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O governo popular
Foi rápido para aprovar
Milhares de bolsas de estudo
Para universidade particular!
Eu que não me iludo
Estou aqui pra reclamar
Eu não entendo a razão
Nem acho que é solução
Essa medida desastrada
Que em detrimento das Públicas
Vai financiar as privadas
Pra mim isso é palhaçada!
No Brasil ainda há
Ensino público gratuito, nível A
Que estão querendo enterrar
Como fizeram no passado
Investindo no ensino particular
Assim não dá pra agüentar.
Vou contar a minha história
De estudante carente
Uma alegre trajetória
Que é igual à de muita gente
Que só chegou onde esta
Por que conseguiu estudar
Eu sou lá do Juazeiro
Terra de muito romeiro
E um calor sem igual.
Mirrado, ainda menino
Comecei o meu destino
Em escola municipal
A escola do município
Ensinava desde o princípio
Com qualidade e valor
Ler, escrever e compreender
Do nosso Brasil o labor
Desenvolvendo o pátrio amor.

No município e no estado
O ensino era de qualidade
E na minha pequena cidade
Comecei meu crescimento
Tornando-me cidadão de fato
Através do conhecimento
Nesta época, não tão distante
O ensino era semelhante
Nas escolas publicas ou privadas
A qualidade era constante
Estudávamos confiantes
Estávamos na correta estrada
O governo investia
A escola respondia
Com qualidade e ação
Havia verbas, professores
E nós, nos sentíamos flores
No jardim da educação

Mas o tempo sem perdão
Mudou do Brasil a direção
E governos sem visão
Não investiram em educação
Sucateando a pública instituição
Dando às privadas campo de ação
Ao longo de quatro décadas
Vi o ensino público falir
Escolas, e bons colégios sucumbir
Perdendo professores e qualidade
Sem investimentos, sem seriedade
Deixando a juventude sem porvir
Hoje é triste a situação
De colégios, que no passado
Formaram inúmeros cidadãos
De forma gratuita, com cuidado
Com qualidade, garra e determinação
Valorizando o investimento na educação

Com a preparação correta
Consegui cumprir minha meta
E chegar à universidade
Novamente foi na Publica instituição
Que completei minha escolaridade
Realizando um sonho e paixão
Hoje sou Geólogo e cidadão
Recebi excelente formação
Em uma Pública instituição.
Estudei cinco anos na UFPE
E venho aqui, com orgulho e de pé
Defender a pública e gratuita educação
O Brasil não pode errar de novo
Querendo iludir o povo
Com um programa ardiloso
Onde o dinheiro do popular
Vai financiar a instituição particular
Assim não dá pra agüentar!

Repetir um erro do passado
É passar um atestado
De submissão sem igual
A esse monstro terrível
Que nos faz um mal incrível
O Fundo Monetário Internacional
Nós devemos acordar
Para o Brasil melhorar
Esse tal de ProUni
È uma grande tapeação
E pra mim ele só pune
O coitado do cidadão
Sem a básica formação
Gratuita e com qualidade
Como é que o pobre cidadão
Vai chegar à universidade
Mesmo com a ingenuidade
Da metade da mensalidade

Eu só vejo nesta ação
Escondida e mal disfarçada
O investimento nas privadas
E o fim da publica educação
Gratuita de qualidade e referenciada
Dando chances reais ao cidadão
A prova maior desse engodo
È que as vagas estão sobrando
As arapucas privadas aguardando
E o jovem sem educação de base
Atravessa uma difícil e amarga fase
Não conseguindo entrar nesse jogo
Conclamo a juventude
Força maior do nosso Brasil
Que em escola pública estude
Ou que espera uma vaga, servil
Para lutarmos com veemência
Contra mais essa indecência
Não deixem que joguem no escuro
As nossas Universidades Federais
Lutem por seus ideais
Vamos descer do muro
E enfrentar em uníssono coro
Dizendo NÃO a essa falta de decoro
Martelo na mesma tecla
Agora com mais afinco
Repare que eu não minto
Inspirado na vida justa
Atiço o fogo do estudante
Não descanso um só instante
O tempo agora é de LUTA

Informações adicionais sobre o ProUni
Programa destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais (meia-bolsa) para
cursos de graduação e seqüências de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou
sem fins lucrativos.
Terceira etapa do ProUni já tem 93,1 mil inscritos
A terceira etapa do Programa Universidade para Todos (ProUni) registrou, 93.198 inscrições. Nesta fase, os
alunos concorrerão às 16.575 vagas, 12.786 das quais destinadas às cotas para afrodescendentes e indígenas.
Também podem se inscrever alunos que desejarem concorrer às bolsas destinadas às cotas, embora não sejam
nem afrodescendentes nem indígenas. Nesse caso, os candidatos ficarão numa espécie de lista de espera. Eles
só poderão concorrer às vagas que não forem preenchidas pelos candidatos das cotas.
Poderão concorrer ao ProUni os estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em
2002, 2003 ou 2004.
Fies – Para os alunos que não têm condições de pagar as bolsas parciais, o MEC vai abrir, ainda neste
semestre, crédito especial por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). O
novo Fies vai financiar 25% da mensalidade.
Fonte: Ministério da Educação.

Questões para reflexão:
Ao final das etapas anteriores as vagas continuaram sobrando. Será por falta de educação
básica? Porque não é feito um investimento sério nas escolas públicas de primeiro e
segundo graus? Porque temos tantas crianças nas ruas sem escolas? Porque os pais têm que
dormir em filas para conseguir uma vaga nas escolas públicas para os seus filhos? Qual é a
real intenção do ProUni?
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