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Introdução: A procura por uma formação superior no Brasil cresceu de maneira
progressiva nos últimos vinte anos. Por esse motivo o Ensino Superior é alvo de
grande procura, porém as universidades públicas não conseguem atender a grande
demanda, uma vez que as vagas são escassas, a disputa de candidatos por vaga é muito
grande. Sobressaem se aqueles que tiveram um ensino mais privilegiado. Em 2004  o 
governo federal criou o ProUni, Programa Universidade para Todos,  que oferece
bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de Educação Superior,
a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Objetivo: O objetivo desse
artigo é analisar e discutir o programa Universidade para todos, Prouni, indagando se
de fato é um programa de democratização ao acesso e permanência  dos estudantes na
Educação Superior no Brasil ou uma política de estímulo à expansão das instituições
de ensino privado. Metodologia: A metodologia adotada na produção deste artigo foi a
pesquisa bibliográfica e descritiva. Realizamos revisão de produções relacionadas ao
tema trabalhado, que nos permitiu dar continuidade à discussão problema  e  um novo
olhar sobre o assunto.  Os artigos, revistas e livros de autores que discutem o tema
subsidiaram a interpretação e análise crítica, do que foi escrito. Foram pesquisados no
site do governo federal, dados e informações sobre o ProUni, as políticas públicas
educacionais direcionadas  ao Ensino Superior no Brasil e sobre as políticas
afirmativas. Resultados: O surgimento do ProUni democratizou o acesso ao Ensino
Superior no Brasil. A partir desse programa,  as camadas mais populares que há muito
tempo se viam injustiçadas pelo não acesso às instituições de ensino superior, puderam
ingressar em um curso superior e planejar um futuro diferente do que estavam
predestinados. Por outro lado, a criação do ProUni desencadeou no país a expansão e o
fortalecimento das instituições de ensino privado, pois aquelas que aderiram ao
programa foram isentas de tributos. As influências das instituições privadas de Ensino
Superior na constituição do ProUni mudaram sua configuração original. Tais
modificações feitas beneficiaram em muito o setor privado. O programa que previa a
democratização do Ensino Superior para as pessoas remanescentes das camadas
populares, por meio  de bolsas integrais ou parciais oferecidas por instituições
privadas, estabeleceu requisitos que não correspondiam a muitos integrantes dessas
camadas, mantendo ainda, muitos excluídos. Conclusão: O ProUni modificou o
cenário da Educação Superior, mas as questões burocráticas demonstram um longo
caminho a percorrer para maiores transformações no acesso e permanência dos
estudantes no Ensino Superior, para que o programa cumpra claramente com seus
objetivos democráticos, garantindo a todos uma educação de qualidade.
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