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RESUMO

No contexto da Educação Superior brasileira, as análises sobre o Programa Universidade para Todos suscitam uma série de indagações. Se, por 
um lado, o Prouni possibilita o acesso à Educação Superior a atores sociais antes alijados desse nível de educação, provoca, também, uma série de 
críticas, em razão do seu caráter focalizado, e principalmente por favorecer o setor privado, por meio da isenção de quatro impostos e 
contribuições. Uma exploração da literatura publicada logo após a promulgação da lei que instituiu o Prouni, em 2005, revelou ângulos de análise 
abundantes e diversificados de tratamento do tema. Primeiramente em artigos críticos aos quais se seguiram, a partir de 2007, as pesquisas de 
dissertações e teses, que passaram a analisar o programa focalizando especialmente sua implementação e gestão em Instituições de Ensino 
Superior específicas. O que buscaram mostrar, essencialmente, os autores dessas pesquisas? A partir de quais perspectivas epistemológicas e 
teóricas organizaram suas investigações? Que níveis abstração alcançaram em seus trabalhos? Estas e outras questões nortearam a investigação 
em tela, cujos resultados parciais aqui se apresentam. Trata-se de uma metapesquisa, amparada conceitualmente na literatura de políticas 
públicas e políticas educacionais, e que tem como objetivo, além de um mapeamento das temáticas e subtemáticas tratadas nesses trabalhos, a 
análise de seus principais aspectos teóricos e metodológicos. A análise partiu de um levantamento geral dos trabalhos sobre o Prouni defendidos, 
no período de 2007 a 2017 em programas de pós-graduação de todas as áreas, etapa à qual se seguiu a abordagem em profundidade dos estudos 
de tese defendidos em programas de pós-graduação em educação. A metodologia incluiu as seguintes etapas: (a) busca das teses, a partir do 
descritor “Prouni”, no catálogo de teses da Capes e na Biblioteca Digital de Dissertações e Teses (BDTD). (b) Organização de arquivos, planilhas e 
mapas (elaborados com o software Simple Mind) contendo, além das características epistemológicas das teses, os meta-dados, que possibilitaram 
identificar sua distribuição segundo a organização administrativa das IES, regiões e estados, entre outras. (c) Leitura completa dos trabalhos, para 
identificar suas principais características, organizando-as segundo os objetivos, hipóteses e/ou questões de pesquisa enunciados, as perspectivas 
teóricas, identificadas a partir dos conceitos e autores informados, assim como os resultados. (d) Formulação de categorias e análise das teses 
segundo os enfoques adotados e questões que emergiram da investigação até esta etapa.  Quanto às perspectivas epistemológicas e teóricas 
presentes nos trabalhos, os principais resultados mostram: (a) ausência de teorização, caso em que os autores não operaram com teorias, 
limitando-se à revisão de literatura; (b) teorização combinada, que consiste no esforço de articular várias teorias ou conceitos, para compor um 
quadro teórico consistente; (c) estudos baseados em teorias sociológicas. (d) estudos sobre qualidade e sobre teorias da aprendizagem. (e) Teoria 
da complexidade; (f) Teoria do ordenamento juri dico, de Bobbio, e Teoria da Igualdade de Aristóteles. (g) Estudos marxistas e neomarxistas e, 
finalmente, (h) estudos baseados em autores e modelos do campo das políticas públicas e educacionais. Constatou-se, também, a presença de 
grande variedade de assuntos, com múltiplas ramificações, a ínfima quantidade de estudos em que as perspectivas e posicionamentos 
epistemológicos são apresentados explicitamente, a utilização majoritária de teorização combinada, bem como a presença de apenas dois 
estudos que utilizam a literatura e modelos do campo das políticas.
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