
Este estudo tem por objeto o Programa Universidade para Todos (ProUni), institucionalizado pela Lei federal nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005. O programa tem como objetivo a concessão de vagas para estudantes de baixa 
renda, oriundos de escola pública, em instituições privadas de ensino superior. Em contrapartida, as IES que 
receberem alunos beneficiados pelo programa terão isenção de alguns tributos. A implementação desse programa 
acontece num contexto desafiador para o Brasil: o da ampliação do acesso ao ensino superior e o da inclusão 
social.   A pesquisa buscou  analisar:  1) o  impacto do programa  para  democratização  e  expansão  do ensino 
superior no Brasil e; 2) o efeito do acesso à universidade sobre a vida dos estudantes beneficiados pelo ProUni. 
Na primeira etapa foi realizada uma análise do ProUni a partir da legislação, de documentos e dados estatísticos. 
Foram usados os dados de agências de coleta e armazenamento de dados como PNAD/IBGE e INEP/MEC. Na 
segunda etapa foi feita uma análise da trajetória, das motivações e expectativas dos beneficiados. Este estudo 
teve por base uma pesquisa qualitativa, através de entrevistas semi-estruturadas com os alunos beneficiados. 
Foram realizadas entrevistas com alunos de quatro IES privadas: PUCRS, ULBRA, IPA e UNISINOS, num total 
de 25 entrevistas, de diferentes cursos. Como referencial teórico, procurou-se fazer uma aplicação dos conceitos 
de capital cultural, capital social e mobilidade (Bourdieu, 1998) ao discurso dos alunos entrevistados. A presente 
pesquisa  aponta  para  os  seguintes  resultados:  pode-se dizer  que o ProUni  é  uma política  que oportuniza a 
redistribuição das oportunidades de acesso ao ensino superior, assegurando a inclusão de grupos que antes não 
tinham perspectivas  de  estudo  e  favorecendo  a  diversidade  no  ensino  superior.  Os  relatos  revelam que  os 
bolsistas entendem que o ProUni abre portas à ascensão profissional e cultural, uma vez que vêem na formação 
superior a oportunidade de entrar em contato com novos conhecimentos, receber qualificação e, ao seu término, 
conseguir empregos melhor remunerados.


