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  RESUMO
O artigo analisa, criticamente, o Prouni (Programa Universidade para Todos), com o objetivo de compreender a
expansão de investimentos públicos na educação privada, com a instituição do Prouni em 2005, e o crescente número
de instituições particulares, por meio da parceria público/privado. A metodologia é de natureza bibliográfica e
documental, que combinou estudo teórico com a análise dos dados obtidos nos sites oficiais do MEC, buscando
estabelecer um diálogo entre políticas públicas, o Estado e o Prouni.  A parceria instituída revela a troca de vagas no
ensino superior por isenções fiscais, assim como a desqualificação dos serviços públicos, dimensões bem distantes de
uma intencionalidade, verdadeiramente voltada para formação humana do trabalhador.
 PALAVRAS-CHAVE: Política Pública. Educação. Prouni.
 
RESUMEN
El artículo analiza críticamente el Prouni (Programa Universidad para Todos), a fin de comprender la expansión de los
inversiones públicos en la educación privada, con la institución del Prouni en 2005, y el creciente número de instituciones
privadas, mediante la asociación público/privado. La metodología es de naturaleza bibliográfica y documental, que
combinó estudio teórico con el análisis de los datos obtenidos de los sitios oficiales del Ministerio de Educación,
intentando establecer un diálogo entre las políticas públicas, el Estado y el Prouni. La asociación establecida revela el
intercambio de plazas en la educación superior por exenciones de impuestos, así como la descalificación de los servicios
públicos, dimensiones distantes de una intencionalidad, realmente direccionada en la formación humana de los
trabajadores.
PALABRAS-CLAVE: Política Pública. Educación. Prouni.
 

1          INTRODUÇÃO      
         O presente estudo tem como objetivo analisar a política pública educacional, levando em consideração a
continuidade de um programa que estimula o aumento de transferências de recursos públicos para instituições privadas,
por meio da parceria público/privado no contexto do Estado capitalista. Para uma melhor apreciação da temática, o
estudo terá como referência o Programa Universidade para Todos – Prouni, um programa de inclusão de jovens na
educação de ensino superior privada, com bolsas parciais ou integrais, inseridos em uma relação público/privado.
            A análise deste programa permite problematizar algumas questões: até que ponto o Prouni, na condição de
política pública, consegue resolver o problema da inclusão social de jovens por meio do acesso ao ensino superior? O
Prouni diminui o financiamento do Estado em instituições públicas de ensino superior? Quem são os beneficiados com a
parceria público/privado no contexto do Prouni?
            Diante destas questões, buscou-se realizar, de maneira aproximativa, uma reflexão crítica sobre as questões que
permeiam a atual política de concessão de bolsas em instituições de ensino superior privada (IES), para estudantes sem
diplomas de nível superior, buscando compreender a expansão da referida política no âmbito do Estado capitalista.
            O estudo é de natureza bibliográfica e documental. O contato e o conhecimento com esses estudos bibliográficos
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contribuíram para uma maior amplitude e consistência no levantamento e aprofundamento dos dados vinculados à
temática em questão. Lima e Mioto (2007), ao tecerem considerações sobre a pesquisa bibliográfica, mencionam que,
[...] a pesquisa bibliográfica possibilita um amplo alcance de informações, além de permitir a utilização de dados
dispersos em inúmeras publicações, auxiliando, também, na construção, ou na melhor definição do quadro conceitual
que envolve o objeto de estudo proposto (LIMA; MIOTO, 2007, p.40).
            O levantamento de dados foi realizado através de documentos disponibilizados nas bases de dados do site do
MEC (2014) e do IBGE (2015). A partir dessas fontes de pesquisa (documental e bibliográfica), foi possível iniciar uma
discussão teórica a partir dos resultados obtidos. O artigo parte de um referencial teórico, que discute o papel do Estado
e sua relação com instituições privadas de ensino superior, tendo como referencial, para uma análise crítica, - o Prouni.
O diálogo, entre os dados obtidos em sites oficiais do MEC, do IBGE e do referencial teórico, possibilitou uma
sistematização crítica sobre o programa compreendido como uma política pública educacional, em que o Estado se
afasta da oferta direta da educação, “mantendo seu foco no financiamento aos provedores (através de vales ou
subsídios) e atuando na esfera da regulação e da avaliação dos serviços educacionais” (ROBERTSON; VERGER, 2012,
p. 1144).
 
2    PROUNI: Política pública educacional em expansão
 
A partir desse tópico, serão analisados os nexos entre o Estado e as políticas públicas para inclusão e democratização
no/do ensino superior. Contudo, não se pretende realizar uma análise exaustiva acerca das concepções e funções do
Estado, mas explicitar, com base em alguns autores, como o Estado se configura em função do modo de produzir
socialmente.
O Estado, para Mészáros, se configura como uma estrutura totalizadora de comando político que se constitui como a “[...]
única estrutura corretiva compatível com os parâmetros do capital” (2002, p. 106). Para tanto, constitui-se como um dos
tripés necessários para consolidação do sistema. O Estado, como corpo jurídico, burocrático e normativo, em sua forma
estrita, é um dos principais elementos que integra o sistema social capitalista, estabelecendo mediações de diversas
ordens. Conforme argumenta Mészáros (2002, p. 109):
O Estado se afirma como pré-requisito indispensável para o funcionamento permanente do sistema do capital, em seu
microcosmo e nas interações das unidades particulares de produção em si, afetando intrinsecamente tudo, desde os
intercâmbios locais mais imediatos até os de nível mais mediato e abrangente.
 
 
Diferentemente de autores que polemizam o Estado apenas como espaço de reprodução da ideologia da classe
dominante e das formas sociais dominantes (dominação política e exploração econômica), Poulanztas (1985), não
deixando de considerar tais aspectos, analisa as contradições sociais que existem no âmbito do Estado, em sua forma
social capitalista:
[...] está em todas as suas funções (ideológicas, repressivas e econômicas), marcado pelas contradições, porque a luta
de classes tem lugar no âmago do Estado, mesmo quando este tenta manter uma hegemonia externa da classe
dominante (POULANTZAS, 1985, p. 161).
 
Para Gramsci (GRAMSCI apud COUTINHO, 2003, p. 29), o Estado é “todo o conjunto de atividades teóricas e práticas,
com as quais a classe dirigente justifica e mantém não somente a sua dominação, mas também consegue o consenso
ativo dos governados”.
O Estado funciona como mediador das contradições e dos conflitos sociais, na busca de conseguir o consenso ativo dos
governados, no seio da complexa sociedade, como ainda argumenta Farias (2000, p. 25):
 
 
O Estado é capaz de exercer seu papel mediador sobre um território determinado e sobre o conjunto da população
correspondente, pois se manifesta simultaneamente na objetividade (sob a forma de máquina burocrática e
administrativa) e na subjetividade (sob a forma de democracia formal e de ideologia burguesa correspondente). Como
gestor dos objetos sociais e mediador das contradições no capitalismo, o governo é o resultado de um longo processo
que o constitui, ao mesmo tempo, nos aparelhos e na legitimação do Estado.
 
Como se pode perceber, o Estado assume, no sistema socialmente determinado, um papel fundamental, constituindo-se
como um dos pilares estruturantes, com o fim de contribuir na sustentação do sistema, assumindo, em cada momento
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histórico, diversas feições: Estado de Bem-estar, Estado neoliberal (ANDERSON, 1996; HARVEY, 2000) e Estado
neoliberal de Terceira Via (NEVES, 2005).
A reforma do Estado, que se tornou central nos anos de 1990, em todo o mundo, é uma resposta ao processo de
globalização em curso, que reduziu a autonomia dos Estados em formular e implementar políticas públicas, sobretudo as
de caráter social, e, principalmente, a partir da crise do Estado, que começa a se delinear, em quase todo o mundo, nos
anos de 1970, mas que só assume plena definição nos anos de 1980.
            No Brasil, a reforma do Estado começou, nesse período, no meio de uma grande crise econômica, que chega ao
auge em 1990 e teve o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) como ponto de partida para a Reforma do Estado.
Tal medida teve como justificativa “[...] melhorar o desempenho da máquina governamental para, ao final, proporcionar
serviços melhores para o benefício do cidadão” (GANDINI; RISCAL, 2008, p. 41).
A emergência de refuncionalizar o Estado, no contexto brasileiro, também se justificou, como argumenta Silva Jr. (2002),
pela necessidade de adequá-lo aos ditames do capital internacional, por meio de reformas institucionais que
promovessem a modernização do país, e garantisse a sua condição de Estado Gestor modernizado, isso a partir de:
 
[…] um conjunto de reformas, em âmbito estatal, rumo a uma maior participação do mercado na disponibilização de
serviços. Estas reformas foram transvestidas num projeto de modernização do País, as mudanças políticas, econômicas
e sociais implementadas durante os dois governos de FHC, objetivou [sic] aprofundar a inserção do Brasil no mercado
internacional por meio de um conjunto de políticas no campo cambial, da abertura comercial e financeira, etc. Tais
medidas, por sua vez, submeteram a economia nacional, de forma repentina, à competição internacional, o que implicou
uma série de mutações no quadro socioeconômico (SILVA JR., 2002, p. 11, grifos nossos).
 
 
Estas reformas, muito mais que meras reformas do aparato estatal, assumiram um caráter de mudança na forma de ser
do Estado, ou a sua adesão a um projeto societário de cunho neoliberal para o Brasil, manifesto na forma de conceber e
operar suas políticas.
O Estado assumiu um novo papel, passando a adquirir uma condição de Estado mínimo, ao que se pode interrogar: será
que a partir dessa condição de mínimo, o Estado perdeu seu potencial regulador? Ou essa condição de mínimo se faz
presente, principalmente, no que tange à garantia do bem-estar da sociedade?
O Estado continua exercendo sua função política reguladora, distanciando-se, cada vez mais, da efetiva materialização
dos direitos sociais da população. O momento é de redução dos gastos públicos, privatização das instituições públicas e
novas formas de parcerias público/privado com a sociedade civil organizada. Suas ações emergem de um apelo ao
compromisso social de todos para/pela objetivação e garantia dos direitos sociais (educação, saúde, segurança,
habitação, etc).
            Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) chegou ao governo em 2003, com grandes perspectivas de mudanças da/para
sociedade brasileira. Entretanto, o que se visualizou foi a elaboração de programas e políticas de caráter compensatório
para a população, sendo sua atuação orientada pelas diretrizes da política do seu antecessor FHC.
Assim, no âmbito de políticas públicas educacionais, algumas medidas foram implantadas para a realização de uma
aparente ruptura com o governo anterior. O Programa Universidade para Todos – PROUNI, o Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a instituição do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB, entre outros programas e políticas.
A institucionalização do Prouni, em 2005, (governo Luiz Inácio Lula da Silva) foi o pontapé inicial para o crescente
número de bolsas ofertadas nas instituições privadas. Em 2005, a oferta foi de 112.275, passando para 252.374 em
2013, e, conforme dados mais recentes, 306.726 em 2014 (já no governo Dilma Rousseff), como podemos analisar a
partir dos dados da tabela 2 – intitulada “Bolsas ofertadas por ano—2005 a 2014”.
Desde 2005, o governo ampliou o número de oferta de bolsas nas instituições privadas, o que comprova a falta de
compromisso com a educação pública, manifestos na transferência de recursos e investimentos para iniciativa privada. O
Estado permite que empresas privadas prestem serviços públicos dos mais diversos e lucrativos, como a educação.
O Prouni foi criado pelo Governo Federal, em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, e
oferece, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao Programa. É dirigido aos estudantes
egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsistas integrais, com renda familiar
per capita máxima de três salários-mínimos.
O Programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transparência e segurança ao
processo. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem,
conjugando, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos. O
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Programa possui também ações conjuntas de incentivo à permanência dos estudantes nas instituições, como a Bolsa
Permanência, os convênios de estágio MEC/CAIXA e MEC/FEBRABAN, e, ainda, o Fundo de Financiamento Estudantil -
Fies, que possibilita ao bolsista parcial financiar até 100% da mensalidade não coberta pela bolsa do programa,
entretanto, o Fies, funciona como um empréstimo que o estudante, na conclusão do curso terá que pagar.
            De acordo com informações levantadas no site do MEC (2015), o Prouni já atendeu, desde sua criação até o
processo seletivo do segundo semestre de 2013, mais de 1,2 milhões de estudantes, quadro alterado para 1.497.225 até
o segundo semestre de 2014, sendo 70% com bolsas integrais e a maior parte nas IES com fins lucrativos 57% (ver
tabelas 1- Bolsistas por tipo de bolsa integral e parcial e 3- Bolsistas por categoria administrativa de IES), o que
reforça a transferência de recursos públicos para instituições privadas com o discurso da democratização do ensino
superior para todos.
TABELA 1- Bolsista por tipo de bolsa integral e parcial (2005-2014)
TIPOS DE BOLSA VLR NUMÉRICO            %
   
Integral       1.049.645            70
Parcial          447.580            30
     
Total       1.497.225           100
                    Fonte: Sisprouni de 06/01/2015/Bolsistas Prouni 2005-2º/2014
 
O diálogo com os dados sobre o Prouni, quando da sua institucionalização em 2005 até 2014, requer uma reflexão crítica
acerca desse programa que vem se consolidando no contexto brasileiro, como maneira de incluir e ampliar o número de
vagas para jovens na educação superior. Conforme se pode analisar a partir dos dados disponibilizados no site do MEC.
A partir das tabelas apresentadas, além da propaganda e do slogan divulgado é que se trata da democratização do
ensino público às pessoas que, normalmente, não teriam acesso ao ensino superior, quando na realidade, os dados
demonstram o patrocínio do governo para financiamento de ações do setor privado pela execução de serviços públicos.
Com a parceria público/privado o Estado passa a ter suas funções redefinidas, porém sua intervenção “é vista como
crucial para garantir o funcionamento do mercado educacional” (ROBERTSON; VERGER, 2012, p. 1145).
As instituições privadas de ensino assumem o controle das decisões das atividades educacionais e são beneficiadas
com esse programa (PROUNI) de concessão de bolsas no ensino superior. O Prouni amplia o número de vagas no
ensino superior para os jovens que terminaram o ensino médio, um exemplo da falácia da democratização.
A partir da análise da tabela 2, intitulada - Bolsas ofertadas por ano 2005 a 2014, é possível fazer algumas inferências.
 
   TABELA 2 - Bolsas ofertadas por ano - 2005 a 2014
ANO VLR NUMÉRICO
   
2005       112.275
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

      138.668
      163.854
      225.005
      247.643
      241.273
      254.598
      284.622
      252.374
      306.726

   
Total   2.227.038
Fonte: Sisprouni de 06/01/2015/Bolsistas Prouni 2005-2º/2014
 
Como se pode observar, a educação superior privada vem recebendo, desde 2005, com um aumento significativo (ver
tabela 2 - Bolsas ofertadas por ano 2005 a 2014), incentivos do Estado, este passa a ter gastos mínimos com a
educação e com grande lucratividade para o empresariado, o que revela uma tendência do Estado de minimizar suas
responsabilidades com a educação pública, bem como de outros direitos sociais (saúde, segurança, moradia, transporte,
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entre outros). “O Prouni seria um exemplo, dentre outros, do esforço em gastar menos para vender a imagem aos
investidores externos de que a dívida do país é sustentável e de que não haverá calote” (CATANI, 2006, p. 127).
O Programa permite que estudantes de baixo poder econômico e social, possam ingressar no ensino superior, por meio
da concessão de bolsas parciais e integrais, como visualizado na tabela 1 - Bolsistas por tipo de bolsa integral e
parcial, em que prevalece as bolsas de tipo integral (70%), com uma diferença de 1% a mais em relação a 2013. Apesar
do crescente número das bolsas ofertadas, a maioria não consegue se sustentar nestas instituições, necessitando de
uma assistência estudantil efetiva, que mesmo com suas fragilidades, só é possível no âmbito de instituições públicas de
ensino.
Almejando preencher essa lacuna, o governo criou a partir de 2006, uma bolsa permanência no valor máximo
equivalente ao praticado na política federal de bolsas de iniciação científica, destinado, exclusivamente, ao custeio das
despesas educacionais de beneficiário de bolsa integral do Programa. Entendendo que 70% dos que recebem a bolsa
integral, apenas uma parcela é atendida com a bolsa permanência, e, ainda, que os 70% fossem contemplados, o
problema para o acesso e permanência dos estudantes não estariam sanados, sendo sim, amenizados.
Portanto, o Prouni estimula a expansão das ações educacionais do setor privado com o auxílio de incentivos públicos
governamentais. Deste modo, de acordo com Catani (2006, p. 128), o PROUNI “[...] representa a retomada de uma
tradição de políticas de renúncia fiscal que mais beneficiam o setor privado do que induzem políticas democratizantes”.
No que tange ao investimento em instituições privadas a partir da categoria administrativa, os dados da tabela 3
(Bolsistas por categoria administrativa de IES) revelam números significativos de investimento por categoria, sendo
elas, instituições com fins lucrativos, Entidades beneficente e sem fins lucrativos, conforme demonstrado na tabela
abaixo.
TABELA 3: Bolsistas por categoria administrativa de IES
CATEGORIA
ADMINISTRATIVA          %
        
Com fins lucrativos
Entidade beneficente
Sem fins lucrativos (não beneficente)

      57
      26
      17

Total     100
Fonte: Sisprouni de 06/01/2015/Bolsistas Prouni 2005-2º/2014
 
Os investimentos de recursos públicos que deveriam ocorrer nas instituições públicas são oferecidos com vantagens a
iniciativa privada, incidindo na implementação de uma política pública de qualidade para educação superior do País.
Como demonstrado na tabela, o investimento público é destinado às instituições privadas que são divididas em: Entidade
beneficente de assistência, sem fins lucrativos, não beneficentes e com fins lucrativos, sendo a maior parte deste
montante destinado a esta última, 57%, como demonstra a tabela 3 - Bolsistas por categoria administrativa de IES.
Todo esse volume de recursos é distribuído entre as instituições particulares, enquanto que para as instituições públicas
os investimentos são escassos, que pouco atendem as necessidades dos que lá já se encontram. Esses recursos, que
são repassados para iniciativa privada, poderiam contribuir para melhoria das condições infraestruturais das instituições
públicas, aumento do número de bolsas de pesquisa e extensão, dentre outras demandas, aspectos que poderiam fazer
acontecer as ideias de uma educação pública, gratuita, de qualidade e universal.
Portanto, os privilégios e isenções fiscais concedidos pelo Estado, às Instituições de ensino superior privada, deveriam
ser revertidos em investimentos no setor público, para ampliação e democratização nas instituições superiores públicas.
Ao invés disso, as políticas públicas do Estado têm possibilitado concessões de benefícios ao empresariado, quando
deveria promover direitos sociais.
Ao tratar da política educacional Saviani (2008) percebe que as medidas tomadas pelo governo, embora tenham como
ponto de partida as necessidades reais, não conseguem resolver as dificuldades enfrentadas, constituindo um círculo
vicioso. Para romper com esse círculo, o autor reconhece a necessidade de investimentos e que a educação deva ser
considerada uma prioridade social e política.
O autor parte da definição de política educacional como uma modalidade de política social, que surge desde “[...] as
origens do processo de consolidação do capitalismo” (SAVIANI, 2008, p. 224). Desta forma, a política social, nesse caso
a educacional, especificamente, no caso do Prouni, passa a ser anti-social já que preenche apenas algumas lacunas
pontuais, com o intuito de manter a ordem nacional vigente. Compreende que a política social “[...] parece, assim, ser
uma manifestação típica da sociedade capitalista” (SAVIANI, 2008, p. 229).
As ações advindas de alguma política pública do Estado, quase sempre, não são distribuídas de forma justas e
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igualitárias em benefício da população, nem contribui para a igualdade social, adquire sim, um caráter que se aproxima
do que Saviani nomeou como política anti-social.
O Prouni se constitui como um programa que busca compensar as lacunas e limites de uma oferta de educação superior
efetiva e voltada para instituições públicas, com investimentos no setor privado, consolidando-se e fortalecendo a relação
público/privado no campo da educação. Assim, as instituições privadas, financiada pelo poder público, aumentam seus
lucros e não oferecem nenhum retorno objetivo para sociedade. Nessa conjuntura, a educação é tratada como
mercadoria, apta a ser vendida no mercado da qualificação e na venda e compra de certificação, e não vislumbra a
formação dos trabalhadores, essa é delegada a um segundo plano.
Os números crescentes divulgados em órgão e propagandas de governos e/ou pelas instituições privadas sobre a
concessão de bolsas (integrais e parciais) do Prouni, sugerem um efeito democratizante do ensino superior, porém, o
que se percebe é uma reconfiguração do papel do Estado para com o financiamento de políticas públicas efetivas que
objetivem melhoraria na qualidade do ensino superior em instituições públicas.
O Estado deixa essa tarefa a encargo de instituições privadas, que visam o lucro e fazem da educação uma mercadoria,
privilegiando interesses de grupos privados. Uma política que passa a compensar a falta de elaboração e execução por
parte do Estado de efetivas políticas sociais, nesse caso, a política educacional, esta, infelizmente, não tem vislumbrado
as necessidades das pessoas e sujeitos jovens demandantes de educação superior de qualidade, e sim, atendido a
lógica capitalista de manutenção da lucratividade no mercado da educação superior.
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
O Prouni tem como prerrogativa ser uma política pública educacional voltada para inclusão social de uma determinada
parcela da sociedade, que não possui condição socioeconômica de acesso ao ensino superior, assim o Estado transfere
e regula as ações de oferta de ensino superior, com a transferência de recursos públicos para o setor privado. E a
realização dos serviços, que deveriam ser públicos e de qualidade, para atender as necessidades educacionais de todos
os cidadãos são direcionados à iniciativa privada.
Foi possível perceber, a partir do comparativo de dados anteriores – até 2013 - e dados atuais – até 2014 – que a
essência dessa política é cada vez mais ascendente no que diz respeito à concessão de bolsa em instituições privadas,
verificou-se um decréscimo simplório entre 2009 e 2010 e 2012 e 2013, fato este corrigido e compensado nos demais
anos, especialmente, nos anos 2007e 2008 e 2013e 2014 (Ver tabela 2- Bolsas ofertadas por ano - 2005 a 2014).
Dados que demonstram a lucratividade que o setor privado tem alcançado com Prouni, em detrimento, de uma educação
pública que atenda a necessidade do trabalhador brasileiro, ao invés das determinações do capital.
Essa relação público/privado compromete o interesse público nos serviços públicos essenciais, como a educação, que
deveriam ser alocados em instituições públicas e não sob a responsabilidade do setor privado, que segue uma lógica
capitalista de lucratividade, não se preocupando com a formação do trabalhador. E assim, o Estado, passa do
comprometimento com a educação pública, para se comprometer com o interesse capitalista.
Este programa, na qualidade de política pública de educação, que tem como lócus a ampliação e o incentivo às
instituições privadas de ensino superior, tem sido a expressão da forma de Estado neoliberal, no contexto brasileiro, que
transfere e financia por meio do fundo público a iniciativa privada, delegando cada vez mais a execução das políticas
públicas ao setor privado.
            Tratando-se de políticas públicas, neste caso, o Prouni, o Estado não se afasta, mas sim se reconfigura quanto
ao acesso dos jovens ao ensino superior, privilegiando a democratização através da parceria público/privado no ensino
superior, privilegiando cada vez mais a parcela burguesa da sociedade. Percebe-se que a oferta de uma educação
pública vem sendo implementada, mas, pela parceria público/privado, nos mais diversos níveis e modalidades de ensino,
e assim, o Estado transfere as suas responsabilidades sociais para a sociedade civil, por meio de políticas públicas
compensatórias.
Embora necessárias, as políticas públicas são incipientes e escassas para modificar a atual realidade social, pois diante
do Estado neoliberal as ações sociais do governo constituem-se, essencialmente, em políticas compensatórias e em
programas que não alteram sua essência, nem as relações sociais existentes. As necessidades reais/básicas dos
cidadãos não são atendidas em sua plenitude (educação, saúde, emprego, moradia, entre outros), e, crescentemente,
esses diretos são transferidos para outras esferas, tais como os setores privados, que passam a incorporar as políticas
públicas sociais como mais um negócio lucrativo, fazendo da educação uma mercadoria, ávida a ser consumida no
mercado da educação.
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