, p. 

33).  

Pelo exposto neste item, torna-se uma realidade deste perfil, o significativo 

número de jovens do projeto desempregados e que a opção de fazer o curso pré-

vestibular poderá ser a tentativa de que mais escolaridade possa abrir maiores 

chances para a inserção no mundo do trabalho. A falta de condição financeira 

impossibilita a preparação em cursinhos particulares, portanto o curso pré-vestibular 

UPT, como uma ação afirmativa pública tem como princípio a igualdade de 

oportunidade e de tratamento na possibilidade de prepará-los para o ingresso na 

educação superior.  
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Na visão de Mitrulis e Penin (2010, p. 273): 

 

A sociedade contemporânea enfrenta, contudo, novos desafios que 
resultam das mudanças ocorridas nos últimos tempos, com reflexos 
nos vários campos da atividade humana. De um lado, o atendimento 
à demanda crescente por um melhor preparo da população do ponto 
de vista educacional, para que ela possa conviver com os avanços 
alcançados no domínio tecnológico produtivo e econômico, bem 
como usufruir desse progresso. De outro, e não menos primordial, o 
desafio ético de construção de uma ordem social baseada na justiça 
e no reconhecimento da igualdade básica entre os homens, diante 
dos efeitos perversos da desigualdade e da exclusão social.  

 

Quando os estudantes foram questionados sobre a principal razão em cursar 

o projeto, 85,3% apontaram a opção vestibular e abaixo de 7% corresponderam a 

outras respostas (BAHIA, 2006a, p. 34). Observem o gráfico a seguir: 

 

 
      Gráfico 01 - Opção pela escolha do Projeto UPT. 

        Fonte: BAHIA, 2006a. 

 



                                                                                                                                  90 

Diante desta constatação, observa-se que o índice maior e bastante 

significativo (85,3%) recai sobre a resposta do vestibular e também corrobora com a 

premissa sobre a importância atribuída por esse segmento em relação a prosseguir 

nos estudos e alcançar a formação superior.  

Outro aspecto relevante evidenciado nesta pesquisa foi à opção dos cursos 

que os estudantes do UPT assinalaram para prestar vestibular. Seguem as 

respostas nos gráficos 02 e 03.  

 

 
                 
                Gráfico 02 – Escolha como 1ª opção de curso no vestibular. 
                 Fonte: BAHIA, 2006a. 

 

 

 
                
              Gráfico 03 – Escolha como 2ª opção de curso no vestibular. 
               Fonte: BAHIA, 2006a 
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Os dados revelaram que o curso de Pedagogia é o mais apontado em 

termos percentuais, tanto na primeira, como na segunda opção, seguido dos cursos 

de Administração e Letras. A escolha desses cursos caracterizados de baixo 

prestígio evidencia o entendimento de maiores chances de aprovação. Enquanto 

que os cursos mais concorridos em qualquer área tornam-se espaço quase que 

privativo para estudantes da rede particular de ensino, oriundos na maioria de 

famílias de classe média a alta, com formação escolar e com acesso a bens culturais 

diferenciados.  

Significativo, esse comentário de Zago (2006, p. 231-232): 

 

O ensino superior representa para esses estudantes um investimento 
para ampliar suas chances no mercado cada vez mais competitivo, 
mas ao avaliar suas condições objetivas, a escolha do curso 
geralmente recai naqueles menos concorridos e que, segundo 
estimam, proporcionalmente maiores chances de aprovação. Essa 
observação suscita uma reflexão sobre o que normalmente 
chamamos “escolha”. Quem, de fato escolhe? Sob esse termo 
genérico escondem-se diferenças e desigualdades sociais 
importantes. 

 

Bastos (2010) trouxe contribuições para o entendimento a respeito da opção 

profissional de jovens oriundos do ensino médio público e coloca o fator sócio-

econômico como determinante e que limita a liberdade de escolha. 

 

Entre a escolha profissional realizada e a efetivação da mesma, há 
um caminho repleto de fatores condicionantes que podem interferir 
na realização do curso ou da profissão desejada. Dessa forma, a 
escolha profissional do aluno do Ensino Médio público coloca-se 
como questão, visto que elementos como a necessidade de 
trabalhar, a falta de recursos para pagar um cursinho pré-vestibular 
ou uma faculdade, a impossibilidade de concorrer com igualdade 
com alunos oriundos de classes economicamente favorecidas, 
podem ter um peso decisivo na concretização de suas escolhas. 
(BASTOS, 2010, p. 32). 

 

Na publicação realizada a partir da pesquisa Memória Técnica do Projeto 

Universidade Para Todos (BAHIA, 2007b), que teve como amostra, as quatro 

universidades estaduais, correspondendo ao total de 4.293 cursistas, outros dados 

também foram levantados, agregando informações relevantes para melhor 

conhecimento sobre o Projeto.  
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Embora com uma diferença bem menor do que o resultado encontrado na 

pesquisa anteriormente citada, em relação ao tópico sobre trabalho e, observando-

se que o universo abrangido por esta foi bem maior, a pesquisa aponta que entre os 

estudantes inseridos na amostra, o quantitativo dos que não trabalham supera o dos 

trabalhadores. Como apresenta a Tabela 5, a seguir: 

 

Tabela 05 

Quantitativo de estudante trabalhador 
 

Opções Qtde % 

Sim 2075 48,33 

Não 2197 51,17 

NS/NR 21 0,50 

Total 4.293 100,00 

                           Fonte: BAHIA, 2007b. Elaborado pela pesquisadora. 

 

Outro aspecto interessante, em relação ao perfil dos estudantes/cursistas do 

UPT, trata-se da faixa etária. Na análise dos quantitativos por faixa etária, constata-

se que a maior concentração dos estudantes cursistas recai no somatório das faixas 

de 18 a 25 anos, alcançando o percentual 67,13%, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 06 

Faixa etária do cursista do UPT 
 

Faixa Etária Quantidade % 

Até 18 anos 713 16,61 

De 19 a 21 anos 1.231 28,67 

De 22 a 25 anos 938                         21,85 

De 26 a 30 anos 568 13,23 

De 31 a 40 anos 437 10,18 

De 41 a 50 anos 192 4,47 

Acima de 50 anos 54 1,26 

NS/NR 160 3.73 

TOTAL 4.293 100% 

    Fonte: BAHIA, 2007b. Elaborado pela pesquisadora. 
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A idade regular na escolaridade básica para a conclusão do Ensino Médio é 

18 anos e os dados evidenciam um percentual de pré-vestibulandos reduzido, ou 

seja, 16,61% do total. Inicia-se o avanço do percentual, a partir das três faixas 

posteriores que corresponde de 19 até 30 anos. Muitos podem ser os fatores 

decorrentes para que poucos alunos concluintes do ensino médio da rede pública se 

encontrem na idade regular. Entre esses, estão à defasagem idade-série por razões 

da evasão, reprovação, abandono; a tentativa de cursar mais de uma vez o pré-

vestibular, a retomada dos estudos para os que concluíram o Ensino Médio há mais 

tempo. Enfim, como se trata de estudantes da rede pública de ensino e, na sua 

maioria, de baixa condição sócio-econômica e cultural, o curso normal da 

escolaridade sofre alterações para esse segmento social.   

O aumento do quantitativo de estudantes do curso, representado entre as 

faixas etárias “de 31 a 50 anos”, analisa-se pela questão de que a sociedade 

contemporânea vem exigindo a escolarização como condição fundamental para o 

sujeito interagir no mundo informatizado e de constante inovação tecnológica. 

Assim, nota-se que as pessoas estão valorizando o conhecimento na perspectiva de 

melhorar a condição de vida social, retomando e buscando prosseguir e se 

especializar nos estudos. 

Informações contidas no Sistema Informatizado de Matrícula da Secretaria 

da Educação (Sistema SOMAR - SEC/CMO), como já tratado anteriormente, 

também trouxeram dados quantitativos relevantes para caracterizar este segmento 

estudantil do UPT. Com base nas informações do sistema de matrícula nos anos de 

2007 e 2008, tornou-se possível a pesquisadora elaborar gráficos e tabelas para 

evidenciar informações relativas a esses dois anos de execução do projeto.  

A maioria das informações contidas nos Gráficos 04 e 05 e na Tabela 06 

confirma a caracterização do perfil desse segmento social como sendo a maioria de 

baixa condição econômica, de cor negra e parda, excluída culturalmente, ratificando, 

portanto, a necessidade de políticas de ações afirmativas no combate às 

desigualdades sociais.  

O Gráfico 04 apresenta o quadro geral de candidatos no ano de 2007, 

perfazendo o total de 52.498 inscritos e, destes, mais da metade, ou seja, 29.604 

candidatos (57%) possuíam uma renda familiar de 01 salário mínimo, enquanto 39% 

dos candidatos, totalizando 20.317, declararam uma renda familiar de 1 a 3 salários 

mínimos. Os 3% apontados, equivalem a 1.692 inscritos com renda de 3 a 5 salários 
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e, os 2%, correspondem a 758 candidatos que não responderam  à essa 

informação. Constata-se, assim, a baixa condição financeira dos candidatos ao 

curso pré-vestibular UPT e ao mesmo tempo a pertinência governamental em 

intensificar ações afirmativas em parceria com as universidades estaduais, visando 

contribuir na preparação dos estudantes para concorrer ao exame vestibular.  

 

 

 
  

        Gráfico 04 - Renda familiar inscritos UPT/2007. 
        Fonte: SEC/CMO, 2007. Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

A Tabela 07 apresenta os dados coletados sobre a inscrição dos candidatos 

que concorreram a uma vaga no Projeto, no ano de 2008, especificados por 

raça/cor. O total foi de 48.356 inscritos em todo o Estado como se pode verificar:  

 

  

T otal Ins c ritos  2007 (52.498)

57%

39%

3%

0%
0% 0%

1%

QTD_RE NDA_FAM_1S AL QTD_RE NDA_FAM_1A3S AL QTD_RE NDA_FAM_3A5S AL
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Tabela 07  
Raça/Cor. Inscrição UPT por universidade / 2008 

 

UNIVERSIDADE BRANCA PARDA INDÍGENA AMARELA NEGRA 
NÃO 

RESP 
TG 

UEFS 505 3.636 30 71 2.942 114 7.298 

UESB 650 2.174 22 67 781 71 3.765 

UESC 315 2.190 86 36 1.252 128 4.007 

UNEB 3.605 15.947 277 547 12.327 583 33.286 

TOTAL 5.075 23.947 415 721 17.302 896 48.356 

 Fonte: SEC/CMO, 2008.  Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Observa-se pelo quantitativo expresso que a cor “parda” alcança quase a 

metade do total de candidatos e se for adicionado aos 17.302 da cor negra, o 

quantitativo chega a 41.249, representando 85% dos inscritos. Acrescentando-se os 

indígenas, o quantitativo vai para 41.664, atingindo 86%, reforçando que a ação 

afirmativa neste projeto contempla com bastante intensidade a questão étnica.   

Em relação a questões sócio-culturais (Gráfico 05), a amostra apresentou 

dados bastante representativos deste segmento. Foi expressivo, o percentual de 

42% dos inscritos que ocupam o tempo com a religião; 20% se ocupam de 

atividades culturais (teatro e dança), 12% ocupam o tempo com leitura. Os 26% 

restantes se referem a outras atividades, que individualmente ocupam percentuais 

inferiores a 5%, além dos 11% que não responderam a esta pergunta. 
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RELIGIÃO 
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LEITURA 
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MÚSICA 

2.552 

CIRCULANDO 

1.054 

NR 

5.414 

 

LEGENDA 

 

 

Gráfico 05 - Dados sócio-culturais dos inscritos UPT/2008 
Fonte: SEC/CMO, 2008. Elaborado pela pesquisadora. 
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Essa realidade também converge para o entendimento do pouco capital 

cultural adquirido por esse segmento, considerando as condições de baixo poder 

aquisitivo das famílias e as questões de sobrevivência relacionadas aos que 

estudam e trabalham ao mesmo tempo, entre outras. 

 

 

4.4.2 Monitores/ Estudantes Universitários 

 

 

Os professores/monitores do Projeto Universidade Para Todos (UPT) são 

estudantes dos cursos de licenciatura das Universidades Estaduais e também das 

Federais. Estes estudantes são convocados através de Edital, tendo que preencher 

os seguintes requisitos:  

 

[...] estar regularmente matriculado em um curso de graduação nas 
universidades participantes, cursando quinto ou posteriores 
semestres; não ter reprovação em disciplinas relacionadas à área em 
que vai concorrer; não ser beneficiado de outra fonte institucional; e 
declarar a disponibilidade de tempo para atuar no Projeto até sua 
finalização. (BAHIA, 2007b, p. 32). 

 

Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas pelos estudantes, elas 

poderão ser pleiteadas por professores licenciados na disciplina que irão atuar e 

tenham experiência no exercício do magistério. 

Os monitores são selecionados pelos coordenadores de área e por um 

professor auxiliar e faz parte da seleção apresentar uma aula prática, sendo 

observada a questão motivacional, entre outras, de acordo com os objetivos do 

Projeto e de cada programa curricular. Após a seleção, os monitores passam pela 

capacitação com a finalidade de conhecer as diretrizes norteadoras da proposta 

administrativo-pedagógica do UPT, na perspectiva de uma prática docente mais 

consciente. 

O projeto, durante o período de 2003 a 2008, integrou 8.400 Monitores, 

conforme apresenta a Tabela 08.   
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Tabela 08  
Quantitativo de Monitor do UPT por UE (2003-2008) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 

UEFS 126 120 124 228 100 160 858 

UESB 51 70 92 132 97 100 542 

UESC 61 70 88 132 184 103 638 

UNEB 973 1.000 959 1.730 1.000 700 6.362 

 TOTAL 

GERAL                                                                  8.400 

        Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2010. 

 

 

A pesquisa realizada pela UEFS entrevistou 353 monitores distribuídos entre 

os 25 municípios participantes do Projeto, destes 274 são das regiões atendidas 

pela UNEB; 33 monitores são da UEFS; 26 da UESC e 20 da UESB. (BAHIA, 

2007b). 

De acordo com o curso em que estão se graduando a maioria encontra-se 

no curso de letras e a minoria no curso de química, tendo ainda um pequeno número 

cursando a pós-graduação. A Tabela 9 mostra a origem dos monitores por curso.  

 

 

Tabela 09 
Formação do Monitor 

 

Curso Qtde % 
Letras 98 31,41 
Geografia 31 9,94 
Física 29 9,29 
Matemática 28 8,97 
História 24 7,96 
Biologia 21 6,73 
Química 16 5,13 
Pedagogia 18 5,77 
Pós-graduação 07 2,24 
NS/NR 40 12,82 

Total 312 100,0 
   Fonte: BAHIA, 2007b. Elaborado pela pesquisadora. 
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Ao contrário do que acontece entre os cursistas visto que a maioria pertence 

ao gênero feminino, entre os monitores a maioria é de homens, mas a diferença 

entre os gêneros é bem pequena, conforme Tabela 10. 

 

 

Tabela 10 
Gênero do Monitor 

 

Gênero Qtde 

Masculino 184 

Feminino 167 

NS/NR 2 

    Fonte: BAHIA, 2007b. 

  

 

Com relação à faixa-etária dos monitores, constatou-se que o maior 

percentual corresponde a jovens, entre 22 e 25 anos, seguido da faixa entre 26 e 30 

anos e com a menor representatividade nas faixas de até 18 anos e mais de 50 

anos, as quais juntas alcançam apenas 1,4%.  A Tabela 11 mostra todas as faixas: 

 

 

Tabela 11 

Faixa etária do Monitor 
 

Faixa Etária Qtde 
Até 18 anos 2 
De 19 a 21 anos 16 
De 22 a 25 anos 148 
De 26 a 30 anos 92 
De 31 a 40 anos 56 
De 41 a 50 anos 25 
Acima de 50 anos 3 
NS/NR 11 
Total 353 

  Fonte: BAHIA, 2007b. 
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Observa-se com este resultado que a defasagem idade-série está presente 

em todos os níveis de ensino, considerando o grande quantitativo a partir das faixas 

de 22 até 40 anos de idade e a época oficial para cursar a educação superior 

corresponde à faixa etária de 18 a 24 anos. 

Quanto ao estado civil, destaca-se o número de solteiros 262, 

correspondendo a 74,22%, ou seja, a maioria; seguido do número de casados 78 

que atinge 22,10% e um pequeno número de separados apenas 04, como 

demonstra a Tabela seguinte: 

 

 

Tabela 12 
Estado civil do Monitor 

 

Estado Civil Qtde 

Solteiro 262 

Casado 78 

Separado 4 

Outros 7 

NS/NR 2 

Total 353 

   Fonte: BAHIA, 2007b. 

 

 

Verificou-se, na tabela a seguir, que 245 monitores afirmaram possuir outra 

ocupação além das aulas do UPT, um quantitativo bastante representativo, 

chegando a alcançar o percentual de 69,41% da amostra e 108 monitores 

responderam não possuir outra ocupação, correspondendo a 30,59%.  
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Tabela 13 
Outra ocupação do Monitor 

 

Outra ocupação Qtde  

Sim  245 

Não  108 

Total 353 

 Fonte: BAHIA, 2007b. 

 

Dos que possuem outra atividade, foi evidenciado que 172 são professores 

em outras instituições, públicas ou particulares; 06 (seis) disseram apenas estudar; 

05 (cinco) revelaram participar de outros estágios; 04 (quatro) afirmaram que são 

pesquisadores; 04 (quatro) funcionários públicos; 03 (três) são voluntários em outros 

projetos e 02 (dois) são bancários. Outras ocupações também foram citadas: policial 

militar, farmacêutico, secretário, comerciante, coordenador pedagógico, diretor de 

escola, empresário e vendedor. (BAHIA, 2007b, p. 71). 

Os Monitores foram questionados sobre o nível de satisfação com a sua 

participação no Projeto Universidade para Todos. Os conceitos registrados foram em 

sua maioria de “bom” a excelente, atinge um percentual de 92,63%, o que revela um 

saldo positivo para o Projeto, bem como para a formação e qualificação profissional 

desses agentes, além da bolsa monitoria favorecer a permanência do estudante na 

academia. Vê-se na Tabela a seguir: 

 

Tabela 14 
Satisfação do Monitor 

 

Conceito de satisfação em participar do UPT Qtde 

Excelente 127 

Bom 200 

Regular 20 

Ruim 1 

NS/NR 5 

Total 353 

    Fonte: BAHIA, 2007b. 
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A inserção desses estudantes universitários na condição de professores 

monitores aliada à capacitação continuada, configura-se em resultados de 

relevância para as universidades, subsidiando a avaliação, estudos e pesquisas 

acadêmicas, em relação à formação docente. 

 

 

4.5 SISTEMAS E SUBPROCESSOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

UPT 

 

 

4.5.1 Sistema Gerencial e Decisório 

 

 

O Projeto Universidade para Todos (UPT) inseriu-se em duas estruturas 

institucionais, hierarquicamente independentes, com ações autônomas e ao mesmo 

tempo interdependentes, convergindo para exeqüibilidade do projeto. A Secretaria 

da Educação, por meio da CODES e com base no decreto que regulamentou as 

diretrizes gerais, faz a articulação e interlocução e, as Universidades Estaduais, co-

responsáveis diretas pela execução do projeto.  

O modelo descentralizado e participativo de gestão foi fator preponderante 

para que as decisões fossem tomadas e, o projeto, engrenasse numa dinâmica, 

correspondendo a sistemas e processos de implementação de forma a cumprir as 

etapas, em relação aos prazos e atingir objetivos e metas programadas.   

A visibilidade social foi sendo expandida, na medida em que se fazia 

acontecer o projeto em cada pólo/campi e se expandia a outras localidades, 

atingindo a sua abrangência praticamente em todo o território baiano, como já posto. 

O projeto inserido como atividade extensionista de apoio a iniciativa governamental 

de promover o acesso à educação superior, traz resultados que ultrapassa a via de 

aprovação no processo seletivo do vestibular. Traz benefícios também como 

atividade de ensino, na medida em que oportuniza aos alunos das licenciaturas 

vivenciar uma prática aplicada de seus conhecimentos teóricos no exercício da 

monitoria e na atividade de pesquisa, abrindo caminhos de investigação na área, 

quando há participação de alunos de graduação e pós-graduação em pesquisas.  



                                                                                                                                  103 

É perceptível que a implementação de um projeto educacional deste porte 

que aproxima educação superior com educação básica, envolvendo as instâncias, 

estadual e municipal, não ocorreu num percurso linear. Houve momentos de 

instabilidade, por fatores diversos, que vão desde a cultura organizacional, à 

interferência política, ao jogo de interesses.  

Outra questão determinante no sistema gerencial e decisório encontrou 

respaldo na forma coletiva e colegiada como atuavam os agentes implementadores, 

tornando-se um ganho de extrema vitalidade para a dinâmica do processo de 

implementação.  Esse modelo de gestão descentralizada e democrática agregou 

valor na agilidade das informações e na circulação das decisões que foram 

adotadas.  

Fez parte da gestão as avaliações e os feedback utilizados para corrigir ou 

empreender mudanças, potencializando os resultados. As experiências foram 

socializadas, entretanto, muitas vezes a mesma diretriz determinada ocorria com 

desdobramentos diferenciados em razão de realidades distintas em cada 

universidade.  

Na opinião de alguns dos entrevistados apareceram as seguintes reflexões 

acerca da gestão:  

 

O Plano de Trabalho é um instrumento de gestão que atende ás 
necessidades do projeto. É relevante, flexível, o planejamento das 
ações é suficiente para o desenvolvimento das etapas de execução e 
no ano seguinte o Plano de Trabalho pode ser ajustado as novas 
necessidades e dá cobertura na criação das demandas. (Entrevista 
UEFS, 2008). 
 
Além de permitir o ingresso no ensino superior, o Projeto também 
tem proporcionado aos alunos cursistas uma melhor visão de seus 
direitos e responsabilidades no processo de construção do seu 
próprio futuro e da sociedade.  Esses resultados foram em 
decorrência de estratégias e ações que a gestão do Projeto, vem 
buscando ao longo desse período, objetivando melhorar o índice de 
aprovação, reduzir a evasão e o resgate da auto-estima dos 
cursistas. (Entrevista UESB, 2008). 
 
Cada ano trouxe para a gestão um novo elemento que às vezes esse 
elemento não foi facilitador e sim dificultador, então coube à gestão a 
responsabilidade de pensar, achar a saída para conseguir que o 
projeto chegasse ate o final e tivessem sempre resultados positivos. 
(Entrevista UESC, 2008). 
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Essa gestão compartilhada acontece naturalmente. O gestor geral 
existe e é necessário para aglutinar todas as outras gestões: a 
gestão dos coordenadores de disciplina, dos coordenadores de apoio 
escolar, dos coordenadores de formação continuada, dos 
supervisores pedagógicos que irão estabelecer procedimentos sem 
os quais o projeto se torna inviável. A gestão exige uma avaliação 
permanente das ações e estas são medidas pela equipe de 
avaliação que apresenta os resultados que, por sua vez, levam a 
equipe de gestores a adotarem novas medidas procedimentais. 
(Entrevista UNEB, 2008).  

 

Existiram também preocupações que refletem o sistema de gestão como um 

todo, como pode ser percebido nestas falas:  

 

De um modo geral a gestão do projeto precisa passar por 
reformulações do ponto de vista da secretaria. A secretaria tem que 
ter um suporte maior para acompanhar, pra fazer as visitas, para 
verificar se os objetivos estão sendo alcançados e um suporte maior 
para assegurar mecanismos de gestão sem necessariamente o 
atrelamento às universidades. Agora do ponto de vista das 
universidades precisariam incluir o projeto Universidade para Todos 
na sua pauta de discussão enquanto projeto de extensão que precisa 
estar vinculada ao projeto de ensino e que não pode ser meramente 
um projeto para garantir mais uma bolsa para os professores. 
(Entrevista CODES, 2008). 
 
É preciso que os gestores das estaduais falem claramente o que 
pretendem e esperam do projeto aos representantes do governo da 
Bahia. Se for preciso, que se dê um novo formato ao projeto? Talvez, 
essa formatação que está sendo utilizada há 06 anos precise ser 
reestruturada. (Entrevista UNEB, 2008). 

 

Uma decisão que merece destaque refere-se à isenção da taxa de inscrição 

para os estudantes do Projeto Universidade para Todos, constituindo-se uma 

medida de completude, de resultado positivo para esta política de igualdade de 

oportunidade, que obteve respaldo nos perfis levantados, nos relatórios, nas 

avaliações parciais e finais realizadas.  

Os argumentos foram suficientes para justificar o financiamento à Secretaria 

de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais (SECOMP) de onde provem o 

recurso do Projeto Universidade para Todos, viabilizado por meio do Fundo de 

Combate à Pobreza (FUNCEP). O Fundo foi criado com o objetivo de aplicar 

recursos em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, reforço de 

renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a 

melhoria da qualidade de vida.  
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O critério adotado pelo governo para o direito ao benefício da isenção da 

taxa do vestibular estabelece que o cursista obtenha 75% de freqüência durante o 

curso. Essa medida veio atender as reivindicações feitas pelos próprios estudantes, 

monitores, coordenadores de área das universidades, desde o primeiro ano de 

implementação. Estas informações aparecem registradas no documento de 

Avaliação do Projeto, pelos autores citados, contendo a seguinte frase: “arcar com 

as taxas de inscrição dos vestibulares das IES públicas” (BAHIA, 2006a, p. 38, 44, 

50, 56, 62).  

Em outras publicações das universidades estaduais, constam os seguintes 

registros: 

 

Isenção da taxa de inscrição para o exame vestibular a alunos do 
Projeto Universidade para Todos, desde que comprovada a 
freqüência de 75% no curso pré-vestibular. (UNEB, 2006-2007, p. 
20). 
 
A Isenção da Taxa de Inscrição do Vestibular destina-se ao 
atendimento de candidatos oriundos de Escola Pública (4% do 
número de inscritos do vestibular anterior, classificados com a maior 
média), servidores da Uesb e seus dependentes (filhos e cônjuges), 
Programa Universidade Para Todos (que têm 75% de freqüência), 
cursos Pré-Vestibulares Filantrópicos e aos Portadores de 
Necessidades Educativas Especiais. (UESB, 2008). 
 
Dos 2.450 (dois mil quatrocentos e cinqüenta) alunos concluintes do 
Projeto Universidade para Todos, somente 1.681 (hum mil seiscentos 
e oitenta e um), o que equivale a 69%, inscreveram-se para o 
Vestibular 2007.1. Esperava-se um número bem maior, considerando 
a isenção total para a inscrição no Processo Seletivo da UEFS. 
(UEFS, 2007, p. 27). 

 

Considerando esta informação acima, referente a 31% dos estudantes que 

freqüentaram até o final do curso e não se inscreveram no exame vestibular, apesar 

de ter a concessão do benefício, fez-se necessário nesta investigação, estabelecer 

uma comparação com as respostas específicas sobre as dificuldades de 

aprendizagem, apresentadas pelos estudantes do UPT, na Pesquisa de Avaliação 

do Projeto, realizada pela UNEB. 

Com base neste comparativo, os dados apontaram que 98,4% dos 

estudantes pretendiam concluir o curso, entretanto, as dificuldades de aprendizagem 

podem ter se constituído como empecilho ao intento. Foram apresentadas como 

principais dificuldades: interpretação de texto (78,7%), resolução de problemas 
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(72,6%), entendimento das aulas (62,8%), concentração nas aulas (51,8%) e 

freqüência às aulas (32,9). E ainda atribuíram estas dificuldades a pouca motivação 

e interesse (47,8%), baixa auto-estima (48,5%), pouco tempo para estudo (70,3%), 

pouca dedicação (64,5%) e pouca base (67,4%). (BAHIA, 2006a, p. 47).  

Diante deste contexto, entende-se que foram muitas as explicações 

reveladas, as quais podem se constituir em elementos para esclarecer porque eles 

freqüentam até o final, tem a cobertura da taxa de isenção e ainda assim, não fazem 

a prova do exame vestibular. A aferição desta situação pode também ser explicada 

pelo percentual significativo de cursistas repetentes do projeto, conforme será mais 

adiante apresentado, no gráfico 07. 

Proposta Pedagógica   

A proposta pedagógica do Projeto Universidade para Todos (UPT) 

contempla um programa de curso pré-vestibular inserido conteúdos direcionados ao 

exame, tomando como referência as disciplinas do currículo do ensino médio. A 

carga horária estruturada corresponde a 25 horas/aulas semanais, totalizando 600 

horas que corresponde a um período de seis meses de curso. Ao longo do processo 

de implementação e diante de diagnósticos apresentados, o aumento da carga 

horária para 800 horas foi uma das mudanças necessárias para elevar os resultados 

do Projeto.  

Além de preparar alunos do 3º ano do Ensino Médio e egressos da rede 

pública de ensino para o processo seletivo do vestibular, objetivo maior, o projeto 

Universidade para Todos incluiu princípios pedagógicos que norteiam a sua 

proposta como: 

a) Igualdade de oportunidades no acesso à Universidade; 

b) Orientação para aquisição de conhecimento e a criação de valores 

pessoal e profissional; 

c) Fortalecimento da auto-estima, da consciência crítica, criativa e 

participativa dos alunos; 

d) Manutenção do compromisso dos alunos cursistas com a aprendizagem 

formal; 

e) Respeito aos limites e incentivo às possibilidades de cada um dos 

participantes; 

f)    Unificação do conhecimento com a ação, dos valores com os atos, dos 

fins com os meios; 
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Assim, com base nesses princípios, pode-se aferir que esta ação 

governamental, contempla um segmento estudantil que, ao longo do processo de 

escolarização, alcançaram o ensino médio em condições desfavoráveis de 

aprendizagem e de cultura. Oriundo de camada social empobrecida fica evidenciado 

que a maioria dos estudantes egressos da rede pública não pode competir no 

mesmo padrão com o segmento estudantil de classe média a alta, a qual cursou 

escolas privadas com o ensino diferenciado e direcionado para os vestibulares das 

universidades públicas. Essa reflexão reforça a valiosa contribuição do projeto, 

enquanto ação afirmativa, na perspectiva de dar a oportunidade para o estudante 

sair da condição desigual de aprendizagem, por meio de um programa de curso que 

reforça conteúdos e habilidades, condições necessárias para garantir a igualdade de 

oportunidade e tratamento, na perspectiva do acesso à educação superior.  

Revelou o depoimento de uma estudante: 

 

Quantas vezes nos deparamos a sonhar; a sonhar uma vida, uma 
vida digna, honesta e proveitosa. Então lá eu estava, em meus 
pensamentos a sonhar, cursando uma faculdade em que eu pudesse 
me tornar uma cidadã melhor, com a mente mais aberta, mais 
produtiva. A faculdade era um meio que eu teria a oportunidade de 
profissionalizar-me, abranger a minha prática pedagógica. Só que de 
repente parei e me questionei: como poderia realizar tal sonho? 
Como poderia me classificar para um curso tão concorrido sem uma 
preparação? 
Um meio possível e óbvio para que pudesse me preparar seria 
estudar bastante, mas sozinha era muito difícil. Tentei uma vez o 
vestibular e não consegui, a segunda e nada, então bateu o 
desespero, vi as minhas esperanças escorrerem, mas não 
extinguirem-se. Tive a idéia de estudar em um cursinho pré-
vestibular, precisava desse curso, entretanto as condições 
financeiras não me permitiam, mesmo fazendo economias não era 
viável e, como uma mágica, conheci um projeto que oferecia um 
curso gratuito, um curso respeitável, seguro e possível: o 
Universidade para Todos. Após fazer a seleção, consegui ingressar 
no curso, minhas esperanças e sonhos renovaram-se. 
Cursei o pré-vestibular com professores excelentes, módulos, grupos 
de estudos esforçados e uma coordenação organizada. Então, 
finalmente, meu terceiro vestibular, e esse foi o marco do inicio dos 
meus projetos, realizações de sonhos e minha oportunidade de um 
futuro melhor. Passei no processo seletivo da UNEB, em 1º lugar. 
Hoje agradeço ao programa Universidade para Todos pelo auxilio e 
dedicação a estudantes como eu, que são privados de cursos por 
não terem condições de cursarem em instituições particulares. 
Agradeço por ter conseguido realizar um sonho meu e de minha 
família. Acredito que tal curso promete continuar a promover 
oportunidades e ingressos em faculdades que representam sonhos e 
esperanças de muitos. Torço para que o programa não seja extinto e 
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prossiga nos seus objetivos. (Aluna da UNEB, Campus Conceição do 
Coité, Curso Letras Vernáculas, II Semestre). (BAHIA, 2007a). 

 

O depoimento na íntegra, expressa o valor atribuído pela cursista em relação 

à oportunidade de participar deste projeto governamental e as dificuldades 

atravessadas pela falta de preparação para ser aprovada no vestibular, expressada 

pela sua persistência em várias tentativas para alcançar êxito.  

O curso pré-vestibular tem modalidade presencial, com a carga horária que 

passou a ser adotada de 800 horas, após reformulação curricular, distribuídas em 10 

disciplinas (Língua Portuguesa, Redação, Literatura, Matemática, História, 

Geografia, Biologia, Física, Química, Língua Estrangeira). Lecionadas pelos 

graduandos a partir do 5º semestre das universidades públicas, na condição de 

professores-monitores, supervisionados na prática pedagógica pelos professores/ 

especialistas das universidades e pelas atividades complementares da formação 

continuada, programada pelas ações de capacitação do projeto. e integração dos 

cursistas na cultura acadêmica.  

O diferencial nesta proposta se deve também a construção da rede social 

consolidada, por meio do processo de interação educativa na troca de experiência, 

pela identidade cultural dos sujeitos do processo de aprendizagem, pelo cultivo e 

aprendizado de valores de cidadania, de consciência negra e de direitos humanos. A 

base da proposta segue a linha teórica histórico-crítica, conduzida pela análise e 

compreensão que as diferenças sociais ampliadas ao longo do tempo podem ser 

reduzidas através do conhecimento, possibilitando a autonomia para refletir e agir de 

forma individual, coletiva e igualitária.  

 

A abordagem metodológica está sedimentada na Pedagogia 
Histórico-Crítica e busca trilhar os caminhos da ação-reflexão-ação 
refletida. As aulas, portanto, são dialógicas. Busca-se a utilização de 
técnicas como: exposição participada, aulas presenciais, simulados, 
aulas interativas através da mídia, material didático, trabalho de 
pesquisa, estudo em grupo, orientação vocacional, visitas 
direcionadas. (BAHIA, 2004).  

 

Em relação à prática pedagógica do programa UPT, o relatório da UESC, 

constou a seguinte informação: 

 

Desse modo, a praxe dos professores/monitores foi a de prover o 
aluno de hábitos críticos, reflexivos, voltados para a internalização de 
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conceitos educativos. Essa praxe possibilitou por parte dos 
professores/monitores, um exercício pedagógico mais consciente, na 
medida em que as diferentes formas de conhecimentos foram 
comunicadas possibilitando assim, com que esses estudantes 
vivenciassem, efetivamente, a sua cidadania. (UESC, 2005). 

 

O formato do UPT de integrar graduandos das universidades estaduais, 

exercendo a função de professores/ monitores trouxe ganhos de relevada magnitude 

para esses atores e para o fortalecimento do projeto, enquanto política sócio-

educativa. 

O documento de Avaliação do Projeto consta: 

 

Elevação do nível da prática pedagógica dos professores/ monitores, 
aumento da capacidade criativa e produtiva dos estudantes dos 
cursos de graduação, observando-se maior domínio em sala de aula, 
maturidade profissional e abertura de oportunidade de acesso a 
novos trabalhos. (BAHIA, 2006a, p. 15).  

 

As mudanças operadas no aumento da carga horária, em função da revisão 

de conteúdos básicos, reforço e implantação de projetos complementares, como: 

oficinas de redação, seminários temáticos, subprojetos na área de cultura e artes e 

outros a serem expostos mais adiante neste trabalho, fortaleceu o potencial deste 

segmento estudantil com impactos sócio-educativos, profissionais e produtivos que 

estão além dos resultados de aprovação no vestibular.  

 

É redundante e desnecessário discorrer sobre a importância 
intrínseca do Projeto. Basta escolher, aleatoriamente, um dos atores 
que efetivamente participou – cursista, monitor, apoio, coordenador 
ou especialista – e perguntar a respeito. Invariavelmente, a resposta 
estará impregnada de paixão. Todos falarão de mudanças ocorrridas 
em todos os níveis e com diferentes graus de intensidade, que vão 
do resgate da auto-estima perdida à prova de fogo não vivenciada 
nas licenciaturas. (BAHIA, 2006a, p. 89). 

 

Integradas permanentemente ao programa do curso UPT, as atividades 

como os simulados, as revisões e a orientação profissional, os testes aplicados com 

base nas questões do ENEM (mais recentes), foram recursos valiosos, melhorou 

não só os resultados de aprovação em processos seletivos, concursos e até 

seleções para emprego. 

A realização de simulados, recurso pedagógico que tinha o apoio da 

comunidade acadêmica e dos cursistas, era o instrumento que avaliava o 
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aprendizado do estudante no projeto. Para além de todo um clima configurado na 

execução do exame que correspondia pelo cumprimento do horário, fiscalização, 

entre outros, também simulava “o dia do exame vestibular”.  

A semana de revisão também fez parte e se tornaram momentos de 

satisfação. O registro a seguir constou no Relatório da UEFS, no seu segundo ano 

de implementação: 

 

O Vestibular simulado que visou avaliar o processo ensino-
aprendizagem dos alunos aconteceu no período de 15 a 17 de 
dezembro de 2004, nos municípios de Feira de Santana, Lençóis e 
Santo Amaro, no mesmo turno das aulas. As provas foram 
elaboradas pelos professores sob a orientação da coordenação do 
Projeto. A aplicação do simulado visou organizar um processo de 
provas o mais semelhante possível ao Vestibular, para que o aluno 
experimentasse sensações vividas no processo propriamente dito. 
(UEFS, 2005, p. 14). 
 
Anteriormente à realização do Processo Seletivo Simulado houve 
uma semana de revisão dos conteúdos trabalhados. Cada disciplina 
teve aulas com 2 horas de duração, envolvendo nesta proposta, além 
dos alunos, os professores monitores, coordenadores de área, 
coordenador geral e pessoal de apoio. Objetivando fortalecer a auto-
estima, foram desenvolvidas atividades de reconhecimento das 
potencialidades, interagindo com o grupo de colegas, professores, 
como também visita ao Campus da UEFS. (UEFS, 2005, p. 15). 

 

O material didático, “Módulos dos Alunos”, integrou o programa de 11 

disciplinas e foi referência para os estudantes. Sofreu alterações do ano de 2005 

para 2006, reduzindo de quatro para dois volumes, revisão efetuada pelos autores, 

especialistas (mestres e doutores) das Universidades Estaduais. Até hoje funcionam 

com o mesmo formato, constando de forma compactada os conteúdos mais 

significativos e exercícios direcionados para os vestibulares, principalmente das 

universidades públicas. Nas avaliações realizadas, as opiniões são variadas pelos 

agentes envolvidos, em termos da qualidade do material utilizado. Muitos concordam 

sobre a necessidade de ajustes, principalmente na questão da atualização dos 

conteúdos. 
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O Gráfico 06, expôs a avaliação dos cursistas das universidades estaduais a 

respeito dos módulos utilizados. 

 

 

 

  

  Gráfico 06 - Avaliação dos módulos didáticos 
  Fonte: BAHIA, 2006a, p. 37. 

 

 

Praticamente metade dos estudantes/ cursistas classificou como bom, os 

módulos 1 e 2 por eles utilizados. Esse material didático o aluno recebe e as 

universidades têm um controle sobre a entrega com a orientação sobre os cuidados 

no uso ou o repasse desse material para outro estudante, caso haja desistência. É 

claro, que podem existir situações que fogem ao controle, mas as diretrizes são 

direcionadas para o reaproveitamento do material.   

A questão da evasão foi um dos fatores que chegou a apresentar o índice de 

30 a 50% em alguns pólos e constam as seguintes informações sobre as possíveis 

causas na opinião de parte dos professores monitores que responderam à Pesquisa 

Avaliativa do Projeto envolvendo as quatro universidades estaduais. (BAHIA, 2006a, 

p. 68).  Observem a Tabela 15. 
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Tabela 15 
Opinião dos Monitores sobre a evasão no UPT 

 

 

De acordo com os dados apresentados sobre a evasão no Projeto UPT, 

percebe-se que essas mesmas respostas configuram uma realidade desta demanda 

nas questões de ordem estrutural (necessidade de trabalhar, dificuldade de 

acompanhar às aulas, dificuldade financeira, falta de base, falta de segurança na 

escola), de ordem pessoal (falta de motivação, baixa auto-estima, ENEM), de ordem 

operacional e de gestão (difícil acesso à escola, falta de merenda, monitores sem 

compromisso). E, especificamente, a causa “decepção com o projeto” pode estar 

incluída no adiamento das aulas, no atraso dos módulos e do pagamento da bolsa, 

entre outros.  

O projeto com o passar dos anos avançou na melhoria dos resultados, 

adquiriu confiança e respeito, integrando-se e solidificando-se cada vez mais na 

Comunidade. Outro ponto, também, foi o espaço aberto pela imprensa escrita, 
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falada e televisiva que fez divulgar os momentos mais significativos, dando 

visibilidade ao projeto. (UEFS, 2007). 

Uma das razões, deveu-se ao fato da inserção no programa do curso, em 

2006, as atividades complementares denominadas de subprojetos, configurados 

como ações fortalecedoras das múltiplas inteligências, inovando, complementando e 

fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem.  

 

Os temas abordados estão sendo trabalhados, considerando-se as 
múltiplas inteligências e as disciplinas de aprendizagem, de forma a 
viabilizar o exercício da tomada de decisão, do aprimoramento, da 
escolha dos desejos possíveis e da determinação dos limites aos 
quais todos estão sujeitos em face da própria condição humana e da 
vivência em sociedade. (BAHIA, 2006b, p. 45). 

 

Cada universidade desenvolveu um projeto, coordenou-o nas quatro 

universidades estaduais, essa metodologia adotada favoreceu a perspectiva de 

rede, o fortalecimento da integração entre as universidades e seus cursistas, bem 

como a ampliação de oportunidades aos estudantes. Foram implementados os 

seguintes subprojetos: 

a) UNIOLIMPÍADAS – Olimpíadas do Conhecimento do Projeto 

Universidade para Todos. Uma ação de competição onde foram 

avaliados o desenvolvimento cognitivo e psicopedagógico por meio das 

atividades: campeonato de xadrez; concurso de redação e gincana do 

conhecimento; 

b) PROUNICA - Projeto Universidade, Cultura e Arte. Buscaram priorizar as 

tendências regionais, as influências, e as expressões culturais, 

contributivas no processo ensino-aprendizagem por meio da dança, 

música, teatro, artesanato e artes plásticas; 

c) Empreendedorismo e Escolha Profissional – desenvolvimento de ações 

que proporcionem aos cursistas informações e vivências sobre o mundo 

acadêmico e a sociedade contemporânea, inserindo informações sobre 

as carreiras profissionais; 

d) Avaliação do Projeto Universidade para Todos que se configurou em uma 

pesquisa de avaliação, com dados qualitativos e quantitativos sobre os 

resultados apresentados no período de 2003 a 2006, referente as quatro 
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universidades estaduais, realizada pela UNEB e socializado os dados em 

2007 para a equipe da SEC e na publicação impressa;   

e) Memória Técnica do Projeto Universidade para Todos trouxe o registro 

de desempenho do projeto, os principais fatores que contribuíram nos 

resultados, enquanto política inclusiva de acesso à educação superior. 

Realizada pela UEFS e impressa em 2007; 

f)    Projeto Piloto na implantação de uma turma especial, de pessoas surdas, 

com adequação metodológica para atender às expectativas e 

necessidades dessa demanda; 

g) Portal do projeto Universidade para Todos - criado com o objetivo de 

promover a comunicação das ações referentes ao projeto e socializar 

conteúdos relevantes  e dirigidos à preparação para o exame vestibular. 

 

Neste contexto, o Projeto Universidade para Todos, faz incursões 
nesta realidade de forma a promover a transformação e a inclusão 
social, pois, o mesmo tem atuado com vistas a melhoria da educação 
de jovens concluintes do Ensino Médio, o que por sua vez significará 
melhores condições dos jovens usufruírem das oportunidades e 
direitos de acesso ao Ensino Superior, como também, enfrentarem 
os desafios do mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 
(BAHIA, 2007b, p. 20). 

 

A inserção dessas ações complementares impulsionou transformações, na 

vida acadêmica, no potencial cognitivo, na descoberta de talentos e no espírito 

empreendedor e produtivo. Os Relatórios das quatro Universidades Estaduais 

apontaram depoimentos e fotos dos trabalhos realizados, bem como boletins e 

revistas divulgados apontaram os impactos sociais que o projeto vem alcançando a 

cada ano de implementação. 

O ano de 2007, o Projeto também incorporou atividades complementares 

que qualificaram o seu programa, como: Seminário Temático sobre a História e 

Cultura das populações afro-brasileiras e africanas (Anexo D) que obteve respaldo 

na Lei Federal 10.639/2003, a qual instituiu a obrigatoriedade do ensino de História 

da África e Cultura Afro-Brasileira em toda a educação básica nacional. 

  

Para os 25.280 mil estudantes do Universidade para Todos, estudar 
para o vestibular foi mais do que aprender fórmulas, regras e 
raciocínio lógico. Eles conheceram de perto como a história e a 
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cultura afro-brasileira influencia a sociedade. (EDUCAR, 2008 p. 64-
65). 

 

O Concurso de Redação com premiação ao final do processo para os 

primeiros colocados por universidade; a revitalização do portal do projeto 

(www.universidadeparatodos.uneb.br); oficinas de Orientação Vocacional foram 

entre outras, ações fortalecidas no projeto.    

Os anos que decorreram na execução, de certa forma, provocaram 

discussões, inquietações, muitas reflexões e aprendizados. Analisar política pública 

de tamanha complexidade torna-se desafiador, entretanto o seu processo de 

implementação dá margem a criação, recriação ou mesmo abandono da política.  

De acordo com Melo e Silva (2000, p. 11),  

 

A implementação, portanto, „cria‟ políticas: a implementação de 
políticas constantemente orienta novas políticas. Como a 
implementação implica em tomada de decisões, ela própria se 
constitui em fonte de informações para a formulação de políticas. 

 

O Projeto Universidade para Todos, a cada ano letivo finalizado, culminava-

se com a avaliação e apresentação dos resultados de desempenho. Ao mesmo 

tempo, essa avaliação conjunta se constituía em feedback para o planejamento  do 

ano seguinte. Geralmente, as decisões e medidas governamentais adotadas 

sinalizavam para a permanência e o fortalecimento do projeto, bem como, orientava 

para a criação de novas políticas, a exemplo da incorporação da taxa de isenção e 

da criação de projetos complementares.   

 

 

4.5.2 Processo de Divulgação e Informação 

 

 

A divulgação e informação foram fatores relevantes no processo de 

implementação porque se utilizou de instrumentos favoráveis a socialização e 

circulação das informações, a exemplo dos Editais publicados nas universidades 

para a seleção dos Monitores e de outros agentes e o uso do SOMAR, sistema 

informatizado de matrícula, com divulgação bastante ampla para os candidatos a 

inscrição no curso pré-vestibular. Além destes, foram utilizados, os sites, o portal do 

http://www.universidadeparatodos.uneb.br/
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projeto, o “Fale Conosco” e meios de comunicação como: jornais (Anexo E), rádio, 

televisão, boletins, informativos (Anexo F), folders (Anexo G) e revistas. Enfim, esses 

recursos mantiveram o princípio da transparência e de fácil circulação e 

abrangência, adotados nas etapas de inscrição, seleção, matrícula, capacitação, 

encontros e seminários de avaliação.  

Enfim, confirma-se a afirmação de Draibe, independente de qual seja a 

dimensão de um programa, observa-se a necessidade da divulgação e circulação de 

informações, principalmente entre os sujeitos que vão implementá-los e os que dele 

irão beneficiar-se. Ao analisar tais mecanismos, o avaliador poderá extrair “[...] os 

indicadores que medirão os níveis de qualidade desse processo: clareza, 

abrangência e suficiência das informações, agilidade do fluxo etc.” (DRAIBE, 2001, 

p. 32). 

Um fator significativo merece destaque: a concepção do Portal Universidade 

para Todos, criado em 2006, hospedado pela Uneb e disponível no endereço 

www.universidadeparatodos.uneb.br, com acesso às demais Universidades para 

alimentação das informações relacionadas ao Projeto. Foi revitalizado em 2007 com 

a finalidade de intensificar o fluxo de informações geradas, socializar os resultados e 

promover a interação entre seus participantes e o público em geral. 

 

 

4.5.3 Processo de Seleção 

 

 

A etapa de seleção é um dos sistemas, nesse Projeto, que se encontra bem 

delimitado na estrutura institucional (SEC e Universidades Estaduais), não só para 

definir o público alvo, beneficiário principal do projeto, bem como os agentes 

implementadores, integrantes da parte pedagógica e operacional. Entre eles estão 

os monitores, os capacitadores, os coordenadores administrativos e de pólos. Os 

procedimentos adotados pela SEC e Universidades Estaduais se ampliaram e 

corporificaram a cada ano, mediante discussão coletiva, avaliação processual e de 

resultados.   

No primeiro ano de implementação do Projeto, a inscrição e a seleção dos 

candidatos estiveram voltadas, especificamente, para os estudantes matriculados na 

3ª série do ensino médio, conforme prevê o regulamento. A abertura para 

http://www.universidadeparatodos.uneb.br/
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estudantes egressos do Ensino Médio, de até três anos anteriores, ocorreu a partir 

de 2004. Em 2006, com a justificativa de não ferir a Constituição, no que se refere “a 

educação como um direito de todo cidadão”, a inscrição alterada possibilitou 

abertura para todo estudante egresso do ensino médio da rede pública.  

Essa medida ocasionou uma procura maior por parte de estudantes, 

aumentando o percentual de egressos no Projeto, conforme aponta o Gráfico 07.  

 

 

 
         

        Gráfico 07 – Percentual de cursistas novos e veteranos (UPT). 
        Fonte: BAHIA, 2006a, p. 33. 

 

 

Esse dado constou na pesquisa de avaliação realizada pela UNEB (2006), 

referente à resposta de 2.597 cursistas das quatro universidades estaduais. 

Verificou-se que dos 17% que já haviam cursado anteriormente o projeto, 64,6% 

correspondia aos repetentes do ano de 2005, 23,8%, no ano de 2004 e 11,7% no 

ano de 2003. Com esse resultado pode-se aferir que há uma incidência alta de 

retorno, visto os percentuais evidenciados de repetentes no projeto. Diante dos 

dados, pode-se atribuir, entre outras razões: a condição de reforço até alcançar 

aprovação no vestibular; a valorização do projeto atribuída pelos estudantes; a 

explicações em relação à auto-avaliação que esses estudantes fazem sobre a sua 

condição de preparação para enfrentar o exame.     

A resposta posterior, nesta mesma pesquisa, sobre a avaliação do projeto 

para os estudantes que já passaram pela experiência do curso, converge para este 

entendimento, em função do resultado da soma de dois conceitos mais elevados: 
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48,8% classificou o curso como bom e 13,3% como ótimo, totalizando 61,4%. Outro 

aspecto determinante, em relação ao estudante egresso do ano anterior, reside no 

fato de que quando ele cursa o 3º ano e ao mesmo tempo o pré-vestibular UPT, o 

seu compromisso maior está na conclusão do Ensino Médio.  

A evasão (outubro, novembro e dezembro) registrada nos relatórios das 

universidades, trouxe, além dos fatores acima apresentados, a falta de condição 

financeira desses estudantes para arcar com as despesas de transporte e a 

possibilidade do emprego temporário, principalmente por ocasião do final de ano, 

dentre outras questões. 

A inscrição e seleção dos candidatos às vagas do UPT eram efetuadas, até 

o ano de 2005, pelas universidades, gerando um custo adicional ao Projeto. A 

estratégia adotada, em relação à inscrição dos candidatos do UPT no sistema 

SOMAR de matrícula da rede, causou um impacto positivo pela transparência, 

ampla divulgação e agilidade no processamento e publicação dos resultados. Ajuste 

dessa natureza contribuiu para a melhoria do resultado do projeto porque reduziu 

custos e facilitou à inscrição do estudante em escola (posto de matrícula), distribuída 

em diversos locais no Estado.   

 

 

4.5.4 Processo de Capacitação 

 

 

A capacitação pedagógica, etapa de grande importância para a qualificação 

dos Monitores, se constituiu em um dos indicadores de qualidade do Projeto, pelo 

efeito que esta ação possibilita na preparação dos estudantes/cursistas e, 

consequentemente, nos resultados de aprovação. São tratadas as questões 

principalmente de ordem metodológica e motivacional e tem implicação como 

diagnóstico da real necessidade dos monitores em termos de conteúdo e 

metodologia. 

A programação definida por especialistas das universidades distribui a carga 

horária da capacitação até o final do curso, estabelecendo uma etapa inicial e outra 

continuada.  
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Com base nas avaliações de resultados da atuação dos monitores, 

divulgada pela pesquisa de Avaliação do UPT (BAHIA, 2006a, p. 66). O Gráfico 08, 

apontou a opinião dos próprios monitores:  

 

 

 
 

     Gráfico 08 – Opiniâo do Monitor sobre as aulas do UPT. 
     Fonte: UNEB, 2008. 

 

 

Esses e outros dados revelam que era necessário introduzir mudanças e 

intensificar o processo de capacitação. Deste modo, no ano de 2008, a UNEB, por 

exemplo, programou a capacitação enriquecida com a avaliação em curso, a qual 

deu condições de verificar se atingiu os objetivos pedagógicos para os quais foi 

destinada.    

Houve a publicação e os resultados foram socializados para os agentes 

implementadores e para os diretores escolares. O documento denominado “A 

Avaliação da Capacitação Pedagógica do UPT/2008”, abrangeu os monitores da 

capital e interior em todos os campi da Universidade, durante o período de agosto a 

dezembro, a pesquisa correspondeu a um questionário com 25 questões que eram 

devolvidos a coordenação geral a cada mês de execução. “[...] Seu objetivo era 

prover aos monitores as habilidades e técnicas pedagógicas necessárias para a 

condução e otimização do trabalho efetuado em sala de aula.” (UNEB, 2008, p. 4-5).  
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Como consta no documento foram analisados ao todo 360 questionários 

com dados levantados. Existem outras explicações, em relação ao preenchimento 

dos questionários:  

 

Vale frisar que nem todas as cidades participaram efetivamente da 
pesquisa, em razão da não devolução dos questionários dentro do 
prazo, do preenchimento inválido dos campos, da imprecisão/ 
ausência dos dados ou da aplicação de outros instrumentos de 
pesquisa estranhos à avaliação, dentre outros motivos. O 
recebimento de um reduzido número de questionários oriundos de 
algumas cidades foi também observado (UNEB, 2008, p. 5).     

 

A pesquisa trouxe resultados qualificados sobre o processo de capacitação e 

sua evolução durante os meses em que foi realizada. Aqui, neste estudo, será 

apontado o resultado de forma mais global, conforme abordagem apresentada no 

documento: 

 

A Capacitação Pedagógica cumpriu o seu objetivo maior, sendo 
aprovada por 72,4% dos monitores (apenas 1,4% das respostas 
consideraram-na “Ruim”). Segundo 83,9% dos entrevistados, a 

capacitação foi prática, objetiva, e realmente ajudou os monitores a 
superarem suas dificuldades em sala de aula, atacando problemas 
reais e dificuldades específicas. Contudo, os monitores não desejam 
uma capacitação voltada exclusivamente para problemas de 
natureza pedagógica, almejam também mais segurança no 
conteúdo. Daí o desejo de ver oferecida uma capacitação que aborde 
ambas as possibilidades. A necessidade apenas de uma capacitação 
exclusivamente pedagógica é explicitada por apenas 34,2% dos 
entrevistados. (UNEB, 2008, p. 15). 

 

O processo de capacitação, continuamente foi debatido e aperfeiçoado no 

Projeto, como se pode perceber pelas respostas, alguns monitores revelaram a 

questão da segurança em relação ao conteúdo, entretanto, existem determinados 

processos que não se esgotam e, se constituem em aperfeiçoamento constante, 

considerando também a formação continuada por especialistas das disciplinas.   
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4.5.5 Sistema Logístico e Operacional 

 

 

Os sistemas logísticos e operacionais definem os parâmetros de suficiência 

de recursos orçamentários e de tempos investidos nos projetos. Em relação aos 

recursos orçamentários o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA) são os instrumentos que orientam a 

programação orçamentária do governo instituída pela Constituição Federal do Brasil 

e devidamente cumprida a cada mandato governamental. 

Na Bahia, a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) coordena a elaboração 

do orçamento público do Governo, indicando as ações governamentais prioritárias, 

aprovando-as com base na LDO. Atendendo à determinação constitucional, 

encaminha o Projeto de Lei (LOA) à Assembléia Legislativa para aprovação do 

orçamento previsto na execução dos programas e ações do governo estadual, em 

cada exercício financeiro. 

Com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a LDO ganhou 

novas funções. De acordo com o art. 4º da (LRF), compete à LDO dispor sobre: 

a) O equilíbrio entre receitas e despesas; 

b) Os critérios e forma de limitação de empenho a fim de garantir o 

atingimento das metas de resultado primário e nominal e a recondução 

da dívida; 

c) Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos públicos; 

d) Demais condições e exigências para transferências de recursos a 

entidades públicas e privadas. 

Os recursos investidos na educação, basicamente, são oriundos de recursos 

do Tesouro, obtidos via tributação e de transferências obrigatórias ou voluntárias do 

governo federal, mais especificamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). 

As atividades como: a Implementação do Projeto Universidade para Todos e 

a Implementação de Políticas de Atendimento ao Estudante Universitário foram 

ações que estão vinculadas ao programa Inclusão pela Educação e tem com meta 
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preparar para o ingresso no vestibular 15.000 estudantes e desenvolver uma política 

específica de auxilio ao estudante universitário, respectivamente.  

A CODES se caracteriza, dentro da programação orçamentária da 

Secretaria da Educação, como uma unidade gestora, com recursos alocados para o 

desenvolvimento das atividades programadas e com a responsabilidade de 

operacionalizar o uso dos recursos. Os procedimentos adotados na execução 

atendiam a demanda interna e/ ou efetuando a descentralização orçamentária para 

as Universidades, em situação de parceria para a viabilização dos projetos 

governamentais: 

 

O projeto era uma das ações da atividade orçamentária 
Implementação do Ensino Médio com Qualidade. A partir de 2008, 
passou a ser um projeto orçamentário independente, integrando o 
PPA, obtendo mais destaque dentre as ações do governo. 
(Entrevista CODES, 2008). 

 

A execução orçamentária do Projeto Universidade para Todos, nessa ação 

de parceria com as universidades estaduais, ampliou as responsabilidades para 

ambas as partes, por meio de procedimentos burocráticos, com base na legislação 

pertinente, e elaboração de documentos de controle e de prestação de contas dentro 

das diretrizes governamentais de execução de programas/projetos, comparando 

metas previstas e realizadas, abrangendo a avaliação quanto ao aspecto de custos 

e prazos de implementação, resultados e impactos obtidos.    

Financiado pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FUNCEP), os 

recursos alocados no UPT têm sido suficientes para financiar o Projeto. Os entraves 

maiores foram decorrentes dos procedimentos burocráticos e legais exigidos nas 

contratações para o setor público, conforme atesta o entrevistado: 

 

A dificuldade fica por conta da execução do recurso na universidade 
– os procedimentos burocráticos dificultam e a necessidade de 
prestar conta para ocorrer a liberação do recurso ocasiona o atraso 
no pagamento dos bolsistas. São peculiaridades da própria execução 
(Entrevista UEFS, 2008). 

 

Tomando como exemplo o ano de 2008, a Programação Orçamentária da 

Administração Direta (SEC/Codes) teve como diretriz estratégica: garantir educação 

pública de qualidade, comprometida com as demandas de aprendizagem do 

cidadão. Dentro da Unidade Físico-Financeira da CODES, com o objetivo de 
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implementar projetos que visem o acesso e permanência dos estudantes e egressos 

da rede pública ao ensino superior, o projeto Universidade para Todos  (3464) 

juntamente com o projeto Implementação de Políticas de Atendimento ao Estudante 

Universitário (4052), foram projetos que integraram o Programa 115 – Inclusão pela 

Educação. A Tabela 16 apresenta a distribuição orçamentária, referente ao ano de 

2008, para viabilização das ações da CODES. 

 

 

Tabela 16  
Especificação do recurso financeiro UPT/ 2008 

 

   Fonte: Siplan/Codes. (BAHIA, 2008). 

 

 

O demonstrativo do orçamento revelou que, praticamente, o Projeto UPT 

executou na sua totalidade o recurso orçado no exercício financeiro de 2008, mesmo 

diante das dificuldades enfrentadas pelo atraso e interrupção das aulas, no aguardo 

das questões de ordem legal e de medidas transitórias para respaldar o pagamento 

das despesas, principalmente com relação à pessoal.   

 

 

4.5.6 Processos de Monitoramento e de Avaliação Internos 

 

 

O Monitoramento e a Avaliação de projetos são fases de grande relevância e 

devem ser perseguidas no processo de implementação de uma política pública. São 

recursos avaliativos (internos ou externos) que vão evidenciar se os sistemas e 

Tabela - Demonstrativo da Execução Físico-Financeira da Codes 

Projeto/Atividade/Produto 
Financeiro Físico   

Orçado Executado % Previsto Executado % Em Curso 

         

3464 

Implementação 

do Projeto 

Universidade 

para Todos 

6.548.217 6.183.311 94,43% 

    

3953-

NDC 

Aluno  atendido 

(CODES)    15.000 14.834 98,89% Concluída 
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processos adotados, assim como as correções de rota produziram efeitos positivos 

para a eficácia, eficiência e efetividade do projeto para a sociedade.  

A política pública deve pautar-se nos princípios de preservar os direitos 

sociais centrada em resultados satisfatórios para o cidadão, ou seja, com base na 

capacidade de governança voltada para o atendimento e prestação de bons 

serviços. Portanto, exigem-se controles não só internos como de organismo externo, 

em nossa realidade, as auditorias do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE). 

A SEC fez o monitoramento sistematizado em reuniões mensais do 

Conselho de Acompanhamento e Avaliação (COAV). Esse foi instituído pelo 

Regulamento e que, posteriormente, passou a ser realizado, por meio de reuniões 

de Coordenação, com o objetivo de obter informações sobre o funcionamento do 

projeto em suas etapas, discussões, decisões e medidas adotadas para cumprir 

prazos, objetivos e as metas traçadas.   

Outros eventos como os Seminários, Encontros internos de avaliação foram 

momentos que proporcionaram abertura para análise, reflexão e avaliacao sobre o 

funcionamento, dificuldades e avanços na viabilização do projeto. Discussões, 

desabafos, situações pendentes, decisões mantidas e outras vezes sinalizadas, 

avanços e recuos, enfim, foram situações vivenciadas para encontrar alternativas de 

solução. 

No entendimento de Silva (2001 p. 39-40): 

 

Na implementação, as decisões são relevantes quando alteram o 
curso e as estratégias inicialmente estabelecidas ou condicionam o 
próprio desenvolvimento do programa. As decisões e os deliberantes 
são o foco central da implementação por expressarem conflitos e 
disputas por alternativas, ocorrendo momentos de afastamento ou 
aproximação em direção às metas, meios e estratégias 
estabelecidas.   

 

O monitoramento e acompanhamento “in loco” do projeto nos espaços onde 

funcionavam as turmas do UPT, ocorreram em número reduzido por parte da SEC e 

uma das razões está no pouco quantitativo de técnicos e no envolvimento em outros 

trabalhos e projetos da coordenação.  

O descompasso entre o planejamento e a ação por demora nas decisões, 

lentidão nos procedimentos burocráticos, falta de apoio logístico (transporte) e de 
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um sistema informatizado de dados estão, entre outros fatores que expressam as 

dificuldades enfrentadas no monitoramento de políticas de grande porte.  

A interferência no curso do processo de implementação de uma política 

geralmente é movida por diversos fatores, muitas vezes desfavoráveis e interferem, 

causando retrocesso, desmotivação e desmobilização. A exemplo do ano de 2008, o 

projeto UPT transcorreu de forma conflituosa e aconteceram ocorrências como 

atraso e suspensão das aulas, provocando perda, em direção aos melhores 

resultados.  

O processo de implementação de uma política governamental se confronta 

com uma série de variáveis que vão desde a estrutura hierarquizada verticalmente, 

dificultando a condução dinâmica na otimização de processos e resultados; a cultura 

organizacional, ainda reflete vícios funcionais que aparecem no descompromisso, na 

visão reducionista, duplicidade de ações, interferência política, entre outras 

circunstâncias.   

Silva, (2001, p. 40) afirma: 

 

Parte-se, portanto, do entendimento de que uma política pública, 
desde a sua formação, envolve mobilização e alocação de recursos, 
divisão de trabalho (tempo); uso de controles (poder), interação entre 
sujeitos; interesses diversos, adaptações; riscos e incertezas sobre 
processos e resultados; noção de sucesso e fracasso, destacando-se 
a relevância dos sujeitos sociais desse processo e suas 
racionalidades. Assim, o processo das políticas públicas é assumido, 
nos seus diferentes momentos, por uma diversidade de sujeitos que 
entram, saem ou permanecem no processo, sendo estes orientados 
por diferentes racionalidades e movidos por diferentes interesses, 
fazendo do desenvolvimento das políticas públicas um processo 
contraditório e não linear.   

 

O projeto, em seis anos de implementação, ainda convive com 

adversidades, devido aos diversos sujeitos interagindo, portanto, há divergência e 

controvérsia, mediante interesses diversos, caracterizando um contexto nada linear, 

mesmo a cada ano vivenciado, circunstâncias inesperadas de ordem material, legal 

e política, causaram situações que exigiam decisões colegiadas e superiores. 

Entretanto, essa realidade complexa de um projeto interinstitucional se tornou ao 

mesmo tempo espaço de aprendizagem, de adaptação e de ajustes incrementais 

para atingir as metas previstas e a eficácia do projeto. Outro fator relevante na 

configuração política do projeto UPT está relacionado à constituição de redes sociais 
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mantida pelos implementadores e beneficiários que deram sustentação a política e 

que teve grande influência na parceria com as universidades estaduais e na 

articulação com a educação básica.  

  

Os impactos observados, durante esse quadrimestre, demonstram 
que o projeto cresce mesmo com as dificuldades que estamos 
vivenciando, porque já se consolidou e se incorporou como política 
pública qualificada, eficiente e democrática que favorece a 
interatividade de experiências políticas, sociais, culturais e 
organizacionais, entre atores e regiões da Bahia. (UNEB, 2008a, p. 
67). 

 

A sistemática de monitoramento estruturada pela SEC/CODES, em relação 

a visita aos colégios no ano de 2008, realizada em alguns pólos na capital e no 

interior do Estado, deu espaço para avaliar a dimensão técnica e funcional, situando 

aspectos determinantes para o resultado do projeto.   

A visita sob o olhar dos Técnicos da SEC que integravam a equipe da 

coordenação do projeto na observação in loco, levantou os dados de forma 

sistematizada e organizada, sob o título A Voz nas Escolas. Os relatos dos 

Coordenadores Locais, Diretores, Monitores e Alunos contemplaram aspectos 

positivos, aspectos negativos e recomendações, registrados de forma resumida, 

conforme constam nos Quadros: 2, 3, 4 e 5, a seguir:  
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A VOZ DAS ESCOLAS SOBRE O UPT 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS RECOMENDAÇÕES 

Apoio e valorização do 
Projeto pela Direção 
Escolar; 
Monitoramento da 
freqüência do aluno e 
controle da presença do  
monitor em sala de aula; 
“Aulões” de revisão aos 
sábados (Teste ENEM); 
Busca de diversificação 
metodológica para 
superar dificuldades; 
Boa infra-estrutura e 
espaço físico. 
 
 

Atraso do início do Projeto 
comprometendo o processo de 
ensino-aprendizagem e 
gerando desgaste da imagem 
institucional; 
Presença de indicadores 
crescentes de Evasão Escolar; 
Falta de apoio ao Projeto por 
parte da direção escolar; 
Interrupção das aulas 
provocando saída dos 
monitores e intensificando a 
evasão dos alunos 
matriculados; 
Atraso sistemático no 
fornecimento dos Módulos 
trazendo grandes prejuízos no 
desempenho dos alunos; 
Irregularidade no pagamento 
dos Monitores gerando 
desmotivação e descrédito; 
Impacto negativo pelo não 
fornecimento das camisas, 
símbolo de identificação e 
valorização dos estudantes. 

Aquisição de recursos audiovisuais 
(TV, vídeo e retroprojetor) para 
enriquecer a dinâmica das aulas; 
Aumento no quantitativo da taxa de 
isenção; 
Divulgação do Projeto nas turmas do 
3º ano e das listas para preenchimento 
de novas vagas; 
Intensificar as reuniões entre as 
coordenações e demais membros das 
equipes para otimizar a gestão 
participativa e planos de melhorias 
para o Projeto; 
Realizar um bom planejamento e 
prévia organização para garantir a 
abertura do Projeto dentro do 
cronograma estabelecido. 
 

 

Quadro 02- Registro síntese dos Coordenadores locais  
 Fonte: BAHIA, 2008. 
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A VOZ DAS ESCOLAS SOBRE O UPT 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS 

NEGATIVOS 

RECOMENDAÇÕES 

Visibilidade do Projeto UPT 
apontando o prolongamento dos 
estudos e o ingresso dos alunos no 
ensino superior; 

Fortalecimento do ensino dentro da 
unidade escolar; 

Construção de novos saberes e 
novos olhares para o ensino 
superior; 

Valorização do processo de ensino-
aprendizagem. 

Não foram relatados 

 

Não foram relatados 

 

 

Quadro 03 - Registro síntese dos Diretores Escolares. 
Fonte: BAHIA, 2008. 

 
 

 A VOZ DAS ESCOLAS SOBRE O UPT 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS 

NEGATIVOS 

RECOMENDAÇÕES 

Importância da experiência como 
professor; 

Alinhamento entre teoria e práxis 
pedagógica; 

Bolsa auxílio como ajuda 
financeira; 

Comprometimento efetivo e desejo 
de prestar vestibular e vislumbrar 
um futuro profissional promissor 
por parte dos estudantes; 

Envolvimento do alunado em 
outros projetos educacionais da 
escola; 

Coordenação atuante.  

Atraso do início das 
aulas, ausência de 
Módulos e falta de 
recursos  
financeiros para 
transporte; 

Falta de interesse e 
apoio ao Projeto por 
parte de alguns 
dirigentes; 

Atraso no pagamento; 

Ineficácia na Gestão do 
Projeto. 

Não foram relatados 

 

 

Quadro 04 - Registro síntese dos Monitores. 
Fonte: BAHIA, 2008. 
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A VOZ DAS ESCOLAS SOBRE O UPT 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS NEGATIVOS RECOMENDAÇÕES 

Valorização e 
reconhecimento da 
qualidade do trabalho 
dos monitores e das 
temáticas e conteúdos 
acadêmicos 
abordados; 

Reforço positivo dos 
monitores fortalecendo 
o moral dos alunos e a 
crença no sucesso da 
aprovação no 
vestibular; 

Acesso à internet e ao 
portal para baixar 
arquivos dos 
conteúdos  
 trabalhados; 

Reconhecimento da 
importância da taxa de 
isenção do vestibular; 

Validação do Projeto 
UPT como única 
alternativa para o 
acesso do estudante 
carente à 
Universidade. 

 

O atraso na liberação dos 
Módulos obriga o estudante 
a fazer muitas reproduções 
(xerocópias) desestimulando 
a aprendizagem; 

Ausência de apoio da 
Direção Escolar ao Projeto; 

Atraso no início das aulas 
trazendo prejuízos na 
programação do conteúdo; 

Alguns professores passam 
rápido pelos conteúdos 
dificultando a 
assimilação. 

 

 

Liberação de recursos para a 
aquisição de equipamentos 
audiovisuais. 

 

 

Quadro 05 - Registro Síntese dos Estudantes. 
Fonte: BAHIA, 2008. 
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A Voz das Escolas, como foi denominado o registro, convalidou informações 

apresentadas nos documentos, relatórios, avaliações e depoimentos dos agentes 

integrados ao projeto em anos anteriores e no seminário final de avaliação.  

O ano de 2008 foi diferenciado pelas crises instaladas acerca das questões 

de caráter:  

a) normativo-organizacional: demora sobre a decisão do instrumento 

contratual de parceria (contrato ou convênio) e sobre o acordo para a 

garantia do pagamento de docentes e dos funcionários das IES 

envolvidos em projetos interinstitucionais e extensionistas (Lei n° 11.473 

de 14 de maio de 2009 que instituiu a bolsa auxilio no âmbito das 

Universidades Estaduais da Bahia e da Educação Básica); 

b) administrativo-operacional: atraso na entrega dos módulos dos alunos; 

tempo reduzido para o processamento da execução financeira do recurso 

pelas Universidades, o que provocou atrasos no pagamento dos 

integrantes e serviços;  

c) pedagógico: atraso no início das aulas, interrupção em alguns pólos de 

funcionamento, falta do suporte do material didático, mesmo com a 

estratégia do recurso da xerox e utilização de parte de sobra do material 

de anos anteriores e, 

d) acadêmico: adiamento na execução das ações do Projeto. 

Essas ocorrências, conseqüentemente, minimizaram resultados de eficiência 

pelas razões expostas, ocasionando descompasso para o cumprimento das etapas, 

comprometendo a credibilidade, retrabalhos, evasão e sobrecarga na execução 

financeira das universidades, em razão do tempo escasso para o fechamento do 

exercício financeiro.   

O projeto foi alvo de críticas e reclamações pela falta de módulos, camisas e 

atrasos nos pagamentos dos bolsistas. A inexistência de um sistema informatizado 

para alimentar os dados do projeto dificultou a gestão, a socialização e divulgação 

de resultados. Em relação ao descumprimento dos prazos e atrasos no pagamento 

de bolsistas e serviços prestados, ocorreram desgaste e descrédito, parâmetros que 

fragilizam a gestão e o processo de implementação da política pública. Embora 

houvesse essas ocorrências, o projeto não sofreu solução de descontinuidade. 
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5. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS: qualitativos e quantitativos  

 

 
O Projeto vem apresentando resultados qualitativos e quantitativos, os quais 

atuam positivamente na vida dos beneficiários diretos, no caso dos estudantes 

cursistas, principalmente, pela aprovação nos vestibulares, entre outras vantagens.  

Os resultados aqui apontados refletem que o pré-vestibular Universidade 

para Todos aprova estudantes para o ingresso nas Instituições de Ensino Superior, 

tanto públicas, quanto privadas. Entretanto, há necessidade de se melhorar o 

processo de gestão dos resultados de aprovação e, a implantação de um sistema 

informatizado de alimentação desses dados, trará mais subsídios para a avaliação.   

Existem outros saldos positivos, considerados como impactos sócio-

educativos do projeto UPT, os quais se encontram registrados nas publicações das 

pesquisas avaliativas, relatórios, seminários, trabalhos acadêmicos e documentos 

oficiais das Universidades Estaduais e da Secretaria.  Destacam-se:  

a) Melhora no desempenho dos alunos do 3° ano do Ensino Médio da Rede 

Pública do Estado; 

b) Incentivo aos professores que lecionam na Rede Pública a melhorar a 

qualidade da prática pedagógica, a se atualizarem e investirem mais na 

qualificação profissional; 

c) Consolidação nos graduandos da vocação para o magistério;  

d) Incentivo e iniciação à pesquisa sócio-educativa, produção de 

monografias e publicações em periódicos; 

e) Levantamento do perfil sócio-econômico-cultural do estudante do Ensino 

Médio da Rede Pública; 

f) Elevação da auto-estima dos cursistas e de seus familiares;  

g) Inserção do graduando no mercado de trabalho (processos seletivos, 

concursos). 

h) Fortalecimento da ação conjunta pela inclusão sócio-educativa, face o 

desenvolvimento de relações interpessoais, interprofissionais e 

interinstitucionais nos níveis da educação média e superior. 

As entrevistas realizadas com os Coordenadores das universidades 

estaduais evidenciaram a dimensão educacional e social atribuída a esta política 

afirmativa de acesso à educação superior. Seguem alguns dos trechos 
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: 

A importância desse projeto é grande enquanto política educacional, 
pois atinge os alunos da rede pública, que não tem condições 
econômicas para pagar um curso pré – vestibular e assim concorrer 
a uma vaga nas universidades públicas em condições iguais a alunos 
de poder aquisitivo (Entrevista. UEFS, 2008). 
 
Ao longo desses cinco anos, o que se percebe é que o Projeto 
Universidade para Todos tem sido de suma importância, pois tem 
permitido aos alunos da rede pública de ensino, alunos de baixa 
renda, uma melhor preparação para o vestibular, tornando-os mais 
confiantes, mais motivados a lutar pelos seus ideais, a traçar 
objetivos de vida, a pensar e a agir de forma mais consciente, 
transformando sua realidade social e econômica (Entrevista. UESB, 
2008). 
 
Outro ponto relevante do programa foi à oportunidade dada aos 
alunos de graduação das IES que puderam, através do UPT, colocar 
em prática os ensinamentos recebidos na academia. Com certeza, 
esse foi um dos motivos que o programa teve sucesso, pois os 
jovens universitários aproveitaram desta oportunidade para retribuir a 
sociedade o benefício de obter o conhecimento, levando ao aluno de 
forma eficiente os conteúdos determinados. Além de demonstrar com 
exemplo próprio que o acesso a Universidade Pública era possível.  
Assim, concluímos que o Programa Universidade para Todos é de 
grande relevância para a sociedade, pois possibilitam aos menos 
favorecidos a oportunidade de acesso as Universidades e desta 
forma vislumbrar outras conquistas no mundo ao qual fazem parte 
(Entrevista. UESC, 2008). 
 
O Projeto tem importância não só porque aprova no vestibular um 
determinado número de pessoas, essa é apenas a medida 
quantitativa dele. Mas, ele é muito maior que isso, ele é importante 
porque muda a consciência da população baiana e essa é uma 
medida de qualidade que demonstra a grande relevância dessa 
política pública geradora de impactos sociais, educacionais e 
produtivos (Entrevista. UNEB, 2008).   

 

As universidades estaduais, com base na gestão e na experiência 

acumulada a cada ano de implementação, atuaram em forma de rede, integraram 

agentes e executaram processos de controle e acompanhamento, em cumprimento 

aos objetivos e metas previstas, tomando como referência a legislação pertinente e 

o instrumento contratual de gestão. Os entrevistados, conforme seus registros 

validam o projeto, enquanto política educacional relevante e que produz inclusão 

social pela via da preparação para o acesso, tão necessário aos estudantes da rede 

pública do Estado.  

O Gráfico 09, mostra o quantitativo total de aprovação, de todas as 

universidades no período de 2003 – 2006. (BAHIA, 2006a, p. 29): 
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   Gráfico 09 - Aprovação no vestibular estudantes UPT (2003 – 2006). 

 

 

Desde o primeiro ano observa-se que o Projeto vem expandindo os 

resultados, em relação ao quantitativo de aprovados. No ano de 2006, o nível de 

aprovação surpreendeu, obtendo o percentual de 65,1% superior ao índice do ano 

anterior.  

Os Gráficos, 10 e 11 mostraram o quantitativo e o percentual, 

respectivamente de aprovação por IES. Observa-se que no gráfico 10, a maior 

quantidade de aprovados está entre os alunos da UNEB, seguidos dos alunos da 

UEFS. (BAHIA, 2006a, p. 29-30): 
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Gráfico 10 - Aprovação no vestibular por UE.  

 

 

O gráfico 11 altera o quadro de aprovação por universidade, porque o 

resultado, em forma de percentual, cruza dados entre aprovados versus matrícula no 

projeto por instituição. Nesta situação, a UESB se destaca, apresentando maior 

índice de aprovação no vestibular, em relação ao total de estudantes matriculados.  

Apesar do documento apenas apresentar o dado quantitativo, entretanto, essa 

variação dá margem a interpretações, dentre elas: maior controle na gestão dos 

dados de aprovação e menor índice de evasão no projeto.  
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           Gráfico 11 - Percentual de Aprovação x Matrícula por UE UPT (2003-2006) 

 

Há situações de controle de inscrição no processo seletivo juntamente com a 

realização do exame, nesses casos o quantitativo de aprovados é bem maior. Os 

dados apresentados na Tabela 17 trouxeram informações específicas que 

diferenciam dos resultados anteriores, porque aponta um aumento significativo na 

aprovação, realidade específica da UNEB. 

 

Tabela 17  

Percentual de Aprovação x Inscrição Vestibular UNEB / UPT (2003 - 2008). 

CURSISTAS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Inscritos para o 

vestibular 4.728 3.725 4.977 4.371 3.562 2.772 

Aprovados no 

vestibular 358 698 1.343 1.289 749 625 

% de aprovados 

7.57% 18.74% 26.98% 29.49% 21.03% 22.55% 
Fonte: UNEB, 2008b. 
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A explicação se deve ao fato do controle dos estudantes que foram 

aprovados no vestibular, com base no quantitativo de inscrição para o exame, o 

percentual de aprovação torna-se maior, conforme levantamento apresentado. Ou 

seja, reflete um resultado mais pertinente, devido ao controle dos dados pela gestão 

do projeto. Assim, o maior índice de aprovação foi de 29,49%, em 2006 e, a média 

do índice do período (2003-2008), correspondeu a 21,06% de aprovação. 

A Tabela 18, a seguir, apresenta o total de aprovados nos processos 

seletivos das Instituições de Ensino Superior, pelos estudantes do UPT, durante o 

período de 2003 a 2008. 

 

 

Tabela 18 
Total de Aprovados por UE (2003-2008) 

 UEFS UESB UESC UNEB Total 

2003 35 177 43 358 613 

2004 60 113 52 698 923 

2005 98 71 65 1343 1577 

2006 222 179 104 1289 1794 

2007 112 232 136 749 1229 

2008           33 232 98 625 988 

Total 560 1004 498 5062 7124 

           Fonte: Informações das Universidades Estaduais. Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Durante o período de 2003 a 2008, o projeto aprovou aproximadamente, 

7.130 estudantes egressos da rede pública, considerando os dados de aprovação da 

turma até o ano seguinte, após cursar o pré-vestibular.  Entretanto, como já foi 

posto, a necessidade de um sistema informatizado para alimentar os resultados de 

aprovação nas instituições de educação superior, provavelmente, forneceria 

resultados mais atualizados e completos.  

Algumas situações diferenciadas, por exemplo, aprovações em vestibulares 

concorridos, são informações contidas nos relatórios encaminhados, constando os 

nomes de estudantes que lograram aprovação em duas universidades públicas, 

estadual e federal, ou que obtiveram boa colocação entre os primeiros classificados, 

conforme consta o relatório. (Anexo H). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho analisou o pré-vestibular Universidade para Todos, 

enquanto projeto governamental e interinstitucional de parceria com as quatro 

universidades estaduais (UEFS, UESB, UESC e UNEB), no fortalecimento das 

políticas de ações afirmativas de acesso à educação superior, com base no princípio 

da igualdade de oportunidade e tratamento, na perspectiva de melhorar as 

condições de competição dos estudantes da rede pública no enfrentamento do 

processo seletivo, possibilitando uma participação de forma menos desigual. 

Durante a elaboração da pesquisa verificou-se a dimensão institucional, 

técnica e política instalada na exeqüibilidade deste projeto, que ganhou força e 

visibilidade social a cada ano, visto a capilaridade alcançada pela implementação 

desta ação em praticamente todo o Estado, e, pela permanência em dois mandatos 

governamentais. 

A pesquisa exploratória permitiu avaliar a trajetória do projeto na sua 

totalidade, iniciada pela formação da agenda pública e seus elementos constitutivos. 

As informações expostas trouxeram contribuições importantes para legitimar a força 

do movimento dos estudantes universitários, reivindicando do governo a implantação 

de curso preparatório para o vestibular, com base no direito social de igualdade de 

oportunidade e tratamento.  

Assim, este cenário permitiu que o governo transformasse essa bandeira, 

em objeto de ação governamental, conforme descrição feita neste estudo sobre a 

origem do projeto. As etapas seguintes relatadas no processo de implementação 

deu margem a uma análise dos aspectos que foram inibidores e propulsores na 

exeqüibilidade do projeto, em relação à eficiência e eficácia dos resultados 

alcançados.  

A evolução no percentual de aprovação, ainda que estes dados não tenham 

atingido a proporção esperada, produziu efeitos sócio-educativos, descritos na 

página 126 deste trabalho, os quais fortaleceu os resultados de eficácia do projeto 

no seu processo de implementação.  Assim, constatou-se que o pré-vestibular UPT 

obteve resultados que foram além da aprovação nos processos seletivos, 

principalmente pelo espaço coletivo de experiências e diálogo entre a comunidade 

acadêmica e o ensino básico.  
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O projeto significou um elo de integração entre a educação superior e 

educação básica e tornou-se um laboratório vivo no campo da educação, sobretudo, 

por meio da prática docente dos monitores, pois esta experiência traz subsídios para 

intervir na qualidade da educação pública.  

Esta realidade é de extrema importância quando se evidencia que a 

monitoria no projeto tornou-se um espaço que proporcionou aos alunos das diversas 

licenciaturas um aperfeiçoamento na formação acadêmica, como também, 

consolidou a identidade profissional e abriu horizontes com a inserção no mercado 

profissional como docentes de cursinhos particulares. Nesta interface, teoria e 

prática fortalecem a articulação com o ensino (graduação) e com a pesquisa (pós-

graduação).   

Verificou-se que as medidas adotadas no curso do processo de 

implementação, por meio dos projetos complementares (oficinas de leitura, redação, 

literatura, seminários temáticos, orientação vocacional, testes simulados, pesquisas 

avaliativas, portal do UPT, entre outras) foram recursos que qualificaram o projeto e 

potencializaram os estudantes cursistas, contribuindo para o fortalecimento da auto-

estima, para a incorporação de valores e para a elevação do nível de conhecimento 

e habilidades.  

Ante o exposto, atribui-se ao processo de implementação do UPT um 

percurso não linear, devido à existência de hiatos, mudança na rota de percurso, 

enfim, situações às vezes inesperadas, entretanto, peculiares na esfera pública, em 

função de procedimentos administrativos, burocráticos e legais, sem contar os 

fatores políticos que interferem no redirecionamento das ações. Portanto, o processo 

é complexo, exigiu ações conjuntas de cooperação e retorno de problemas com 

soluções compartilhadas. Ainda assim, não excluiu a existência de conflitos. 

O Projeto alcançou até o ano de 2008, um total de 132 mil e 500 estudantes 

matriculados, significa que se trata de ação afirmativa de força social, evidenciada 

também pela extensão a mais de 100 municípios baianos e pela aprovação que 

atingiu a 7.124 estudantes. Portanto, em relação à demanda de atendimento, o 

projeto cumpriu e superou as metas programadas. Revelou, assim, que os 

estudantes creditam valor e associa o aumento da escolaridade a melhoria das 

condições de vida e da perspectiva profissional, conforme dados apresentados no 

perfil.    
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Ressalta-se que embora se sobressaiam os resultados de eficácia, o projeto 

Universidade para Todos, enquanto política educacional enfrentou dificuldades de 

ordem instrumental que perpassaram desde as questões técnico-administrativas, 

tecnológica, burocráticas e legais, as quais em algumas situações ocasionaram 

demora nas decisões, descompasso entre o planejamento e execução das ações, 

além do retrabalho. 

Ocorrências como a falta de apoio e colaboração de alguns diretores com a 

instalação de turmas nos colégios foram situações reais e constam nos registros dos 

relatórios das universidades. A articulação com as DIREC e com os Dirigentes 

Escolares foram diretrizes intensificadas para diminuir esses efeitos, facilitar o 

processo de articulação e envolvimento com outros setores da Secretaria da 

Educação, buscando-se conduzir um trabalho integrado, mais participativo, 

socializando os resultados. Ainda prevalecem na administração pública, estruturas 

hierarquizadas e compartimentadas, muitas vezes até com superposição de ações.  

Contudo, o projeto manteve uma equipe gestora que se respaldou de um 

sistema de acompanhamento, permitindo criar estratégias e medidas corretivas que 

minimizaram as dificuldades e concluíram as etapas planejadas.  

A decisão governamental de implementar uma política de acesso em uma 

ação conjunta de parceria com as quatro Universidades Estaduais favoreceu o 

desempenho do projeto, pela experiência acumulada na atividade extensionista de 

projetos especiais e pela gestão participativa e colegiada adotada na execução. 

O fortalecimento de valores coletivos e de cidadania, cultivada na rede 

interativa de apoio entre os atores, foram elementos que se configuraram também 

como ganho para o desempenho do projeto, revelados em reuniões, seminários e 

nos registros da documentação das universidades.    

O incremento orçamentário, voltado para a isenção da taxa do vestibular, foi 

uma medida complementar e assertiva na qualificação do projeto. Os estudantes 

representam um segmento de baixa condição financeira e a maioria não tinha como 

arcar com esta despesa. Como diretriz de uma política pública afirmativa de 

igualdade de oportunidades, a isenção da taxa é condição sine qua non para a 

inclusão do estudante na realização do exame vestibular.  

 Um Projeto desta natureza encontra limites estruturais, no sentido de 

obter maiores resultados nos índices de aprovação dos cursistas nos processos 

seletivos. Entre eles apontou-se: a evasão e a desistência, desencadeada das 
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condições de sobrevivência (estudo e trabalho), da falta de condições financeiras, da 

deficiência de aprendizagem, entre outros.  

Conclui-se, que o Projeto Universidade para Todos completou oito anos de 

experiência como política afirmativa de redução das desigualdades sociais pela via 

do aumento da escolaridade. O perfil do cursista do UPT revelou a condição 

econômica e social e reforçou a pertinência governamental na adoção de medidas 

temporárias para minimizar a condição desigual de aprendizagem dos estudantes da 

escola pública quando desejam ingressar na educação superior.  

Por outro lado, entende-se que política compensatória é investimento 

pontual e não pode ser eterna. Considerando que a educação sem qualidade 

compromete o aprendizado e a formação escolar do cidadão, atualmente, os 

estudos e pesquisas na área educacional sinalizam para a melhoria da qualidade da 

educação, visto que a universalização está praticamente garantida até a educação 

básica e gratuita. 

Há, no entanto, outro desafio que necessita ser equacionado e que de certa 

forma, pode ser considerado como um dos resultados desta ação, na medida em 

que existe no contingente de estudantes da rede pública que ingressaram nas 

universidades estaduais, originados do sistema de cotas, pré-vestibulares sociais, ou 

do próprio UPT. Ou seja, trata-se do desafio da permanência, o qual necessita 

intensificar políticas, visando fortalecer o programa de assistência estudantil 

implementado pelas universidades.   

A inclusão de propostas de apoio a permanência dos estudantes nas 

universidades estaduais, se justifica pelo novo perfil de universitários, adquirido após 

a implementação das ações afirmativas citadas, considerando as dificuldades 

enfrentadas pelos mesmos, na construção de trajetórias bem-sucedidas para a sua 

formação universitária.   

Com este entendimento sobre o desenvolvimento dos estudantes na sua 

plenitude acadêmica será fundamental associar, a qualidade do ensino ministrado a 

uma política efetiva de investimento em assistência estudantil, articulada com outras 

áreas governamentais, de forma a atender às necessidades básicas de moradia, 

alimentação, saúde, transporte, emprego, esporte, cultura e lazer, inclusão digital, 

entre outras. 

 A dimensão desta política de acesso e permanência é bastante significativa 

e ao mesmo tempo complexa, porque o estado da Bahia integra, na rede pública 
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estadual de educação superior, quatro universidades estaduais que contribuem na 

construção de um projeto sócio-político-econômico e cultural para o 

desenvolvimento territorial do Estado da Bahia.  
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ANEXO A Foto de uma Estudante quilombola da turma do UPT/2008, 

pólo Senhor do Bonfim, aprovada no vestibular da UNEB, no 

curso de Pedagogia, sendo homenageada na Caravana da 

Educação, visita realizada no Campus. 
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ANEXO B Folder explicativo sobre o Programa de Educação Tributária 

(PET) e sobre Faz Universitário. 
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ANEXO C Decreto nº 5.583 de 14 de julho de 2003 que cria o 

Regulamento e oficializa o Projeto Universidade para Todos 

como Fase I – Preparando para a Universidade. 
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ANEXO D Folder do Seminário Temático Lei 10.639/03, ação inovadora 

no Ensino Médio, como atividade complementar do Projeto 

Universidade para Todos.    
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ANEXO E Matéria divulgada sobre o UPT no Diário Oficial do Estado 

(DOE) 
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ANEXO F Jornal Informativo da UESC, divulgando as atividades do 

Projeto UPT 
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ANEXO G Folder 1. Divulgação do Projeto UPT, no seu primeiro ano de 

implementação, em 2003; Folder 2.  Divulgação do Projeto 

UPT, em 2007; Folder 3. Divulgação dos programas e 

projetos especiais desenvolvidos pelas Universidades 

Estaduais.  

 

 

 

 

176 

ANEXO H Quadro Síntese da UESB e Planilha com resultados de 

aprovação nos vestibulares, em 2009 nas várias IES.  
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