
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSIBILIDADE AO ENSINO SUPERIOR NO ESPÍRITO SANTO:
UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE O PROGRAMA NOSSA BOLSA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): KERLI MOROZESKY DA SILVA LORENZON, VICTOR LOPES ALBANIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCELO LOYOLA FRAGAORIENTADOR(ES): 



1 
 

Políticas Públicas de Acessibilidade ao Ensino Superior no Espírito Santo: um Estudo 

sobre a Percepção dos Estudantes sobre o Programa Nossa Bolsa 

 

Resumo 

A busca pelo ensino superior no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos anos, devido 

a vários fatores, dentre eles, as exigências do mercado. Todavia, diversos fatores como 

desigualdade social impedem também que as pessoas tenham condição de custear o curso 

superior. É cada vez mais comum o investimento, por parte dos governos, em políticas 

públicas que visam à formação acadêmica. Baseado neste cenário, este artigo abordará uma 

política pública de acesso ao ensino superior no Estado do Espírito Santo, o Programa Nossa 

Bolsa, que beneficia pessoas de baixa renda. A pesquisa, de natureza qualitativa, tem como 

objetivo, verificar a percepção dos alunos beneficiados quanto a sua eficácia e ao 

cumprimento dos requisitos previstos em lei. Concluiu-se que a percepção dos alunos quanto 

ao programa é satisfatória no que diz respeito à oportunidade de acesso, mas que existem 

ainda lacunas a serem preenchidas e falhas a serem reparadas. 

Palavras-chave: Ensino Superior. Políticas Públicas. Avaliação. Programa Nossa Bolsa. 

Introdução 

A inserção dos brasileiros em curso superior cresceu consideravelmente e há uma 

tendência de que este fenômeno continue acontecendo. As exigências do mercado de 

trabalhotêm contribuído para o aumento matrículas. 

Mesmo com este crescimento, a desigualdade social impõe uma enorme distância 

entre as pessoas de baixa renda e o acesso de bens e serviços sociais tais como, planos 

habitacionais, de saúde e até de ensino superior. Para Fagnani (2009, p. 120) “a situação de 

subdesenvolvimento do país coloca limites objetivos e claros à natureza das fontes de 

financiamento das políticas e programas sociais”. 

Com base neste cenário, os governos tem investido em políticas públicas de 

incentivo para a inserção de estudantes no ensino superior, com o intuito de agregar 

conhecimento visando o retorno e o crescimento que tais investimentos trarão para o país, 

estados e municípios. 

Na tentativa de ampliar o conhecimento sobre políticas públicas voltadas para a 

inserção de pessoas de baixa renda no ensino superior, buscou-se analisar o Programa Nossa 

Bolsa, criado e financiado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de 
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ampliar o número de cidadãos formados em cursos de grau universitário. A análise será 

pautada na percepção de universitários assistidos pelo programa. 

Políticas Públicas 

Entender a origem das políticas públicas é importante para melhor compreender seus 

desdobramentos, sua trajetória e suas perspectivas. A política pública, enquanto área de 

conhecimento nasceu nos Estados Unidos, rompendo etapas seguidas pela tradição europeia 

de estudos e pesquisas nessa área. Surgindo no mundo acadêmico sem estabelecer relações 

com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos 

sobre as ações dos governos. 

Na Europa, a área de Políticas Públicas surgiu como um desdobramento dos 

trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma de suas 

instituições mais importantes, o governo, produto, por excelência, de Políticas Públicas. 

Melo (2009) apresentaa evolução da agenda pública do Brasil moderno, explorando 

analiticamente como evoluíram os termos do debate sobre política pública no Brasil.  

A avaliação de políticas públicas não constitui um exercício formal 

“desinteressado”, à semelhança de um cálculo de custo-benefício. Ela está 

fortemente ancorada num conjunto de valores e noções sobre a realidade social 

partilhado pelos membros relevantes de uma maioria de governo – aí incluídos elites 

políticas e burocráticas -, que os permite distinguir a “boa” da “má” política (MELO 

2009, p. 11). 

O quadro a seguir representa o princípio organizador da agenda pública em cada 

período e os efeitos esperados da ação pública. 

 

Tabela 01 – Período Organizador das Políticas Públicas e o seu Efeito Esperado 

Período Princípio Organizador das Políticas 

Públicas 

Efeito Esperado das Políticas 

Públicas 

Primeira Era Vargas 

(1930-1945) 

Integração Social e Construção da 

Nação. 

Incorporação tutelada das massas 

urbanas à sociedade oligárquica; a 

construção de uma ordem institucional 

que permitisse a incorporação dos 

novos atores à arena política. 

Populismo (1945-1960) Ampliação da Participação. Submeter as políticas à lógica do 

mercado político; políticas como 

moeda de troca política. 

Crise do Populismo (1960-1964) Redistribuição. Expansão organizacional do aparato 

público das políticas; reformas de base 

permitem superar o desenvolvimento 

social e a estagnação.  

Autoritarismo Burocrático  

(1964-1967) 

(1967-1973) 

Modernização Conservadora 

 

Crescimento sem redistribuição. 

Submeter as políticas públicas à lógica 

da acumulação; reformismo; expansão 

dos complexos empresariais de 

provisão de bens e serviços. 
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Distensão e Transição  

(1974-1984) 

Redistributivismo Conservador:  

(Banco Mundial); primado da 

desigualdade sobre a pobreza absoluta 

no debate público. 

Expansão acelerada dos complexos 

empresariais de provisão de bens e 

serviços sociais, com opção 

moderadamente redistributivas. 

Nova República  Reformismo social-democrata: 

universalismo, descentralização, 

transparência. 

Redesenhar políticas tornando-as mais 

eficientes, democráticas e 

redistributivas.  

Governo Collor Cesarismo Reformista; reformas como 

imperativos de “governabilidade”. 

Reestruturação ad hoce pouco 

consistente das políticas: focalização, 

seletividade e redefinição do mix 

público-privado das políticas. 

Governo FHC Instituir a Boa Governança; ação 

pública como fixação de regras 

estáveis e universalistas; primado da 

pobreza absoluta e desigualdade no 

debate social. 

Focalização, seletividade e redefinição 

do mix público-privado das políticas; 

restaurar as bases fiscais das políticas; 

políticas compensatórias dos custos 

sociais da estabilização.  

Governo Lula Ponto de inflexão nas relações entre 

classes sociais no Brasil;  

Democratização com inclusão de novas 

elites políticas; mudança no regime de 

políticas públicas atinentes nos setores 

mais pobres da população. 

Fonte: (MELO 2009, p. 11), com adaptação dos autores.  

 

Não existe uma única, nem a melhor definição sobre o que seja política pública. 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à 

luz de grandes questões públicas e Lynn (1980) como um conjunto de ações do governo que 

produzirão efeito. Já Peters (1986) política pública é a soma das atividades dos governos que 

agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. 

Souza (2006) aponta que, o “novo gerencialismo público” e a política fiscal restritiva 

de gasto, adotada por vários governos, introduziram novos formatos de políticas públicas, 

voltados para a busca da eficiência. Assim a eficiência passou a ser vista como o principal 

objetivo de qualquer política pública, aliada à importância do fator credibilidade. Descreve 

ainda que, há uma tentativa, em vários países em desenvolvimento, de implantar políticas 

públicas de caráter participativo. No Brasil, são exemplos dessa tentativa os diversos 

conselhos comunitários voltados para as políticas sociais, assim como o orçamento 

participativo.  

Dentre as diversas definições e modelos sobre políticas públicas, Souza (2006), 

sintetiza seus elementos principais: a política pública permite distinguir o que o governo 

pretende fazer e o que de fato faz; envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não se restringe a participantes formais, já que os 

informais também são importantes; é abrangente e não se limita às leis e normas; é uma ação 

intencional com objetivos a serem alcançados; embora tenha impacto no curto prazo, é uma 
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política de longo prazo; envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou 

seja, implica também implantação, execução e avaliação. 

A Avaliação das Políticas Públicas 

Foi no contexto de modernização da gestão pública, que a Avaliação das políticas 

públicas tornou-se uma fase importante do ciclo de políticas que, segundo Saravia e Ferrarezi 

(2012) compreende sete etapas que são: agenda de políticas, elaboração, formulação, 

implementação, execução, acompanhamento e avaliação que consiste na mensuração, bem 

como, na análise dos resultados produzidos, sendo, de acordo com os autores, a avaliação a 

área que mais se desenvolveu nos últimos tempos. 

Segundo Mugnol e Gisi (2012) algumas definições de avaliação demonstram uma 

associação ao processo decisório, dando ênfase à reformulação de programas e políticas com 

base nos resultados das avaliações. A avaliação, de um modo geral, tem sido definida como 

instrumento imprescindível para o conhecimento da viabilidade de programas e projetos, para 

o redirecionamento, de seus objetivos quando necessário, ou mesmo para a reformulação de 

suas propostas e atividades. Neste sentido, a avaliação revela-se como um importante 

mecanismo de gestão, uma vez que fornece informações e subsídios para a tomada de decisão 

dos gestores, formuladores e implementadores de programas, pois possibilita conhecer e atuar 

sobre os fatos economizando-se assim, tempo e recursos, o que eleva a credibilidade das 

ações públicas. 

Para Cavalcanti (2006) apesar de indiscutível a necessidade de avaliação, no âmbito 

do setor público brasileiro, essa prática ainda é muito incipiente, principalmente quando 

focaliza a avaliação do desempenho e de resultados de uma instituição pública ou de um 

programa governamental no qual a Política Pública se materializa. 

De acordo com Cohen e Franco (1993) a avaliação de projetos sociais tem um papel 

central neste processo de racionalização e é um elemento básico de planejamento. Não é 

possível que estes sejam eficazes se não forem avaliados os resultados da sua aplicação. 

É certo que qualquer forma de avaliação envolve necessariamente um julgamento, 

vale dizer, trata-se precipuamente de atribuir um valor, uma medida de aprovação ou 

desaprovação a uma política ou programa público particular, de analisá-la a partir de 

uma certa concepção de justiça (explícita ou implícita). Neste sentido, não existe 

possibilidade de que qualquer modalidade de avaliação ou análises de políticas 

públicas possa ser apenas instrumental, técnica ou neutra (ARRETCHE, 2009, p. 

29). 

Arretche (2009) enfatiza que o uso adequado dos instrumentos de análise e avaliação 

são fundamentais para que não se confunda opções pessoais com resultados  de pesquisa.  
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Figueiredo e Figueiredo (1986) definem que, a particularidade da avaliação de 

políticas públicas consiste na adoção de métodos e técnicas de pesquisa que permitem 

estabelecer uma relação de casualidade entre um programa x e um resultado y, ou, ainda que, 

na ausência do programa x, não teríamos o resultado y. 

Para Arretche (2009) algumas tendências de avaliação de políticas públicas, 

geralmente, são distintas pela literatura, em termos de sua efetividade, eficácia e eficiência, 

basicamente para separar aspectos distintos dos objetivos, por consequência da abordagem, 

dos métodos e técnicas de avaliação.  

A avaliação da efetividade, é descrita por Figueiredo e Figueiredo (1986) como o 

exame da relação entre a implementação de um determinado programa e seus impactos ou 

resultados, isto é, seu sucesso ou seu fracasso em termos de uma efetiva mudança nas 

condições prévias da vida das populações atingidas pelo programa sob avaliação. Define a 

avaliação da eficácia como avaliação da relação entre os objetivos e instrumentos explícitos 

de um dado programa e seus resultados efetivos. 

O Acesso ao Ensino Superior no Brasil 

A formação superior no Brasil passa por um período de crescimento devido a fatores 

como, exigências do mercado, globalização, renda entre outros. Estudos apontam que há uma 

relação direta entre a formação superior e a empregabilidade, comparando a graduação com 

um seguro contra o desemprego em momentos de desaceleração da economia. 

O acesso a essa formação superior no país, mesmo crescente ainda é limitada, fatores 

como desigualdade social, renda, família, drogas, criminalidade e baixa escolaridade básica, 

por exemplo, são algumas das barreiras a serem enfrentadas pelos candidatos à graduação.   

Faculdades públicas estão cada vez mais concorridas, os estudantes buscam assim 

alternativas nas instituições particulares, o que nem sempre é viável economicamente. Por 

tanto, beneficiar-se das políticas públicas existentes na área do ensino superior têm sido uma 

realidade para esses candidatos. 

Mugnol e Guisi (2012) apontam que Programas como o PROUNI – Programa 

universidade para Todos – são uma das alternativas para os estudantes. De acordo com o 

portal do Ministério da Educação (MEC) o programa significou um acordo entre o governo 

federal e as instituições particulares de ensino superior (universidades, faculdades e centros 

universitários) de todo o país, que disponibilizam bolsas de estudos em troca de incentivos 

fiscais.  
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Os benefícios são destinados a estudantes que estudaram em colégios públicos e aos 

professores de ensino público que estejam no exercício da função. Outro critério para ter 

direito a bolsa, que pode ser parcial (25 e 50%) ou integral (100%), é a renda familiar per 

capita, que deve ser de até um salário mínimo e meio. 

Os que não se enquadram nas determinações para concorrer às bolsas, muitas vezes, 

partem para os financiamentos como o FIES de parceria entre o Governo Federal e Caixa 

Econômica, ou até mesmo de instituições financeiras particulares, retirando do Estado à 

responsabilidade constitucional pelo oferecimento da educação pública e gratuita. 

O Programa Nossa Bolsa: política pública estadual de inclusão e acessibilidade ao ensino 

superior privado 

O Programa Nossa Bolsa foi criado em 2006 através da Lei n° 8.263 sancionada pelo 

então Governador do estado do Espírito Santo, Paulo Hartung, em 26/01/2006. O Programa 

visa ampliar o número de cidadãos formados em cursos superiores, tendo em vista o 

desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Espírito Santo, por meio da concessão 

de bolsa de estudo a estudantes que tenham cursado todo o ensino médio nas escolas públicas. 

O Programa Nossa Bolsa reserva 20% (vinte por cento) das bolsas de estudo 

concedidas, preferencialmente, a alunos da raça negra e afro descendentes. A bolsa de estudo 

pode ser integral ou parcial. 

A bolsa integral destina-se a estudantes cuja renda familiar per capta seja igual ou 

inferior a um salário mínimo e meio, e parcial, àqueles cuja renda familiar per capta situa-se 

acima de um e meio salário mínimo até três salários mínimos vigentes. 

Os recursos para o programa são alocados no orçamento do Executivo Estadual 

diretamente para o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia – FUNCITEC. As instituições de 

ensino superior interessadas em receber alunos beneficiários do programa, deverão inscrever-

se no site e apresentar conceito satisfatório nas avaliações do MEC, cuja contrapartida 

consiste em redução mínima de 20% sobre o valor das mensalidades. 

Para candidatar-se ao benefício do programa, o estudante deverá ter estudado durante 

o todo o ensino médio em escolas públicas do Estado do Espírito Santo; apresentar 

documentos que comprovem a composição da renda per capita familiar; não ter sido desligado 

anteriormente do programa; não possuir outro diploma de graduação; ser brasileiro nato ou 

naturalizado e residir no Estado do Espírito Santo. 
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O aluno selecionado deve frequentar assiduamente as aulas, obter aprovação mínima 

de 75% das disciplinas cursadas no semestre, não trancar a matrícula, manter-se adimplente 

com os compromissos financeiros e acadêmicos, entre outros.  

Os estudantes beneficiários de bolsa integral regularmente matriculados nos cursos 

de Engenharias, Ciência da Computação, Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia e 

Fisioterapia, com duração mínima de oito semestres, poderão concorrer a bolsa-dedicação no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) trimestrais, exclusivamente para custeio das despesas 

educacionais. 

O gráfico 01 abaixo demonstra os índices de ofertas de bolsas, quantidades 

preenchidas e previsão de formandos por ano. 

Gráfico 01 - DE BOLSAS OFERTADAS, PREENCHIDAS E FORMANDOS 

  
Fonte: Governo do Estado do Espírito Santo 

 

Procedimentos Metodológicos 

A metodologia utilizada classifica-se, de acordo com Fraga (2009) como 

bibliográfica e exploratória. Bibliográfica porque, segundo Fraga (2009, p.53) tem como 

objetivo recolher, selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre 

o assunto. Exploratória, pois a respeito do Programa Nossa Bolsa a bibliografia ainda é 

escassa.  

A pesquisa possui caráter qualitativo que, de acordo com Fraga (2009, p.2), 

[...] privilegiam estudos teóricos e análises de documentos e textos. Suas propostas 

são críticas e geralmente têm marcado interesse de conscientização dos envolvidos 

na pesquisa e manifestam interesse por práticas alternativas. Buscam revelação entre 

o fenômeno e a essência e se opõe a corrente positivista, para afirmar que algo só 

pode ser entendido a partir do ponto de vista das pessoas que o estão vivendo e 

experimentando. 

Foi realizada pesquisa de grupo focal com perguntas abertas que também foram 

gravadas, com oito alunos bolsistas, sendo seis do curso de Biomedicina, um do curso de 
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Direito e um do curso de Administração, estudantes da Faculdade Pio XII, localizada no 

município de Cariacica-ES. O critério de escolha foi por acessibilidade. O grupo teve duração 

de aproximadamente 80 minutos. Segundo Oliveira e Freitas (1998), os grupos focais 

possuem destaque na pesquisa qualitativa,pois propiciam riqueza e flexibilidade na coleta de 

dados, normalmente não disponíveis quando se aplica um instrumento individualmente.Os 

dados foram tratados de forma qualitativa, para identificar a percepção dos alunos sobre a 

eficácia do Programa Nossa Bolsa. 

Resultados da pesquisa 

O roteiro de entrevista para o grupo focal foi composto de oito perguntas principais, 

mas outras abordagens foram realizadas ao longo da participação dos alunos e das respostas 

concedidas. Todos os participantes apresentaram contribuição através das respostas e também 

forneceram críticas e sugestões para a melhoria do programa, não só visando benefício 

próprio, mas também de forma coletiva, pois entendem a importância do programa e que o 

mesmo deve ser aprimorado para não deixar de existir. 

Ao serem questionados a respeito do processo de seleção, relataram ter pouco tempo 

para providenciar a lista de documentos, que é vasta, sendo necessária, inclusive, a 

apresentação de documentos do grupo familiar. Entendem que o processo é burocrático e que 

devido o pouco tempo alguns chegam a ser desclassificados, como chegou a acontecer com 

uma aluna participante da entrevista. 
“Cheguei a perder a oportunidade de começar o curso com a bolsa, pois morava de aluguel, 

mas não tinha o contrato para comprovar, no caso fiz o FIES por um ano, e no ano seguinte, fiz 

ENEM de novo, fiz meu contrato de aluguel e apresentei a documentação toda novamente. O 

contrato de aluguel era importante porque se eu apresentasse o comprovante de endereço que 

chegava à casa dos meus pais teria que apresentar toda a documentação deles, mesmo não 

sendo dependente  e nem morando com eles.” 

Os alunos relataram que a divulgação de oferta de vagas ocorre por meio de veículo 

de comunicação e também por intermédio de publicação do edital.Constatou-se que o 

programa não faz um acompanhamento direto do desempenho dos alunos, que este 

acompanhamento é feito pela faculdade participante e pelos próprios alunos.  

Quando perguntado aos alunos se o benefício da bolsa é determinante para a 

continuação do curso, a maioria respondeu que sim, pois uns encontram-se desempregados, 

outros fazem apenas estágio ou a renda não seria suficiente para custear os estudos.Somente 

uma aluna de Biomedicina, que conseguiu bolsa de cinquenta por cento já no sétimo período, 

relatou que se perdesse a bolsa continuaria pagando por faltar pouco tempo para a conclusão. 

Essa situação específica levantou até um questionamento a respeito da liberação da bolsa para 

alunos que já estão em períodos mais avançados. 

Em determinado período da vida acadêmica, é comum a evasão, que pode ser 

causada por diversos motivos, inclusive psicológicos, então os alunos respondem que não 
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existe um acompanhamento psicológico por parte do programa e relatam que seria muito 

importante se houvesse. 

Outro ponto levantado pelos alunos foi o de auxílio financeiro para custear material, 

transporte e até mesmo moradia, o programa oferece bolsa de incentivo apenas para alguns 

cursos integrais. 

“Eu ainda trabalho, mas tive que reduzir bastante a carga horária para conseguir conciliar, pois 

sou mãe e dona de casa. Se tivesse direito a bolsa incentivo poderia trabalhar menos e me 

dedicar mais aos estudos e aos estágios não remunerados, que na área biomédica são 

necessários.”  

Mesmo apontando algumas limitações, os alunos percebem o programa como uma 

oportunidade única, que acrescenta a vida de cada um deles um valor que vai além do 

financeiro. Entendem que este programa contribui para o crescimento do estado do Espírito 

Santo, também, e que existe um custo para isto, para que o programa continue existindo é 

necessário um acompanhamento da vida financeira dos beneficiados, no intuito de diminuir o 

custo com bolsa para alunos que em determinado ponto da graduação conseguem bons 

estágios ou até mesmo empregos com boa remuneração. 

“Uma crítica, assim, eu acho até bom, mas têm pessoas que às vezes se aproveitam disso, o 

PROUNI, ele tem todo semestre ele pede a documentação de comprovação pra ver se você teve 

mudança de renda, o Programa Nossa Bolsa pede uma única vez e nunca mais pede, isso só é 

bom em termos de comodidade, mas se você alterar sua renda vai aproveitar a bolsa que 

poderia ser oferecida à outra pessoa.” 

Outro aspecto trazido como sugestão pelos alunos é o de direcionamento para o 

mercado de trabalho e também para pós-graduação e mestrado, que poderia ser feito pelo 

programa. 

Considerações Finais 

Com base na pesquisa realizada, verificou-seque a percepção dos alunos quanto ao 

programa é satisfatória no que diz respeito à oportunidade, mas que existem lacunas a serem 

preenchidas e falhas a serem reparadas, como acompanhamento do estudante, tanto do 

desempenho acadêmico quanto psicológico, documentação e controle. 

Entende-se que é de suma importância o investimentos em políticas públicas que 

envolvam programas de incentivo ao ensino superior, para promover o crescimento não só do 

estado, mas também do país, através do conhecimento oferecido aos cidadãos. Porém, não 

menos importante que a implementação de políticas públicas, é a avaliação dessas políticas 

para que haja um controle e aperfeiçoamento no intuito de alcançar os objetivos propostos, 

pois os recursos públicos utilizados para financiar o programa, devem ser bem acompanhados 

para evitar que, em momentos de crise, ocorram cortes no benefício. 
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É importante ressaltar, por fim, o debate constante e qualificado sobre os programas 

sociais possibilitam o surgimento de ideias que possam contribuir para a melhoria desses 

programas e, a prática constante de sua avaliação, aumentam as chances de se alcançar os 

objetivos propostos pelos programas. 
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