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RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar as Tensões do signo PROUNI (Programa Universidade Para Todos). Para isso, fora
como fundamentação teórica os documentos oficiais e pesquisadores como: Bakhtin, Cavalcante, Leher, Mészáros, Orlandi,
Pêcheux, Santomé. Com a finalidade de analisar essas tensões, inicialmente discorrerá sobre a conceituação e finalidade do
signo PROUNI. Em seguida, se analisará o PROUNI, como signo ideológico e suas tensões na educação superior brasileira.
E num terceiro momento, se fará uma análise do discurso oficial sobre as tensões do signo PROUNI nas reformas da
educação superior. Conclui-se afirmando esse Programa, não cumpri de fato com o propósito para que foi criado, tendo em
vista de não haver Universidade e nem acesso democrático para todos no Ensino Superior do Brasil.

Palavras-chave: PROUNI. Signo. Educação Superior.

ABSTRAT

This article aims to analyze the tensions of the sign PROUNI (University for Everyone Program). To do so, has the theoretical
foundation officials and researchers documents such as Bakhtin, Cavalcante, Leher, Mészáros, Orlandi, Pêcheux, Santomé.
In order to analyze these tensions initially will discuss the concept and purpose of the sign PROUNI. Then analyze the
PROUNI as ideological sign and its tensions in Brazilian higher education. And a third time, it will analyze the official discourse
about the tensions of the sign PROUNI in higher education reforms. We conclude by stating this program, not in fact comply
with the purpose for which it was created, in view of no university or democratic access for all in higher education in Brazil.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como finalidade fazer uma análise do discurso do Governo Federal em torno das tensões relacionadas
ao signo PROUNI (Programa Universidade para Todos). Criado pelo Governo Federal na aparente intenção de promover a
reforma da Educação do Ensino Superior sob o tema: “Educação para todos”, traz consigo a proposta de democratização da
Educação Superior, impulsionado pelos princípios que norteiam as políticas de caráter neoliberal, as quais tem como agente
ativo os organismos internacionais tais como: Banco Mundial (BM), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD).
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Para embasar teoricamente este trabalho, serão utilizados documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC) e de
importantes autores e pesquisadores da Linguística e de Filósofos da Linguagem, como: Amaral, Bakhtin, Cavalcante,
Florêncio, Leher, Mészáros, Orlandi, Pêcheux, Santomé, entre outros que no transcorrer do estudo faremos menção.

O mesmo se constituirá de três momentos. No primeiro momento abordará sobre a conceituação e finalidade do signo
PROUNI. No segundo, analisará as condições de produção em que foi criado o PROUNI. Em seguida, discorrerá sobre o
PROUNI como signo ideológico e suas tensões na educação superior brasileira. Conclui-se afirmando que o Programa
Universidade para Todos, não cumpri de fato com o propósito para que foi criado, tendo em vista de não haver Universidade
e nem acesso democrático para todos no Ensino Superior do Brasil, pois não se tem conseguido vagas em Universidade e
sim em Faculdade.

1. PROUNI: CONCEITUAÇÃO E FINALIDADES.

O Governo Federal, com o discurso de democratização da Educação Superior no Brasil, cria através de uma Medida
Provisória nº 213, de 10 de setembro de 2004 e posteriormente por aprovação do Congresso Nacional a Lei nº 11.096, de 13
de janeiro 2005 o Programa Universidade Para Todos - PROUNI. Que passa a ser gerido pelo Ministério da Educação -
MEC.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA - Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei: Art. 1o Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa Universidade
para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais
de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes de cursos de
graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou
sem fins lucrativos. LEI No 11.096, DE 13 DE JANEIRO DE 2005.

A finalidade primária do programa Universidade Para Todos é criar oportunidade para que todos os brasileiros, por conta das
condições de pobreza, e que não tiveram a oportunidade de ingressar em uma Universidade, ocupe as chamadas vagas
ociosas das Instituições Privadas de Ensino Superior - IES.

O Programa Universidade para Todos - PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo
integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições
privadas de educação superior. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº
11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas
instituições de ensino que aderem ao Programa. (http://
prouniportal.mec.gov.br
)

Este programa é um programa de bolsa de estudos que é direcionado ao estudante do Ensino Médio que foi aluno da rede
de escolas públicas ou da rede de escolas particulares, neste caso, na condição de bolsista integral. As bolsas parciais são
de 50% (cinquenta por cento). A renda familiar dos candidatos a uma bolsa do PROUNI deve ser de até 1 (um) salário
mínimo e 1/2 meio para bolsistas integrais e de até 3 (três) salários mínimo para bolsistas parciais. Os estudantes que
pleiteiam uma vaga nas Instituições de Ensino Superior particular por intermédio do Programa, para serem selecionados
devem ter alcançado no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); ter obtido nota acima de zero na
redação e não ser portador de diploma de graduação (MEC, 2005).

De acordo com a Lei 11.096/2005,Art. 2o, inciso III, o PROUNI contempla também professores da Rede Pública que estejam
em pleno exercício do seu ofício e integrantes do quadro permanente da Escola, para cursarem uma Licenciatura com a
finalidade de preparação para o magistério da educação propedêutica. Quanto à comprovação de renda mínima para este
caso, não se faz necessário.

O Programa Universidade para Todos, caminha de mãos dadas com o Fundo de Financiamento ao Estudante Universitário
(FIES), como uma das ações diretas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). (MEC, 2007).

É importante ressaltar que o Governo Federal ao apresentar o PROUNI, mascara uma realidade que o povo brasileiro não
tem conhecimento e, portanto o mesmo acha que o PROUNI é um programa benfeitor porque não tiveram a oportunidade de
ingressar em uma Universidade pública. Percebe-se que por trás do PROUNI, está uma manobra excludente, capitalista,
neoliberal e favorecedora da classe empresarial da educação privada.
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O PROUNI, muito mais que oferecer vagas para pessoas de baixa renda, tem sido um instrumento para ocultar da sociedade
a manobra que o Governo Federal faz para aceitar as regras das políticas neoliberais impostas pelos organismos
internacionais.

2. AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO EM QUE FOI CRIADO O PROUNI.

Com a chegada de Fernando Collor de Mello na década de 1990 a presidência da república (1990/1992), sendo este o
primeiro presidente escolhido pelo voto direto do povo brasileiro, foi iniciada a implantação de um novo projeto
político-econômico tendo como base as políticas neoliberais. Essas mudanças econômicas no Brasil foram o resultado das
alterações das políticas econômicas que estavam acontecendo em países da Europa e América Latina. Na América do Sul
ditas mudanças, teve início com a ascensão ao poder da presidência do Chile, nos anos de 1970, com o General Augusto
Pinochet; na Inglaterra em 1979 com a primeira mulher a assumir o cargo de primeira ministra da Inglaterra, Margaret
Thatcher e nos Estados Unidos com o presidente republicano Ronald Reagan (BASTOS, 2007).

O Governo de Fernando Collor de Mello foi marcado pelo Impeachment, portanto ficou impossibilitado de alavancar as ideias
das políticas neoliberais no Brasil, assim como o fracionado governo de Itamar Franco por conta do seu curto mandato (dois
anos de mandato 1992 - 1994) , que ao suceder o governo Collor não pode avançar nas reformas das políticas econômicas
neoliberais no país. Com a repercussão do plano Real em âmbito nacional e internacional, Itamar consegue levar o país ao
início de transformações no cenário econômico. Vai ser então com a eleição em 1994, do presidente Fernando Henrique
Cardoso (FHC), que vão se consolidar durante os oito anos de mandato, as implementações das políticas globalizadas
econômicas neoliberais.

O governo de Fernando Henrique Cardoso foi responsável pela consolidação do projeto neoliberal no
país. Com diversos processos de privatização de estatais e uma abertura desenfreada de instituições
privadas de ensino superior, seu governo, através do Ministro da Educação Paulo Renato de Souza,
desenvolveu entre outras coisas mecanismos de avaliação como Provão e ENEM, que correspondem em
larga medida ao processo de criação de mecanismos que favorecem o ensino privado em detrimento do
ensino público. (BASTOS, 2007, p. 49).

Com a ascensão do presidente Lula ao poder em 2003, foi percebido que não houve mudanças na trajetória do projeto político
econômico desenvolvido na década de 1990 pelos seus antecessores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva preservou a dinâmica de
governo dentro dos caminhos traçados durante os anos de 1990, pelos presidentes que lhe antecederam no que diz respeito as políticas
econômicas neoliberais.

Pode-se definir o Neoliberalismo como um agrupamento de ideias econômicas, capitalistas e políticas que tem como ponto em comum a
minimização do Estado. Isto quer dizer que o seu papel, é minimizar o máximo possível as responsabilidades estatal para com a
sociedade. Nesse sentido, as práticas neoliberais visam transferir para a iniciativa privada as responsabilidades com a educação.

O Neoliberalismo tem como princípio básico, a liberdade de mercado, como garantia de desenvolvimento e crescimento econômico. As
principais características do Neoliberalismo são: minimização do Estado, liberdade nas atividades do mercado, valorização a iniciativa
privada, ênfase na globalização, total liberalização para a entrada de empresas multinacionais no país, contra a ampla intervenção do
Estado no mercado de trabalho e ampla valorização ao mercado do capital (capitalismo). Como afirma Santomé:

Quando um Estado está comprometido com políticas neoliberais, um dos primeiros sintomas que marcam essa orientação é que
imediatamente começa a ser aplicada uma política de corte dos gastos públicos. Pretende-se que a própria população, ou, com maior
propriedade, o mercado se encarregue das empresas, das instituições dos serviços que, até o momento, dependia, direta e
principalmente do governo.

Esse tipo de política de descentralização materializa-se em torno de quatro medidas:

a) Delegação de poderes e de funções.

b) Desregulamentação.

c) Deszonificação.

d) Escolaridade competitiva. (SANTOMÉ, 2003, p. 41).

No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2010) foi então implementada uma política de maior investimento
de recursos públicos nas Instituições de Ensino Superior Privadas (IES). Política esta, que foi exaustivamente criticada pelo
Partido dos Trabalhadores (PT), na época do Governo gerido pelo Partido da Social Democracia (PSDB), cujo chefe de
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Estado foi o Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC).

O governo Cardoso foi asperamente criticado pelo PT por ter ampliado as matrículas na educação
superior privada a partir da concessão de empréstimos subsidiados aos estudantes pelo Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior FIES. No entanto, as matrículas subsidiadas pelo Fies
cresceram em ritmo ainda maior no governo Lula da Silva. (LEHER, 2010, p. 371).

Luiz Inácio Lula da Silva ao assumir a presidência da República implantou uma política na educação brasileira, mascarada
pelo discurso da democratização da educação, com o lema e "Educação para todos" e "Todos pela Educação" (LEHER,
2010).

3. O PROUNI COMO SIGNO IDEOLÓGICO E SUAS TENSÕES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA

Neste momento, irá se desenvolver uma discussão em torno de alguns termos que estão diretamente ligados a questão do
signo PROUNI: ideologia, signos e discurso. Para tanto, se analisará a concepção de Bakhtin, Orlandi, Magalhães, Pêcheux,
Bastos, Cavalcante, entre outros sobre os referidos termos.

Os elementos ideológicos a semelhança dos objetos e corpos físicos fazem parte de uma realidade. Estão e são integrantes
de um mundo físico e real. O distanciamento entre os corpos físicos e os produtos ideológicos está no fato de que estes, ao
contrário dos físicos refletem uma realidade ao mesmo tempo que a distorce. Toda ideologia traz em si mesmo um
significado próprio e objetivo, e lança-o para o seu exterior. O PROUNI, é mais que uma mera palavra, é um signo, criado
pelo Governo Federal, com significado próprio, que esconde uma ideologia, reflete e refrata a realidade. Neste sentido,
segundo Bakhtin, o PROUNI, é um signo, por que é ideológico.

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico, instrumento
de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele também reflete e refrata uma outra
realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de
si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia.
(BAKHTIN, 2006, p. 29).

Todo signo tem uma realidade objetiva e quando apresentado não só é um reflexo de uma realidade social, mas também é
uma materialização fragmentada de uma condição de produção real. Pelo fato do signo ser uma realidade objetiva, deve ser
submetido a um estudo criterioso e metodológico para que se tenha uma real compreensão da intenção social que o signo
em suas entrelinhas quer expressar. O signo em sua forma, traz no seu interior verdades da realidade do mundo exterior. No
signo, a realidade, a verdade são transcendentais, invisíveis, todavia ele oculta uma realidade material.

O Programa Universidade para todos - PROUNI, como signo ideológico é um fenômeno do mundo exterior, por que traz em
seu interior, uma realidade objetiva, material e concreta que está oculta para sociedade.

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento
material dessa realidade. Todo fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação
material, seja como som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa
qualquer. Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente objetiva e, portanto, passível de um estudo
metodologicamente unitário e objetivo. Um signo é um fenômeno do mundo exterior. (BAKHTIN, 2006, p.
31)

Entende-se que o signo é ideológico, reflete e refrata a realidade social de onde o mesmo teve origem. Ele tem uma forma
objetiva, reflete não só a sua realidade social, mas também as condições de produção onde o mesmo surgiu. Toda ideologia
está atrelada a uma realidade, embora seja expressa de forma abstrata, mas se materializa nos elementos reais. A ideologia
está, e é integrante de um mundo físico real.

O governo Federal, quando fala no Programa Universidade para Todos, apresenta por via de um discurso bem elaborado,
um programa que o cidadão comum, não consegue enxergar a ideologia que é transmitida. Para as pessoas que servem
como receptoras da fala oficial, o propósito deste programa, é desenvolver uma crença em torno deste signo como uma
alternativa Federal para solucionar uma necessidade social. Isto se deve ao fato de que este programa é apresentado por um
discurso ideológico.

O que é um discurso segundo o pensamento de autores de relevância para a Filosofia da linguagem?
Para Orlandi (2005, p. 21) "discurso é efeito de sentidos entre locutores". Em Magalhães (2003, p. 75) encontramos a
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seguinte afirmação: o discurso " é uma práxis humana que só pode ser compreendida a partir do entendimento das
contradições sociais que possibilitam a sua objetivação". Já na concepção de Pêcheux (1990, p.56) vemos que, "todo
discurso é índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas (...) na medida em que ele constitui ao mesmo
tempo um efeito dessas filiações e um trabalho mais ou menos consciente".

Ainda sobre o discurso Cavalcante afirma:

O discurso é práxis, resultados e possibilidade das relações sociais, (...) produto das relações do
indivíduo consigo mesmo e com os outros indivíduos. Produzido socialmente, em um determinado
momento histórico, para responder às necessidades postas nas relações entre os homens para a
produção e reprodução de sua existência, carrega o histórico e o ideológico dessas relações.
(CAVALCANTE, 2007, p.45).

O discurso é essencialmente ideológico. Quando um sujeito o pronuncia, parti de uma condição social que está inserido, e
tem uma ideologia definida, isto é: o discurso do sujeito é resultado claro e absoluto da ideologia que norteia o pensamento
da sociedade em que ele vive. O discurso seja ele oriundo dos diversos seguimentos sociais, está intrinsecamente ligado a
relação que o sujeito tem com o meio de produção da sociedade onde ele desenvolve sua experiência social. Como diz
Bastos: "todo discurso tem a ver com o tipo de relação do sujeito no processo de produção da vida de uma sociedade
(Bastos, 2007, p. 56).

Para entender o discurso, faz se necessário ter uma nítida compreensão das condições de produção (CPD) de uma
sociedade porque é desta que emana o discurso. Esta compreensão requer um conhecimento da dinâmica que forma as
condições de produção social, faço referencia as determinações sociais, políticas e econômicas da produção intelectual.
como afirma Amaral (2005, p. 18).

Tratar das condições de produção de discurso (CPD) requer compreender o processo das determinações
sociais, políticas e econômicas da produção intelectual em geral, designada pela teoria marxista como
formas de consciências ou formações ideológicas. Essa produção é concretamente organizada e
explicitada em forma de discursos. É como discurso que ela (...) atua nas mesmas condições sociais que
a originam.

O discurso em toda sua essência é ideológico e está vinculado as condições de produção da realidade social que o produz,
apresenta e propaga através da sua dinâmica o signo. O signo é conhecido pelo discurso. (CAVALCANTE, 2003).

Nessa direção é que o Governo Federal por meio de um discurso ideológico difunde o signo PROUNI, como um instrumento
que oferece a oportunidade para todos os brasileiros ingressarem no ensino superior. Ele nasce de uma realidade, mas
refrata a mesma como todo signo faz. O cidadão brasileiro toma o conhecimento deste, por meio de um discurso repleto de
uma ideologia que esconde a realidade que está por traz do signo PROUNI.

O discurso de democratização da educação corre em linha paralela com a mercantilização da educação, pois na verdade a
política governamental do PT não estava preocupada em abrir acesso para todos estudarem em uma Instituição de Ensino
Superior pública e sim fortalecer as IES privadas, por meio dos subsídios do Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES) e das regalias concedidas às empresas privadas da educação com as isenções tributárias.

Por meio de verdadeiras cambalhotas na argumentação, os intelectuais-funcionários agora reivindicam a
ampliação privado-mercantil como "um avanço democrático". Estranhamente, a democratização dos
direitos sociais harmoniza-se com a mercantilização da educação, aprofundada em níveis inéditos na
educação brasileira pelos subsídios do Fies e pelas isenções tributárias do Programa Universidade para
Todos (ProUni), enraizando ainda mais o vasto sistema privado de educação na sociedade brasileira
(LEHER, 2010, p. 371).

O discurso oficial sobre o Programa Universidade para Todos, provoca alguns questionamentos: se é Universidade para
Todos, por que nem todos estudam nela?
É universidade para todos ou para alguns?
Pelo que se ver na prática, o Governo atual não tem interesse em que todos tenham acesso a Universidade. Na verdade, se
está havendo um acesso para todos, este acesso ao ensino superior está acontecendo nas faculdades privadas e não nas
Universidades públicas.

A tabela abaixo mostra que mesmo o Governo Federal comprando as vagas das IES particulares não cumpre o que o
PROUNI em sua essência propõe, porque o número de inscritos é bem superior do que a oferta de vagas nas instituições
particulares; a demanda é menor que a procura, veja:
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Tabela 01: Comparativo entre oferta de vagas e número de inscritos

no PROUNI em 2013 e 2014
OFERTA DE VAGAS NÚMERO DE INSCRITOS

2013.1 162.329 2.011.538
2013.2 90.045 436.941
2014.1 191.625 2.424.354
2014.2 115.101 585.825

Fonte: MEC (2014).

O uso do slogan Universidade para todos, esconde uma realidade na educação superior que é a ausência de vagas
suficientes para que todos possam ter acesso ao ensino nas Universidades Públicas. Como pode se propagar que a
Universidade é para Todos se no primeiro semestre de 2014, foram inscritos no Programa 2.424.354 candidatos, e somente
191.625 conseguiram o acesso?
Não é para todos?
E o que fazer com os 2.232.729 estudantes que não conseguiram entrar no Ensino Superior?
Um detalhe muito importante: os estudantes que conseguiram ser contemplado pelo Programa, tiveram suas matrículas
feitas em Faculdades Particulares e não em Universidades. O nome ideal para este programa seria, "Faculdade para Alguns"
por que o PROUNI, não oferece Universidades e nem todos tem acesso ao Ensino Superior.

Veja na tabela abaixo como nos últimos dois anos o número de vagas ofertadas pelo PROUNI foi superior em relação as
vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Tabela 02: Comparativo de oferta de vagas entre SISU e PROUNI
SISU PROUNI

2013.1 129.279 162.329
2013.2 39.724 90.045
2014.1 171.756 191.625
2014.2 51.412 115.101

Fonte:PROUNI, 2014.

Percebe-se que o número de vagas oferecidas pelo PROUNI é superior ao do SISU nos anos de 2013 e 2014. Veja tabela
apresentado abaixo.

Tabela 03: Total de ofertas de vagas nos anos 2013 e 2014 ofertadas pelo SISU e PROUNI
SISU PROUNI

2013 169.003 252.374
2014 223.168 306.726

Fonte: PROUNI (2014).

O número de vagas ofertadas nestes anos pelo PROUNI, superou as vagas do SISU em 166.929 vagas a mais. Em dois
anos quase a metade das vagas a mais, oferecidas pelo SISU. Caso continue crescendo o número de vagas pelo PROUNI
nesta proporção, em 2016 o PROUNI irá ofertar o dobro de vagas em relação ao SISU. Isto significa que o Governo Federal
irá financiar com dinheiro público o Ensino Superior privado, comprando da iniciativa privada o dobro de vagas que deveriam
ser oferecidas nas IES públicas.

O PROUNI Está mais para atender o jogo de interesse da iniciativa privada, dos organismos internacionais, do que abrir
acesso a todos ao ensino superior. Com relação a estes interesses oportunamente afirma Leher (2003, p. 92).

É um processo muito mais profundo do que os estudiosos e sindicalistas previam há duas décadas. Mais
do que cobrança de mensalidades tout court, invade todas as esferas da vida social, esculpindo um
renovado território em que também a educação é fast food. Há confluência de interesses entre os grupos
empresariais e suas entidades, o governo e os organismos internacionais.

Oferecer oportunidade para todos estudarem em uma Universidade com o mesmo nível, padrão de qualidade seria de fato
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uma verdadeira democratização da educação superior no Brasil. O quadro que está visível na realidade brasileira, é que
muitos tem adquirido acesso a faculdades privadas e não a Universidade pública. O Governo Federal tem democratizado o
acesso ao ensino superior privado e não a educação pública e gratuita. Uma verdadeira democracia permite o acesso a
todos sem distinção de cor, raça e condição sócio-econômica.

O estudante que chega para a seleção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), oriundo da Escola pública, não chega
no mesmo nível que os alunos vindos da rede particular de ensino, logo, a desvantagem é muito grande em relação a
aqueles que estudaram na escola pública. A Escola pública de ensino fundamental e médio não tem preparado o aluno para
competir de igual para igual com o estudante da Escola particular. Os governos responsáveis pelo ensino fundamental e
médio não tem se preocupado em fazer investimentos nestas fases da educação. O resultado é uma disparidade muito
grande quando se trata de participação na seleção de acesso ao ensino superior público. Como pode ser democratização do
acesso ao ensino Superior, se os candidatos não chegam na mesma condição de igualdade para participarem da seleção?
Trata-se por tanto de uma marginalização e não de uma democratização.

O governo Federal ao lançar o PROUNI, esconde uma realidade por trás de uma bandeira de democratização da educação.
O discurso oficial procura sempre apresentar um programa que vai atender a todos de igual modo, nas mesmas condições e
qualidade. Na prática isso não acontece por uma razão que não é mencionada no discurso do Governo Federal brasileiro.

O Governo não oferece oportunidade para todos estudarem democraticamente em uma instituição pública federal porque
demanda um custo elevado e a política do governo consiste em subtrair cada vez mais os investimentos no ensino superior,
seguindo uma linha política neoliberal, onde quem dita as regras é o Banco Mundial (BM), o qual sendo este, como diz Leher
(1998) "o novo senhor do mundo" incentiva aos países capitalistas a não fazerem investimentos na educação superior, sendo
esta, de um custo extremamente elevado para os cofres públicos e de insignificante resultados sociais.

O Governo, desde que instituiu o PROUNI deixou de arrecadar cerca de 3,97 bilhões de reais em tributos como Imposto de
Renda, PIS, COFINS e a Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) porque as Faculdades que aderem o Programa
deixam de contribuir para os cofres públicos os referidos impostos federais.

Sustentado pelo mecanismo da lei, (Lei 11096/05), o Governo Federal faz, a luz do dia, ao vivo e em cores, uma
transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. Lamentavelmente esta é uma realidade. Estes recursos deveriam
ser investidos na ampliação de vagas nas IES públicas para os estudantes, criando assim uma oportunidade para todos
estudarem em Universidade pública. Ressaltamos também que ao invés do público está alimentando o privado, deveria
remunerar melhor o docente, servidor público que contribui na formação das futuras gerações por meio do ensino superior.

Nessa direção, Rocha (2009), afirma sobre o desvio dos recursos público para o privado, quando diz:

Dos mecanismos adotados para expandir o ensino superior, a opção pela iniciativa privada é notória, uma
vez que, nos últimos anos, as políticas de favorecimento do setor, como já havíamos demonstrado, são
cada vez mais expressivas. No contexto dessas medidas, destacamos a MP 213, que legisla sobre o
PROUNI. Curiosamente, o Programa, que permite a transferência de recursos públicos para as IES,
privadas tem sustentação nos discursos habitualmente articulado e veiculado da inclusão das camadas
populares do ensino superior com base na correta constatação de que historicamente este grupo esteve
destituído das oportunidades dessa formação. (ROCHA, 2009, p.201).

O Brasil não precisa de programas que servem de caverna para esconder o desinteresse do Governo Federal pelo Ensino
Superior público. O Brasil carece de ações precisas e diretas que oportunizem, de fato o acesso do povo brasileiro ao Ensino
Superior, de forma democrática, sem competição e sem exclusividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O PROUNI, tem como objetivo levar o cidadão brasileiro a acreditar que o Governo Federal estava democratizando a
educação brasileira oferecendo as pessoas de condições econômica inferior a oportunidade de ter acesso a uma formação
superior.

As condições de produção em que foi criado o PROUNI, segue uma linha cronológica sucedida por vários representantes do
executivo da República Brasileira. No início dos anos da década de 1990 com Fernando Collor e, posteriormente Fernando
Henrique Cardoso, chegando até o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao concluir esse texto, entende-se que as reformas na Educação Superior, inicialmente implantada pelo Governo de
Fernando Henrique Cardoso e posteriormente consolidada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o discurso de
democratizar o Ensino Superior no Brasil, por meio do Programa Universidade para Todos, como um dos braços dessa
democratização, não teve na verdade a intenção de tornar democrático o acesso do estudante brasileiro a Universidade
pública Federal.

De fato, o que se ver na prática é um incentivo contínuo ao ingresso de estudantes de uma classe menos favorecida
economicamente nas Faculdades privadas. O Governo Federal com a ideia de democratização, tem desviado recursos
públicos para levantar instituições falidas, outras quase que falidas e algumas bem estabelecidas no mercado do capital,
incentivando estas a fazer da Educação uma mercadoria e não um bem ou uma virtude, que deveria ser transmitida pelo
Estado de forma gratuita, sem troca e sem venda ou negociação.

A mercantilização tem acontecido por que o Governo tem comprado as vagas ociosas das IES, para ceder aos alunos de
baixa renda a oportunidade de estudar em uma Faculdade, quando isto não deveria acontecer, pois o Governo deveria
disponibilizar estas vagas gratuitamente. No entanto o mesmo compra do privado com recursos advindos dos impostos que
são arrecadados. O que está havendo de fato é a transferência do dinheiro público para o privado. Percebe-se que não há
acesso democrático no Ensino Superior do Brasil, porque o ingresso não está acontecendo de fato para todos. E os que
conseguem entrar, não estão entrando em uma instituição onde possa garantir qualidade de ensino.

O PROUNI, para fazer jus ao nome deveria ofertar vagas em Universidades pública e não em Faculdades privadas. Estas
instituições em sua maioria, não possuem condições adequadas para que se possa afirmar que houve democratização no
Ensino Superior. Conclui-se que o PROUNI, não oferece Universidade para todos e sim "Faculdades" para alguns.
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