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RESUMO  
Este artigo apresenta os resultados do Programa Universidade para 
Todos (PROUNI) desde 2005, quando foi criado até 2020, analisando 
número e tipo de bolsas (parcial ou integral), modalidade e turno dos 
cursos e a distribuição por Região. Constatou-se que, no período 
estudado, foram oferecidas 2.859.370 bolsas, registrando ampliação de 
74% e média anual de crescimento de 4,7%, cujo maior ocorreu no 
Governo Lula e o menor no Governo Bolsonaro. Neste, foi concedido o 
menor número, mais de um terço do existente no Governo Dilma, a 
maior quantidade oferecida num governo. As bolsas foram, 
predominantemente, do tipo integral, para cursos presenciais noturnos 
na Região Sudeste. Portanto, o PROUNI concedeu, como previsto na 
legislação, bolsas de estudos parciais ou integrais, mais essas do que 
aquelas, para alunos de cursos de graduação em instituições privadas de 
ensino superior, principalmente, na modalidade presencial, no turno 
noturno e na Região Sudeste.   

 
Palavras-chave: Prouni. Resultados do Prouni. Política de educação 

superior. 

 

ABSTRACT 
This article presents the results of the University For All Program 
(PROUNI) since 2005, when it was created, until 2020, analyzing the 
number and type of scholarships (partial or full), the modality and shift 
of the courses and the distribution by region. It was found out that, in 
the studied period, 2.859.370 scholarships were offered, registering an 
increase of 74% and an annual average growth of 4.7%, who’s highest 
occurred in Lula’s Government and the lowest in Bolsonaro’s 
Government. In this one, the smallest number was offered, more than a 
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third of what existed in Dilma’s Government, the largest quantity 
offered in a government. Scholarships were predominantly of the full 
type, for evening courses in the Southeast Region. Therefore, PROUNI 
granted, as provided for in the legislation, partial or full scholarships, 
these more than those, to undergraduate students in private higher 
education institutions, mainly in the face-to-face modality, in the night 
shift and in the Southeast Region. 

 
Keywords: PROUNI, PROUNI results, Higher education policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta os resultados do Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

analisando as bolsas de estudo ofertadas desde sua criação em 2005 até 2020. Criado pelo 

Governo Federal por meio da Medida Provisória nº 213 de 10 de setembro de 2004 e 

institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, o PROUNI concede bolsas de 

estudos integrais e parciais para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, que 

concluíram o ensino médio em escolas públicas ou que cursaram o ensino médio na rede 

particular de ensino com bolsas integrais (BRASIL, 2005). 

Analisam-se seus resultados, tendo por base informações disponibilizadas no Portal 

Dados Abertos do Ministério da Educação (BRASIL, 2005 – 2020) relativos ao número e tipo de 

bolsas (parcial ou integral), modalidade e turno dos cursos e a distribuição por Região.   

Desse modo, traça-se um panorama geral do PROUNI, identificando os produtos 

oferecidos tanto em termos de quantidade, número de bolsas, como de sua qualidade e 

distribuição segundo as modalidades e turnos dos cursos e as regiões onde residem os 

beneficiados (BRASIL, 2018).  

Trata-se de uma primeira aproximação com esses resultados, espera-se não apenas 

reunir informações úteis para posteriormente avaliar a política como dispor de elementos para 

compreender essa ação do Estado que além de representar renúncia fiscal é uma de suas 

principais estratégias para alcançar a meta 12 do Plano Nacional de Educação (2014-2021) 

(BRASIL, 2014). 

O panorama é traçado em três partes, sendo a primeira esta introdução. A segunda 

apresenta os resultados do PROUNI, expondo a oferta de bolsas e a distribuição regional. Por 

fim, a terceira, delineia o panorama dos resultados em seus principais elementos. 
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2 PROUNI: OFERTA, EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS  

 

O PROUNI, conforme o Portal de Dados Abertos do Ministério da Educação (BRASIL, 

2005-2020), disponibilizados na Tabela 1, ofereceu, entre 2005 e 2020, 2.859.370 bolsas, sendo 

os menores números registrados nos primeiros anos de execução (2005, 2006 e 2007) e os 

maiores nos anos de 2015, 2018 e 2016. 

Tabela 1 – Total de bolsas oferecidas pelo PROUNI entre 2005 e 2020. 

ANO TOTAL ANO TOTAL 

2005 95.629 2013 177.326 

2006 109.025 2014 223.598 

2007 105.574 2015 252.650 

2008 124.621 2016 239.262 

2009 161.369 2017 236.636 

2010 152.733 2018 241.032 

2011 170.766 2019 225.555 
2012 176.764 2020 166.830 

TOTAL (2005-2012) 1.096.481 TOTAL (2013-2020) 1.762.889 
TOTAL GERAL  2.859.370 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 
 

As oscilações, evidenciadas no Gráfico 1, têm seu ponto mais alto em 2015, quando 

foram oferecidas 252.650 bolsas e o ponto mais baixo em 2005 com a oferta de 95.629, ano de 

implantação do programa. 

 

Gráfico 1 – Evolução do número de bolsas de estudos oferecidas pelo PROUNI entre 2005 e 2020 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 
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O crescimento no período foi de 74,5%, de 95.629 bolsas de estudos para 166.830, 

registrando-se, como exposto na Tabela 2, uma elevação média anual de 4,7% com os maiores 

aumentos de 29,5% de 2008 para 2009 e de 26,1% de 2013 para 2014 e as reduções de 26% de 

2019 para 2020, de 6,4% de 2018 para 2019 e de 5,4% de 2009 para 2010. 

Os crescimentos ocorreram mais em anos de reeleições presidenciais − 2005/2006, do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva (14%); 2013/2014, da presidente Dilma Rousseff (26,1%), 

mas há exceções, isto é, anos em que o número de bolsas aumentou e não houve eleições 

presidenciais, 2010/2011 e 2014/2015, ou as disputas eleitorais foram para os dirigentes 

municipais, 2007/2008 e 2008/2009.  

 
Tabela 2 – Percentual de variação anual do número de bolsas de estudos concedidas entre 2005 e 2020 

Período % de variação por ano Período % de variação por ano 

2005-2006 14 2013-2014 26,1 

2006-2007 -3,2 2014-2015 13 

2007-2008 18 2015-2016 -5,3 

2008-2009 29,5 2016-2017 -1,1 

2009-2010 -5,4 2017-2018 1,9 

2010-2011 11,8 2018-2019 -6,4 

2011-2012 3,5 2019-2020 -26 

2012-2013 0,3 MÉDIA 4,7 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 
 

Isso, é verdade, ocorreu até 2015, pois, a partir de 2016, já durante o processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff, têm-se sucessivas reduções, dado que, como 

evidenciado na Tabela 3, os aumentos no número de bolsas ocorreram nos governos Luís Inácio 

Lula da Silva e Dilma Rousseff, 59,7% e 40,1%, respectivamente, havendo no governo Michel 

Temer pequeno acréscimo (1,9%) e redução no governo Jair Bolsonaro (26%). 

 
Tabela 3 – Oferta de bolsas de estudos pelo PROUNI segundo os governos 

Governos Período Variação 

Luís Inácio Lula da Silva 2005-2010 59,7 

Dilma Rousseff 2011-2016 40,1 

Michel Temer 2017-2018 1,9 

Jair Bolsonaro 2019-2020 -26,0 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 
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O número de bolsas de estudo ofertadas em cada governo, como evidenciado no Gráfico 

2, foi de 748.951 no Governo Luís Inácio Lula da Silva, de 1.240.366 no Governo Dilma Rousseff, 

de 477.668 no Governo Michel Temer e de 392.385 no Governo Jair Bolsonaro. 

 
Gráfico 2 – Total e média anual de bolsas de estudos ofertadas pelo PROUNI segundo os governos 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 

 
Esses números, se por um lado, expressam a quantidade de anos de vigência do 

Programa sob um governo, como evidenciado na média em cada um deles, e a posição da 

temática na agenda governamental, como se comprova com a maior média registrada nos 

Governos Luís Inácio Lula da Silva (187.238) e Dilma Rousseff (248.073), por outro, mostram o 

legado recebido pelo Governo Jair Bolsonaro (196.193). Neste, a redução de 26% entre 2019 e 

2020 não foi suficiente para que seu desempenho anual fosse menor do que o verificado no 

Governo Luís Inácio Lula da Silva, quando o Programa apresentava crescimento.   

Os governos, contudo, se assemelham na distribuição das bolsas conforme os tipos 

integrais e parciais, tendo todos, como explicitado no Gráfico 3, oferecido mais da metade na 

modalidade integral, com o maior percentual, 79%, alcançado em 2006, e o menor, 61,5%, em 

2008. 

Verifica-se que predominam as bolsas integrais, que são destinadas a jovens oriundos 

de famílias com renda per capita de até 1,5 salário mínimo, pois, nos 15 anos analisados, em 8 

as bolsas integrais representam entre 70,4% e 79%.  
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Gráfico 3 – Percentual de distribuição das bolsas de estudos conforme o tipo parcial e integral entre 2005 e 2020 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 

 
As oscilações no percentual de cada tipo sugerem que a estratégia usada pelos governos 

para alterar o número de bolsas era aumentar uma e reduzir a outra, pois, como demonstrado 

no Gráfico 4, quase sempre, o comportamento da oferta dos dois tipos era inverso, enquanto 

um aumentava o outro diminuía, como se fosse uma compensação, sendo escassos os 

momentos de crescimentos simultâneos (2007/2008, 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015) ou 

de reduções simultâneas (2016/2017, 2019/2020). 

 
Gráfico 4 – Percentual de variação anual das bolsas de estudos conforme os tipos parcial e integral entre 

2005 e 2020 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 

 
Os momentos de elevação simultâneos dos dois tipos de bolsas (integrais e parciais) 

ocorrem nos Governos Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e os de redução nos Governos 

Michel Temer e Jair Bolsonaro, confirmando a posição diferenciada da temática na agenda de 
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cada governo. Ressalta-se que as médias de crescimento no período dos dois tipos se 

distanciam, sendo a das bolsas integrais de 6,1% e a das bolsas parciais de 4,8%.  

O predomínio das bolsas integrais deve decorrer do tipo de curso para o qual essas se 

destinam, pois, como exposto no Gráfico 5, a modalidade presencial prevaleceu em todos os 

anos, tendo reduzido sua participação (57,5% e 52,4%) apenas nos anos de 2019 e 2020, com 

a mudança da posição do Programa na agenda governamental. 

 
Gráfico 5 – Percentual de distribuição das bolsas de estudos conforme a modalidade de curso entre 2005 e 2020 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 

 
As bolsas dos cursos presenciais, como demostrado no Gráfico 6, são, majoritariamente 

(mais de 66 %), oferecidas no turno noturno e entre 20,2% e 25,9% no turno matutino. São 

escassas (menos de 5%) as que se realizam no turno vespertino ou em tempo integral. 

 
Gráfico 6 – Percentual de distribuição das bolsas de estudos nos cursos presenciais conforme o turno dos cursos 

entre 2005 e 2020 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 
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O predomínio das bolsas em cursos presenciais no turno noturno expõe tanto a 

alternativa do governo brasileiro para favorecer o acesso das camadas mais vulneráveis a esse 

nível de ensino como o modelo de ensino superior privado concentrado nos cursos noturnos, 

grande parte, graças ao financiamento público.  

Essa oferta, como exposto no Gráfico 7, se distribuiu em todas as regiões geográficas, 

todavia, privilegiou a Região Sudeste. Essa recebeu, em média, 48,5% das bolsas, mais que o 

dobro (2,67 vezes) da segunda colocada, a Região Sul (18,2%), quase o triplo (2,71 vezes) que a 

Nordeste (17,8%), nove vezes mais que a Centro-Oeste e 6,5 vezes mais que a Norte. 

 

Gráfico 7 – Percentual de distribuição das bolsas de estudos do PROUNI entre as Grandes Regiões 
Geográficas do Brasil – 2005-2020 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 

 

 

A maior concentração de bolsas no Sul e no Sudeste, em média 66,7%, se por um lado 

expressa a distribuição das vagas e matrículas do ensino superior nessas regiões, por outro, 

revela que a ação estatal mantém as desigualdades de acesso. É verdade que, entre 2016 e 

2020, aumenta a participação do Nordeste, saindo da faixa de 13,4% − 18,2% para a faixa de 

20,5% − 23,5% enquanto as demais reduzem, chegando o Sudeste, cuja variação era de 45,9% 

− 54,6%, a ficar entre 44,7% e 42,9%. 

O aumento na participação do Nordeste na distribuição, como demonstrado no Gráfico 

8, reflete o acréscimo de bolsas nessa Região e a redução e/ou manutenção nas demais a partir 

de 2016. 
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Gráfico 8 – Evolução da distribuição do número de bolsas de estudos do PROUNI entre as Grandes Regiões 
Geográficas do Brasil – 2005-2020 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 

 

A ampliação do número de bolsas distribuídas no Nordeste, como exposto na Tabela 4, 

ainda que tenha elevado o percentual da população nessa Região com bolsa de 0,02% em 2005 

para 0,06% em 2020, chegando em 2018 a 0,09%, não reduziu a diferença desta em relação ao 

Sudeste e Sul que não apenas têm, na maior parte do período, mais que o dobro do percentual 

de bolsista na população, como chegam a ter mais de 0,1% em vários momentos. 

 

Tabela 4 – Percentual de bolsistas na população nas Regiões Geográficas entre 2005 e 2020. 

ANO 
Percentual de bolsistas na população 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2005 0,03 0,02 0,06 0,06 0,05 
2006 0,03 0,02 0,06 0,07 0,07 
2007 0,03 0,03 0,07 0,07 0,06 

2008 0,04 0,03 0,08 0,08 0,07 
2009 0,05 0,04 0,10 0,10 0,07 
2010 0,05 0,04 0,09 0,10 0,11 
2011 0,05 0,04 0,10 0,11 0,12 
2012 0,06 0,05 0,10 0,11 0,13 
2013 0,06 0,05 0,10 0,11 0,11 
2014 0,08 0,07 0,12 0,14 0,14 
2015 0,10 0,08 0,13 0,16 0,14 
2016 0,09 0,08 0,12 0,14 0,14 
2017 0,09 0,08 0,12 0,15 0,14 

2018 0,10 0,09 0,11 0,14 0,13 

2019 0,10 0,08 0,11 0,11 0,11 
2020 0,08 0,06 0,08 0,08 0,08 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de Dados Abertos - MEC (BRASIL, 2005-2020) 
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As bolsas oferecidas pelo PROUNI, portanto, contemplam beneficiados em todas as 

regiões, sendo mais na Sudeste e Sul do que no Norte e no Nordeste, em cursos presenciais 

noturnos e de forma integral. A quantidade variou ao longo do período analisado, observando-

se as maiores nos Governos Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff o que evidencia a posição 

da temática do acesso ao ensino superior dos segmentos excluídos, no caso os egressos do 

ensino médio público, nas agendas governamentais.  

 

CONCLUSÃO 

 

Este artigo apresentou, tendo por base informações disponibilizadas no Portal de Dados 

Abertos do Ministério da Educação, os resultados do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), analisando número e tipo de bolsas (parcial ou integral), modalidade e turno dos 

cursos e a distribuição por Região, desde sua criação, em 2005, até 2020.  

Desse modo, traçou-se um panorama geral do Programa tanto em termos de 

quantidade como de qualidade, reunindo informações para uma posterior avaliação da política 

e, principalmente, dispondo de elementos para compreender essa ação do Estado que, por 

meio de renúncia fiscal, ofertou, nos 15 anos estudados, 2.859.370 bolsas, registrando uma 

ampliação de 74% entre o primeiro ano, 2005, e o último ano estudado, 2020. 

A média anual de crescimento foi de 4,7%, todavia, há anos que os aumentos chegaram 

a 29,5% (2008/2009) e a 26,1% (2013/2014) e anos em que houve redução, 26% (2019/2020) 

e 6,4% (2018/2019). O crescimento, por conseguinte, não é linear, apresentando oscilações na 

trajetória.  

O maior número de bolsas (1.240.366) e média anual (248.073) ocorreu no Governo 

Dilma Rousseff, mas, o maior crescimento, a variação entre o primeiro e o último ano de 

mandato, foi no Governo de Luís Inácio Lula da Silva. Já o menor número de bolsas e a menor 

variação foram registrados no Governo de Jair Bolsonaro. Este, contudo, teve uma média anual 

de bolsas maior do que a do Governo Michel Temer, 196.193 e 159.223, respectivamente. 

Essas bolsas foram em todo o período, predominantemente, do tipo integral, para 

cursos presenciais noturnos na Região Sudeste. Esta Região recebeu, em média, quase a 

metade (48,5%) das bolsas, chegando a ter em 2005, primeiro ano do Programa, 54,6% e a ter, 
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em dez dos quinze anos estudados, mais de 0,1% da sua população beneficiada, sendo 

superada apenas pela Região Sul, que teve essa cobertura em onze dos quinze anos. 

Portanto, o PROUNI concedeu, como previsto na legislação instituidora, bolsas de 

estudos parciais ou integrais, mais essas do que aquelas, para alunos de cursos de graduação 

em instituições privadas de ensino superior, principalmente, na modalidade presencial, no 

turno noturno e na Região Sudeste.  

Esses resultados carecem de avaliação em termos tanto da população atendida como 

dos seus efeitos na ampliação do acesso ao ensino superior dos segmentos tradicionalmente 

excluídos dessa etapa da escolarização. 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Sandra Maciel de; JAEHN Liset; VASCONCELLOS Mônica. Precisamos falar de 
gênero: por uma educação democrática. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, 
Araraquara, v. 13. n. esp. 2, p. 1503-1517, set., 2018. Acesso em: 29 mar. 20222. 

ALVARENGA, Elda; SILVA, E. M da; MELLO, M. M. L de. Políticas Públicas de Formação de 
Professores/as em Gênero e Diversidade Sexual: Entre Interdições e Disputas, o que resiste? 
Formação em Movimento v. 3, n.7, p.826-846, 2021. Disponível em: 
http://costalima.ufrrj.br/index.php/FORMOV/article/download/720/1148. Acesso em: 30 
mar. 2022. 

ANTUNES, R. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São 
Paulo: Boitempo, 2018. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 
2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de abril de 2020, Seção 1, 
pp. 46-49. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=77781%E2%80%9D. Acesso em: 27 
de março de 2022. 

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos: 2007. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007. 76 p. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/2191-plano-nacional-pdf/file. Acesso em: 05 
mar. 2022. 

BRASIL. Plano Nacional de Educação (Lei no 13.005/2014). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 25 
mar. 2022. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2502 

CURADO SILVA, K. A. P. C. Formação de Professores na Base Nacional Comum Curricular. In: 
UCHOA, A. M. C.; LIMA, Á. M; SENA, I. P. F. S. (Org.). Diálogos críticos, volume 2: reformas 
educacionais: avanço ou precarização da educação pública? Porto Alegre: Editora Fi, 2020. p. 
102-122. Acesso em 07 mar. 2022. 

COSTA, E. M; MATOS, C. C de; CAETANO, V. N da. Implicações da BNC-Formação para a 
Universidade Pública e Formação Docente. Revista Ibero-Americana de Estudos em 
Educação, Araraquara, v. 16, n. esp. 1, p.896-909, 2021. Disponível em: 
https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/14924. Acesso em 07 mar. 
2022. 

FERRARI, A; CASTRO, R.P. “Quem está preparado para isso?”: Reflexões sobre a formação 
docente para as homossexualidades. Práxis Educativa, Brasil, v.8, n.1, p.295-317, 2013. 
Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/894/89427917013.pdf. Acesso em 10 mar. 2022. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 18. Ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 

XAVIER FILHA, Constantina. Tecer e entrecer a vida: Educação para as sexualidades e gênero 
na formação docente. Intermeio, Campo Grande, v. 23, n.46, p.215-236, 2017. Disponível em: 
https://periodicos.ufms.br/index.php/intm/article/download/5319/4040/. Acesso em: 18 
mar. 2022.

  


