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Sumário Executivo
Este policy paper tem como objetivo acompanhar a evolução do Ensino Superior
nos últimos 25 anos. Além disso, analisa dois importantes programas de fomento
a esse nível de ensino: Fies e Prouni. Verificamos que houve, entre 1991 e 2013,
uma grande expansão nas matrículas e ingressos, ancor ada, majoritariamente, no
setor privado. Apesar disso, o nível de acesso permanece restrito: em 2013, por
exemplo, apenas 16,7% dos jovens de 18 a 24 anos se encontravam
regularmente matriculados no ensino superior. Analisamos alguns entraves que
a renda impõe sobre esse acesso e, em seguida, examinamos o funcionamento
dos programas que visam solucionar esses problemas. Por fim, analisamos os
impactos desses programas sobre o Ensino Superior, assim como algumas
problemáticas em seus desenhos institucionais que foram sendo solucionadas ao
longo do tempo. Para poder contribuir à melhora da educação, é necessário
analisar sua evolução ao longo do tempo. Isso permite uma melhor compreensão
de seu estágio atual, assim como dos possíveis equívocos e acertos de políticas
públicas voltadas para essa finalidade.
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1. Introdução
A importância da educação para a redução das desigualdades e estímulo
ao crescimento de um país não é uma questão consensual. Apesar das
divergências, a evidência empírica para o caso brasileiro parece apontar uma
forte correlação entre o nível educacional e a desigualdade. Menezes-Filho
(2001) mostra um impacto considerável da distribuição da educação e seus
retornos na distribuição dos salários no Brasil.
Nesse contexto, a educação superior se mostra crucial, seja pelo fato do
maior diferencial de salários observado no país ser oriundo desse nível de
ensino, pela capacidade de incentivar maior desenvolvimento tecnológico, ou
pela redução da pobreza e das desigualdades sociais.
Para poder contribuir à melhora da educação, é necessário analisar sua
evolução ao longo do tempo. Isso permite uma melhor compreensão de seu
estágio atual, assim como dos possíveis equívocos e acertos de políticas públicas
voltadas para essa finalidade.
Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar essa
evolução, com maior enfoque nas últimas duas décadas, e proporcionar um
panorama atual da educação superior no Brasil. Busca entender a sistemática da
expansão observada nesse nível de ensino, assim como os possíveis motivos para
o arrefecimento dessa expansão, nos últimos anos. Além disso, também analisa o
papel dos dois programas de acesso e permanência à educação superior, o Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e o Programa
Universidade para Todos (Prouni).
2. Uma Breve Comparação Internacional
O processo de expansão da Educação Superior no Brasil é recente quando
comparado com outros países, inclusive países latino-americanos. Apesar das
diferenças entre os sistemas de ensino, a comparação é útil para apontar o atraso
do país em termos educacionais.

4

Como mostra a tabela 1, em um período de 10 anos, o Brasil logrou mais
que dobrar sua taxa bruta de matrícula1, passando de 12,04% a 28,68%.
Contudo, os avanços não foram suficientes para colocar o país em melhor
posição. A taxa bruta de matrícula alcançada pelo Brasil em 2012 era menor do
que aquela do Chile e da Argentina em 2002, e inferior à média da América
Latina em 2005. Em comparação aos Estados Unidos e à Coréia do Sul – países
dentre aqueles com maiores taxas de matrícula – o atraso fica mais acentuado.
Tabela 1
Taxa bruta de matrícula do Ensino Superior
Taxa bruta de matrícula
(%)
2002
2005
2012
14.49
19,86
28,68
40.37
47,96
74,39
21.07
23,31
28,99
62.23
63,98
80,31
78.80
81,32
94,28
85.75
93,48
98,38

País
Brasil
Chile
México
Argentina
EUA
Coréia do Sul

Média América Latina
25.64
Fonte: UNESCO e PNADs para o Brasil. Elaboração própria.

30,27

42,80

Comparando os dados da tabela 1 e da tabela 2, pode-se observar que a
taxa bruta, nos países analisados, foi sempre superior à líquida. Esse é um
resultado esperado, pois enquanto a taxa bruta de matrícula toma como base o
total de matrículas, a taxa líquida de matrícula 2, por sua vez, toma como base
apenas as matrículas da população na faixa etária adequada ao nível de ensino
analisado. O que se nota, para o Brasil, é que o ritmo de crescimento da taxa
líquida de matrícula no Brasil foi inferior ao do crescimento da taxa bruta 3.

A taxa bruta de matrícula corresponde à proporção entre o total de matriculas em um dado
nível de ensino e a popul ação na fai xa etária adequada a esse nível. Neste relatório, a idade
adequada que foi considerada é a compreendida entre 18 e 24 anos.
2 A taxa líquida de matrícula pode ser defi nida como o percentual da população em determinada
faixa etária que se encontra matriculada no nível de ensino adequado à sua idade. Nes te relatório,
a idade adequada que foi considerada é a compreendida entre 18 e 24 anos.
3 Este ponto será retomado adiante, na seção 4.
1
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Tabela 24
Taxa líquida de matrícula do Ensino Superior
Taxa líquida de matrícula
(%)
2002
2005
2012
9.93
11.37
15.47
12.07
13.95
17.44
23.87
28.69
38.93
36.31
41.61
47.61
51.68
57.38

País
Brasil
México
Argentina
EUA
Coréia do Sul

Fonte: OCDE e PNADs para o Brasil. Elaboração própria.
Em termos da taxa líquida, o atraso também se nota. A taxa líquida de
matrícula do Brasil em 2012, por exemplo, era menor do que aquela da
Argentina em 2002. Para efeitos de comparação, a taxa líquida da Argentina em
2012 era igual à taxa bruta do Brasil no mesmo ano.
A situação do Brasil pode ser explicada por um atraso nos investimentos
em educação, quando comparado aos demais países. A evolução da composição
educacional brasileira, contrastada com a da Coréia do Sul, evidencia esse fato.
Lee e Kim (2006) ressaltam a “expansão espetacular” da educação superior na
Coréia do Sul nas últimas cinco décadas: havia 11.358 alunos matriculados em
1950, enquanto em 2002 este número havia subido para 3,5 milhões. Apesar dos
números do Brasil serem similares, em termos de matriculas, a diferença
demográfica acentua as disparidades na composição. Em 1950, para a população
de 15 anos ou mais, a Coréia do Sul tinha 1,51% com alguma educação superior,
enquanto no Brasil essa porcentagem correspondia a 0,71%. Já em 2005, e ssa
parcela se eleva para 32,54% na Coréia do Sul, enquanto no Brasil, apenas para
6,31% (Barro & Lee Educational Atteinment Dataset).
As estatísticas coreanas refletem a importância dada ao objetivo de
universalizar a educação. Segundo Lee e Kim (2006), houve grande alocação de
recursos na educação básica, a partir de 1950, inicialmente na educação primária
e, posteriormente, na secundária, de forma a “ofertar um elevado número de

Os dados para a taxa líquida não estavam disponíveis para o Chile e para a América Latina. Além
disso, não estavam disponíveis os dados para a taxa líquida da Argentina em 2005.
4
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trabalhadores semiqualificados para abastecer a rápida industrialização” 5. Os
autores apontam, por fim, que as universidades públicas não foram e nem seriam
capazes de responder à intensa demanda6 por educação superior, criada pelo
maior número de formados na educação secundária, o que deslocou o
crescimento desse nível de ensino para o setor privado.
As particularidades dessa expansão da educação superior geraram
questões sobre a dispersão de qualidade de ensino entre as instituições, em
especial no setor privado. Além disso, há questões com os problemas gerados
pela concentração regional desse nível de ensino em Seoul, cidade que também
concentra a atividade econômica.
A experiência coreana, a despeito das diferenças em termos da
intensidade e efetividade da expansão educacional, guarda semelhanças com a
brasileira, seja em termos da participação do setor privado nesse processo ou em
termos das desigualdades regionais. Nesse contexto, surge a questão de como
deve se estruturar a interação entre setor público e privado no processo de
criação de uma educação superior eficiente, efetiva e equitativa. Essas questões
serão tratadas com maior atenção nos próximos tópicos.
3. Análise da expansão
3.1. Matrículas, ingressos e concluintes
A expansão do ensino superior no Brasil nas últimas duas décadas foi
conduzida, majoritariamente, pelo setor privado. Antes desse período, contudo, o
papel do setor público era mais evidente.
Conforme a tabela 3, a participação do setor público nas matrículas da
graduação presencial era maior que a do setor privado até o final da década de
1960. A partir de 1970, contudo, a situação começa a se inverter, e, na década
seguinte, o setor privado assume papel majoritário no número de matrículas.
Essa participação, de 64,3% em 1980, se eleva para 67,1% em 2000, e alcança
um nível ainda mais elevado nos anos posteriores, atingindo 71,1% em 2013.

Tradução livre
Para efeitos de comparação, atualmente, mais de 95% dos indivíduos de 18 anos se formam na
educação secundária e mais de 70% deles avança para a educação superior.
5
6
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Como será visto adiante, houve incentivo, na década de 1990, para a criação de
IES privadas, o que possibilitou sua maior participação no ensino superior.
Tabela 3
Matriculados na graduação presencial
(Por dependência administrativa)
Público
Privado
Ano
Número
(%)
Número
1930
18.986
56,3%
14.737
1945
21.307
51,6%
19.968
1960
59.624
58,6%
42.067
1965
182.696
56,2%
142.386
1970
210.613
49,5%
214.865
1980
492.232
35,7%
885.054
1985
556.680
40,7%
810.929
1990
578.625
37,6%
961.455
1995
700.540
39,8%
1.059.163
2000
887.026
32,9%
1.807.219
2005
1.192.189
26,8%
3.260.967
2010
1.461.696
26,8%
3.987.424
2013
1.777.974
28,9%
4.374.431
Fonte: Durham (2005) e Censo da Educação Superior.

(%)
43,7%
48,4%
41,4%
43,8%
50,5%
64,3%
59,3%
62,4%
60,2%
67,1%
73,2%
73,2%
71,1%

Total
33.723
41.275
101.691
325.082
425.478
1.377.286
1.367.609
1.540.080
1.759.703
2.694.245
4.453.156
5.449.120
6.152.405

No que concerne à quantidade dessas matrículas, é possível observar um
aumento vertiginoso entre 1960 e 1980, passando de 100 mil para 1.4 milhões.
Entre 1980 e 1990, houve crescimento de 12%, com maior participação do setor
público, crescendo o dobro que o setor privado. No decênio seguinte, o
crescimento acelera para 75%, com maior participação do setor privado –
padrão este que se consolidaria para os próximos anos.
De fato, entre 2000 e 2010, as matrículas nos cursos presenciais
dobraram, sendo a taxa de crescimento do setor privado duas vezes maior que a
do setor público. Essa expansão se deu, fundamentalmente, na primeira metade
da década, com taxas de crescimento anuais acima de 10% para o quadriênio
2000/2003. Nos anos seguintes, houve arrefecimento da expansão, e as taxas de
crescimento seguiram tendência declinante, atingindo um mínimo de 0,7% em
2009, como mostra o gráfico 1.
8

Gráfico 1
Taxas anuais de crescimento de matrículas (%)

Fonte: Corbucci (2014) e Censo da Educação Superior. Elaboração própria
Quando se incorpora a educação à distância (EAD) na análise, o ritmo de
crescimento fica ainda mais acentuado. Entre 2001 e 2010, o total de matrículas 7
– abrangendo ambas as categorias presencial e à distância – cresceu 110%
contra um crescimento de 80% das matrículas presenciais, no mesmo período. A
modalidade de ensino à distância adquiriu grande importância, especialmente no
final da década, atingindo uma participação de 15% no total de matrículas. Para
efeitos de comparação, essa mesma participação, até 2006, não era superior a
4%.
No quadriênio 2005/2008, as EAD cresceram a taxas anuais superiores a
80%. Esse crescimento, de certa forma, como sugere Corbucci (2014),
compensou a redução no crescimento das matrículas em cursos presenciais.
Como é possível observar, no gráfico 1, em 2008, a taxa de crescimento do total
de matrículas atingiu 10,6%, enquanto as matrículas na graduação presencial
cresciam apenas 4,1%. Nesse mesmo ano, as matrículas na graduação à distância

7

Não se consideraram, neste relatório, os cursos sequenciais.

9

praticamente dobraram. É somente a partir de 2010 que a graduação presencial
readquire maior participação no crescimento do total de matrículas.
No biênio 2008/2009, há uma queda expressiva na taxa de crescimento
do total de matrículas, passando de 10,6% para 2,5%. É possível que a mudança
de metodologia da elaboração do Censo da Educação Superior 8, em 2009, tenha
relação com essa queda aparentemente incompatível com a evolução das
matrículas. Ainda que, no biênio 2009/2010, as matrículas tenham voltado a se
expandir, após esse período há uma desaceleração do crescimento, atingindo o
nível de 3,9% em 2013.
A análise desagregada entre dependências administrativas para o período
2009/2013 permite entender a importância relativa de cada setor nessa
desaceleração. Entre 2009 e 2012, as matrículas do setor público cresceram lideradas pelas instituições federais - a uma média anual de 7,7% frente a um
crescimento de 2,6% do setor privado.
Esse processo de expansão do setor público, na verdade, teve como um
dos fatores principais o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído em 2007 pelo Decreto
no 6.096, que tinha como objetivo principal criar condições para a ampliação do
acesso e permanência no ensino superior, no nível de graduação presencial, além
de buscar um melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos
existentes nas universidades federais. De fato, entre 2007 e 2012, houve uma
elevação em 60% das matrículas da graduação presencial nas instituições
federais. Nesses anos, destaca-se o período 2009/2011, com taxa de crescimento
médio anual de 13%. Essa expansão começa a arrefecer no biênio 2011/2012,
com uma taxa de crescimento de 6% - mesma taxa de crescimento para o biênio
seguinte (2012/2013).
Os ingressos tiveram uma evolução similar à das matrículas. O período de
maior expansão dos ingressantes por processo seletivo 9 na graduação presencial
A parti r de 2009, o Ins tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio (INEP)
passou a acompanhar os estudantes pelo CPF, e não mais recebendo números agregados das IES.
9É importante pontuar as diferentes formas de ingresso para justificar nosso uso da estatística de
ingresso na categori a de processo sel etivo. Fundamentalmente, apesar de uma ligei ra alteração
metodológica em 2009, os ingressos subdividem-se em duas categorias: por processo seletivo e
outras formas de ingresso. Esta úl tima categoria engloba matrícula cortesia, transferênci as,
reingresso e admissão de diplomados. A matrícula cortesia é des tinada a estudantes estrangeiros
8
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está compreendido entre 1996 e 2008, onde o acesso ao ensino superior
praticamente triplicou, saltando de 514 mil para 1,506 milhões de ingressos,
como mostra a tabela 4. Nesse processo, foi mais importante, analogamente às
matriculas, a participação do setor privado, que cresceu 245%, enquanto o setor
público cresceu 85%.
Tabela 4
Ingressantes por processo seletivo na graduação presencial
(Por dependência administrativa)
Público
Privado
Ano
Número
(%)
Número
1992
149.726
36%
261.184
1994
159,786
34%
303,454
1996
166.494
32%
347.348
1998
196.365
30%
454.988
2000
233.083
26%
664.474
2002
280.491
23%
924.649
2004
287.242
22%
1.015.868
2006
297.407
21%
1.151.102
2008
307.313
20%
1.198.506
2009
354.331
23%
1.157.057
2010
408.562
26%
1.181.650
2011
426.597
25%
1.260.257
2012
462.097
23%
1.508.295
2013
457.206
23%
1.494.490
Fonte: Censo da Educação Superior. Elaboração própria.

(%)
64%
66%
68%
70%
74%
77%
78%
79%
80%
77%
74%
75%
77%
77%

Total
410.910
463,240
513.842
651,353
897.557
1.205.140
1.303.110
1.448.509
1.505.819
1.511.388
1.590.212
1.686.854
1.970.392
1.951.696

No biênio 2009/2010, por outro lado, foi o setor público que se expandiu
mais, com taxas anuais de 15%, enquanto o setor privado diminuiu seus
ingressos em 2009 e cresceu apenas 2,1% no ano seguinte. No biênio seguinte
(2011/2012), houve uma acentuada expansão dos ingressos, com crescimento
de 16,8% liderado pelo setor privado que cresceu 19,7%. Por fim, houve leve
redução nos ingressos entre 2012 e 2013, da ordem de 1%.

e é independente da existência de vagas, e as três demais formas tratam de indivíduos que já
acessaram o ensino superior. Assim, por não tratar de indivíduos que, com o ingresso,
alcançaram o nível de ensino superior, não foi uma categoria computada nesta análise.
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Assim como ocorreu com as matrículas, a incorporação da EAD na análise
aumentou sensivelmente a taxa de crescimento do período 1996/2009: o total
de ingressos – abrangendo ambas as categorias presencial e à distância – cresceu
247% contra um crescimento de 193% dos ingressos presenciais, no mesmo
período. E também, como esperado, houve descolamento da expansão dos
ingressos totais e dos ingressos na graduação presencial entre 2003 e 2008.
Nesse período, a taxa média de crescimento total foi o dobro daquela da
graduação presencial.
Por fim, analisando os concluintes, observa-se no gráfico 2 um período,
similarmente aos ingressos e às matrículas, de acentuado crescimento de 218% ligeiramente mais elevado que o de ingressantes - entre 1996 e 2009.
Novamente, o setor privado comandou o processo, quadruplicando o número de
formados nesse período.
Gráfico 2
Concluintes na graduação presencial e taxa de conclusão
(Por dependência administrativa)

Fonte: Censo da Educação Superior. Elaboração própria.
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Para analisar de forma mais detalhada o fluxo entre ingressantes e
concluintes e obter um indicador de eficiência das redes de ensino em termos de
formar estudantes, calculou-se uma taxa de conclusão10, utilizando períodos de
cinco anos, considerados neste relatório como tempo médio de duração de um
curso superior. As IES públicas apresentaram melhor desempenho nesse quesito,
com taxas de conclusão superiores, em todos os anos, às das IES privadas. Apesar
dos desvios de curto prazo – em especial no período 2000/2004 com
crescimento considerável no setor público – a taxa de conclusão esteve sempre
em torno dos 68% no setor público e dos 60% no setor privado.
3.2. Oferta e demanda
Nesse processo de expansão acentuada das matrículas, nas últimas duas
décadas, foi fundamental o aumento no número de Instituições de Ensino
Superior (IES). Como nos mostra o gráfico 3, o aumento de IES foi expressivo
entre 1997 e 2007, correspondendo a um crescimento de 153% que se deu,
majoritariamente, no setor privado, que praticamente triplicou suas IES. O setor
público, nesse mesmo período, cresceu apenas 18%. Entre 2007 e 2013, o setor
privado permaneceu inalterado e o setor público se expandiu 20%.
O número de vagas oferecidas na graduação presencial – uma medida da
oferta de educação superior – acompanhou, como se observa no gráfico 3, o
processo de expansão das IES no setor privado. No setor público, esse processo
se deu apenas a partir de 200111. O crescimento mais expressivo das vagas
ocorreu praticamente no mesmo período da expansão das IES: entre 1997 e
2009, houve um crescimento de 352%. É importante ressaltar que esse
crescimento foi mais acentuado no subperíodo compreendido entre 1998 e
2004, com uma taxa média de crescimento anual de 19%. Novamente, o processo
foi liderado pelo setor privado, com um crescimento de 448% entre 1997 e 2009.

A taxa de conclusão corresponde ao percentual do número de concluintes em relação ao
número de alunos que ingressaram cinco anos antes. No caso, por exemplo, de 1995, trata-se da
razão entre os concluintes deste ano e os ingressantes de 1991 (inclusive).
10

Entre 1991 e 2000, houve tendência oposta entre o crescimento do número de vagas e do
número de IES, o que deve ser devido a um aumento do número de cursos oferecidos por IES.
11
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O setor público também logrou expandir suas vagas no período, apesar deste
processo ter sido mais lento - com um crescimento de 103%.
Gráfico 3
Evolução do número de vagas oferecidas e IES
(Por dependência administrativa)

Fonte: Censo da Educação Superior. Elaboração própria.
A despeito do crescimento expressivo da oferta total de vagas, no período
1997/2009, o aumento das inscrições nos processos seletivos – um dos
principais indicadores da demanda – não foi equivalente, limitando-se a 129%. A
desagregação desses dois indicadores – inscrições e vagas – por dependência
administrativa permite identificar dois movimentos distintos: a insuficiência de
oferta no setor público e a aparente proximidade a um equilíbrio no setor
privado.
Como mostra a tabela 5, o setor público apresenta valores elevados de
relação candidato/vaga, muito superiores ao do setor privado, com tendência
crescente até 2002, atingindo o correspondente a 8,9 candidatos por vaga,
seguido de um período declinante até 2009. No quadriênio seguinte
(2010/2013), há um considerável aumento dessa relação, atingindo o
14

correspondente a 13,75 candidatos por vaga12. A combinação entre um alto
número de candidatos – superior ao setor privado – e um crescimento lento da
oferta de vagas pode explicar a persistência de uma elevada relação
candidato/vaga. No setor privado, por outro lado, a relação candidato/vaga, o
compasso entre oferta e demanda, tem valores baixos – uma média de 1,83 no
período - e apresenta tendência declinante até 2008, quando volta a se elevar 13.
Tabela 5
Relação candidato/vaga
(Por dependência administrativa)
Relação candidato/vaga
Ano
Público
Privado
1992
6,11
2,18
1993
6,61
2,37
1994
7,28
2,38
1995
7,85
2,90
1996
7,55
2,58
1997
7,36
2,55
1998
7,50
2,18
1999
8,03
2,16
2000
8,87
1,92
2001
8,67
1,77
2002
8,90
1,60
Fonte: Censo da Educação Superior

Relação candidato/vaga
Público
Privado
2003
8,42
1,47
2004
7,88
1,30
2005
7,36
1,30
2006
7,10
1,23
2007
6,96
1,16
2008
7,13
1,17
2009
6,57
1,31
2010
7,56
1,25
2011
10,60
1,47
2012
12,19
1,56
2013
13,75
1,62
e Sinopses estatísticas (INEP/MEC).
Ano

Elaboração própria.
A baixa relação candidato/vaga do setor privado, conjuntamente à
expansão da oferta de vagas e aumento de candidatos inscritos observados no
período 1997/2009, seria um indicador de certo equilíbrio entre a oferta e
demanda por educação superior. Entretanto, há uma incompatibilidade entre as
vagas ofertadas e o número de ingressantes. O número de ingressantes não
acompanhou, na mesma medida, o processo de expansão de vagas do período
Esse aumento pode ter sido resul tado da contabilização de todos os indivíduos que realizaram
o Exame Nacional do Ensino M édio (Enem), exame es te que v em sendo cada v ez mais utilizado
como forma, principal ou não, de ingresso nas IES. Vale lembrar que o indivíduo que realiza o
exame não necessariamente está concorrendo a alguma vaga na Educação Superior.
13 Ou seja, o aumento do número de candidatos é superior ao aumento do número de vagas.
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1997/2009 - apesar dos ingressos terem sido triplicados nesse período, as vagas
aumentaram em cinco vezes e meia. Em outras palavras, como aponta a tabela 6,
o percentual de vagas não preenchidas – o grau de ociosidade – se elevou de 22%
em 1997 para 58% em 2009. Esse percentual, apesar de ter se reduzido no
quadriênio 2010/2013, ainda permanece elevado, com metade das vagas sendo
não preenchidas.
Tabela 6
Grau de ociosidade no setor privado
Ano

Grau de ociosidade

Ano

1992
28.2%
1993
24.1%
1994
23.5%
1995
18.5%
1996
22.9%
1997
22.4%
1998
22.8%
1999
23.0%
2000
31.5%
2001
31.2%
2002
37.4%
Fonte: Censo da Educação Superior e

Grau de ociosidade

2003
42.2%
2004
49.5%
2005
47.8%
2006
49.9%
2007
52.6%
2008
54.6%
2009
58.2%
2010
55.8%
2011
54.1%
2012
45.8%
2013
48.5%
Sinopses estatísticas (INEP/MEC).

Elaboração própria.
A despeito da comparação entre as vagas oferecidas e ingressos, Castro
(2006) entende essa ociosidade como sendo sobrestimada. Segundo o autor, as
vagas ociosas não necessariamente seriam vagas existentes, mas, em grande
parte, vagas que foram apenas autorizadas pelo MEC – ou seja, vagas que não
foram efetivamente criadas. O autor reconhece algum descompasso entre oferta
e demanda no curto prazo, mas que certamente seria inferior ao total de vagas
entendidas como ociosas. Ainda que seja uma análise válida, é inegável que
houve um aumento considerável na quantidade de IES concomitantemente à
elevação de vagas, sejam elas fictícias ou não.
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4. Acesso ao Ensino Superior
O processo recente de expansão de matrículas, iniciado ao final da década
de 1990, foi importante para elevar o acesso ao ensino superior. Apesar disso,
esse acesso ainda é bastante restrito. Em 2013, apenas 16,7% dos jovens de 18 a
24 anos se encontravam regularmente matriculados no ensino superior. Esse
percentual representa um dos indicadores mais comumente utilizados para
avaliar o acesso: a taxa líquida de matrícula 14. Além deste, há, como visto na
primeira seção, a taxa bruta de matrícula.
A tabela 7 apresenta uma melhora evidente, no período 1996/2013, de
ambas as taxas. O crescimento da taxa bruta de matrícula foi mais acentuado,
atingindo, em 2013, quase o dobro da taxa líquida. Isso reflete um aumento no
contingente de indivíduos fora da idade ideal que ingressou na educação
superior, visto que a taxa bruta engloba a população total matriculada e não
apenas aquela na faixa etária adequada.
Tabela 7
Taxa bruta e taxa líquida de matrícula da Educação Superior
Ano

Taxa líquida
de matrícula

Taxa bruta
de matrícula

Ano

1996
6,0%
9,3%
2005
1997
6,3%
9,9%
2006
1998
6,9%
10,9%
2007
1999
7,5%
12,0%
2008
2000
8,3%
13,6%
2009
2001
9,0%
15,1%
2010
2002
9,9%
16,6%
2011
2003
10,8%
18,6%
2012
2004
10,6%
18,6%
2013
Fonte: PNAD (IBGE). Elaboração própria.

Taxa líquida
de matrícula

Taxa bruta
de matrícula

11,4%
12,7%
13,3%
14,0%
14,7%
14,8%
14,9%
15,5%
16,7%

19,9%
22,5%
24,2%
25,5%
26,7%
27,2%
27,8%
28,7%
30,3%

A taxa líquida de matrícula pode ser definida como o percentual da população em determinada
faixa etária que se encontra matriculada no nível de ensino adequado à sua idade. Nes te relatório,
a idade adequada que foi considerada é a compreendida entre 18 e 24 anos.
14
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Um fator que pode ter contribuído para a elevada diferença entre as taxas
é a defasagem idade-série15 da educação básica. Com o descompasso entre a
idade e a série, os estudantes concluem o ensino médio em idade avançada e, por
consequência, não concorrem a uma vaga no ensino superior na idade que seria
adequada16.
As principais causas para esse fenômeno, segundo o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), são a repetência e a
evasão escolar. Apesar de essa questão ter sido tratada com maior atenção nas
últimas duas décadas e de seus níveis terem se reduzido, a defasagem permanece
elevada. Em 2013, a defasagem no ensino fundamental correspondia a 22,17%, e
no ensino médio, a 27,09%. Trata-se, certamente, de uma situação muito melhor
se comparada com a do início da década de 1990, com uma defasagem, em 1992,
de 44,73% no ensino fundamental e 52,18% no ensino médio 17.
Como o número de vagas oferecidas no ensino superior só superou o
número de concluintes do ensino médio em 2003, é de se esperar que houvesse,
mesmo desconsiderando a defasagem idade-série da educação básica, uma
distorção de idade nos ingressantes do ensino superior18. Essa situação se
acentua quando se leva em consideração o nível, visto anteriormente, de
ociosidade das vagas 19.
Como mostra o gráfico 4, o número de ingressantes no ensino superior
foi, embora crescente, no período 2000/2012, sempre inferior aos formados no
ensino médio, até que em 2012 a situação finalmente se inverteu. Nesse mesmo
período, observa-se uma estabilização no número de concluintes do ensino
médio. Essa estabilização foi antecedida de um acentuado crescimento na década
Relação entre o número total de alunos matriculados numa dada série e o número de alunos
que estão cursando a mesma série e s e encontram fora da idade adequada àquela série.
16 O que se assume aqui é que todo concluinte do ensino médio é um potencial demandante de
ensino superior, o que não necessariamente ocorre. Corbucci (2007) menciona um es tudo do
Inep que aponta que apenas 31,2% dos concluintes do ensino médio aspiravam i ngressar na
educação superior.
17 Dados sobre a defasagem educacional es tão disponíveis no Panorama Educacional do Centro
de Políticas Públicas do Insper (2014).
18 Aqui se supõe que um indivíduo pleiteando o acesso ao ensino superior não tentará apenas
uma vez seu ingresso, o que parece razoável.
19 Como nem todas as vagas eram preenchidas, é possível supor uma situação em que o número
de vagas ocupadas é inferior ao número de concluintes do ensino médio, mesmo que estes
concluintes sejam em menor quantidade do que as vagas preenchidas.
15
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de 1990, saltando de 659 mil concluintes em 1991 para o patamar – que se
manteria na década seguinte – de 1,8 milhões de concluintes em 2000.
Gráfico 4
Ingressantes na educação superior e concluintes do ensino médio 20

Fonte: Censo da Educação Superior e Censo Escolar. Elaboração própria.
O crescimento no fluxo anual dos concluintes da educação básica
aumentou consideravelmente a demanda pelo ensino superior na década de
1990, e o setor público, como ressalta Castro (2006), era “caro, relativamente
pequeno e sem fôlego gerencial e financeiro, para a escala de expansão que
passou a ser possível”. Isso, possivelmente, influenciou a flexibilização das regras
para a abertura de novas faculdades privadas. Assim, conforme visto na seção
anterior, o crescimento do setor privado comandou a expansão do ensino
superior, a partir de então. Somente o dinamismo do setor privado, concluiria
Castro (2006), foi capaz de retomar o crescimento.
Outro fator importante para a manutenção da diferença entre as taxas de
matrícula é a retomada dos estudos da população em idade mais avançada, que

É importante notar que se comparam, no gráfico, os ingressantes no ensino superior em um
ano com os concluintes do ensino médio no ano anterior.
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retornam para obter o diploma universitário e se qualificar para o mercado de
trabalho. Trata-se de um movimento importante que tem sido observado nos
últimos anos. A trajetória da composição por faixa etária dos ingressantes no
ensino superior evidencia esse fato. Os ingressantes com 25 anos ou mais
correspondiam a 33% do total de ingressos em 2000; em 2012, correspondiam a
40%21. Os matriculados, por sua vez, com 25 anos ou mais correspondiam a 39%
do total de matrículas em 2000; em 2012, correspondiam a 45%.
Apesar de não pertencer ao escopo deste trabalho uma análise detalhada
das relações entre o mercado de trabalho e o nível educacional, assim como seus
possíveis impactos na desigualdade de renda, uma rápida consideração nesse
sentido é válida. Essa retomada dos estudos, observada na última década, pode
ser reflexo da busca por melhores salários, em empregos que exigem mais
qualificação.
Analisando os indivíduos pertencentes à população economicamente
ativa (PEA) com rendimentos não nulos, podem-se depreender alguns
movimentos em termos de escolaridade e renda auferida no mercado de
trabalho22. A universalização do ensino fundamental e a expansão acentuada - a
partir do início da década de 1990 - dos concluintes do ensino médio
contribuíram para a redução dos diferenciais dos rendimentos do trabalho
desses níveis de ensino. Isso pode ser observado no gráfico 5. Entre 1989 e 2013
houve aumento da oferta relativa23 entre ensino fundamental II e I 24 e entre o
ensino médio e o fundamental II simultâneos à redução dos diferenciais.
A situação muda de perspectiva quando se passa ao próximo nível
educacional. Existe um persistente e elevado diferencial de rendimento entre o
ensino superior e o ensino médio, que, assim como nos demais níveis de ensino,
é simétrico à oferta relativa em seus desvios de curto prazo25. Entre 1989 e 1999,
No biênio subsequente (2012/2013), houve uma redução de 3 pontos percentuais nessa
participação que, em bora relevante, não descredi ta o importante movimento da década nesse
sentido.
22 Para uma análise mais extensa, ver Menezes-Filho e Kirschbaum (2015).
23 Razão entre o contingente total de indivíduos de dois níveis de ensino distintos.
24 O ensino fundamental I completo corresponde a 4 anos de ensino enquanto o ensino
fundamental II completo corresponde a 9 anos de ensino.
25 A única exceção é para a análise entre ensino médio e ensino fundamental II, no período
1989/1999, em que a oferta relativa e o diferencial caminham na mesma direção. Isso pode ser
indicativo de uma mudança na demanda relativa.
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houve redução da oferta relativa, explicada pelo crescimento importante no
número de concluintes do ensino médio. Isso contribuiu para a elevação do
diferencial de renda. Na década seguinte, houve uma elevação da ofer ta relativa,
que pode ser explicada pela estagnação nos concluintes do ensino médio
conjuntamente à expansão do ensino superior. Isso contribuiu para reduzir o
diferencial: em 1999, o rendimento do ensino superior era 2,79 vezes maior que
o rendimento do ensino médio; em 2013, era 2,41 vezes maior.
Gráfico 5
Diferenciais de renda e oferta relativa por nível educacional

Fonte: PNAD (IBGE). Elaboração própria. Pessoas economicamente ativas com
rendimentos não nulos.
Essa breve análise da relação entre a escolaridade e o mercado de
trabalho, apesar de não discutir o comportamento da demanda por qualificação,
é importante para trazer à tona uma problemática central para a questão do
acesso ao ensino superior: o fator da renda.
As motivações para o não ingresso na educação superior podem ser
diversas. Entretanto, o componente de renda se apresenta como uma das razões
principais. Menezes-Filho, Komatsu e Cabanas (2015) apontam uma forte
dependência dos jovens em relação à renda domiciliar em termos de sua escolha
21

entre estudo e trabalho. Assim, os incrementos salariais reais dos adultos,
observados recentemente, poderiam explicar a queda na taxa de participação
dos jovens no mercado de trabalho e a elevação da proporção daqueles que só
estudam. Além disso, esse efeito positivo do aumento de renda é maior caso os
pais tenham escolaridade maior. Dessa forma, tanto a renda domiciliar qua nto a
educação dos pais parecem proporcionar condições para uma melhor
qualificação dos filhos, a despeito das pressões para ofertar trabalho. Em suma, o
custo de oportunidade 26 da educação superior é coberto pelos pais.
Os custos indiretos do ensino superior, ou seja, a renda sacrificada por
não trabalhar ou trabalhar apenas em tempo parcial, costumam ser elevados apesar do diferencial de renda obtido com esse nível de ensino -, e tem um peso
maior em indivíduos de classes mais baixas. A defasagem idade-série contribui
para acentuar esses custos, reduzindo os incentivos para avançar nos estudos e
elevando aqueles para ingressar no mercado de trabalho. Além disso, dada a
escassez de vagas no setor público e a expansão privada do ensino superior, a
oportunidade de ingresso implica, em grande parte, arcar com os custos diretos
de mensalidades.
A questão da permanência é, também, de suma importância. O acesso ao
ensino superior, por si só, não pode significar sucesso escolar se não houver
condições para que o estudante se mantenha no curso e logre sua conclus ão. A
garantia dessas condições – como transporte, alimentação, moradia, etc. – é
imprescindível para, inicialmente, possibilitar o ingresso no ensino superior e,
em seguida, reduzir a probabilidade de evasão. Existem bolsas e auxílios
oferecidos, nesse sentido, a estudantes que não tem como arcar com esses
custos, mas estas podem ser insuficientes para garantir a permanência.
Assim, no Brasil, acaba se perpetuando uma sistemática excludente, em
certo grau, com a parcela da população com baixa renda. Os jovens dessa parcela
realizam, geralmente, a educação básica em condições meno s favoráveis, o que
tem impactos na probabilidade de se defasarem nos estudos. Ao concluír em o
ensino médio, encontram-se menos preparados do que outros estudantes que
tiveram acesso a melhores escolas – em sua maioria privadas. Essa diferença de
Equivale aos custos diretos e indi retos (representado pela renda sacrificada por não trabalhar
ou trabalhar apenas em tempo parcial).
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preparação é agravada pelo fato de que alunos de classes mais altas tem,
frequentemente, a vantagem de ter um preparo adicional – os cursinhos. Ou seja,
encontram-se em condições desfavoráveis para competirem pelas escassas vagas
nas IES públicas e resta a opção do setor privado, cujos custos podem ser
elevados demais, chegando a ser impeditivos, para o prosseguimento dos
estudos. Essa desigualdade de acesso pode vir a se transmitir para próximas
gerações, tendo em vista que a probabilidade do jovem auferir uma renda maior
no futuro é influenciada, como visto anteriormente, pela renda dos pais – e
acentuada por sua escolaridade.
Gráfico 6
Taxa de escolarização líquida e bruta da educação superior por faixa de renda

Fonte: PNADs. Definição das classes: SAE (2012) 27. Linha tracejada: taxa bruta;
linha cheia: taxa líquida. Elaboração própria.

Segundo a definição proposta pela SAE (2012), a classe media é composta por todas as pessoas
vivendo em domicílios com renda per capita entre R$291 e R$1019 por mês. Assim, a classe baixa
corresponderia àquelas pessoas vivendo em domicílios com renda per capita inferior a R$291
por mês e a classe al ta, àquel as vivendo em domicílios com renda per capita superior a R$1019
por mês.
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No gráfico 6, são apresentadas as taxas de escolarização líquida e bruta
subdivididas em faixas de renda. Existe, como se pode observar, uma notável
diferença em termos de acesso quando se comparam as diferentes faixas. A
classe baixa teve uma modesta expansão do acesso entre 1995 e 2013 – mais
acentuada no período 2006/2013 - mas é marcada por taxas muito baixas. A taxa
líquida da classe baixa, em 2013, era de 4,14%, enquanto a bruta era de 7,31%.
Deve-se ressaltar que se trata de taxas nitidamente melhores que aquelas de
1995 – ambas inferiores a 1% -, mas permanecem muito baixas e incompatíveis
com as taxas agregadas sem distinção de renda.
A classe média apresentou uma maior expansão, comparada à classe
baixa, entre 1995 e 2013, acompanhando com razoável proximidade a evolução
das taxas líquida e bruta agregadas. Na evolução desta classe estão inseridos, em
grande parte, aqueles indivíduos que retomaram seus estudos para se
qualificarem mais para o mercado de trabalho. Somente no período 2009/2013
essas taxas – agregada e da classe média – se distanciam, e as taxas agregadas
crescem mais rapidamente. De fato, em 2013, as taxas líquida e bruta da classe
média eram, respectivamente, 13,78% e 25,07%, enquanto essas mesmas taxas
agregadas eram de 16,71% e 30,30%.
Em termos da classe alta, as taxas são consideravelmente mais elevadas,
apresentando um crescimento até 2008, atingindo o patamar de 41,62% em
termos líquidos e 77,41% em termos brutos. A esse aumento se segue uma
redução dessas taxas, no período 2008/2013, retornando ao patamar, em 2013,
de 36,79% em termos líquidos e 68,97% em termos brutos. O acesso ao ensino
superior da classe alta no Brasil é equivalente ao acesso sem distinção de renda
de grande parte dos países integrantes da OCDE 28.
A desagregação das taxas permite depreender a importância que a renda
tem, no contexto brasileiro, para a questão do acesso ao ensino superior. De fato,
a evolução do ensino superior nas últimas duas décadas, a despeito de sua
expansão intensa – e ainda tendo em visto seu caráter fundamentalmente
privado -, não logrou alcançar todas as camadas sociais.

Uma análise similar, mas com decomposição da renda por faixas de s alários mínimos, pode ser
encontrada em Corbucci (2014).
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De forma a suprir essa carência, alguns programas governamentais de
financiamento e bolsas foram instituídos, ao longo das últimas duas décadas, e
serão objeto de nossa análise. Analisaremos o caso do Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e o Programa Universidade para Todos
(Prouni).
5. Programas de fomento ao Ensino Superior
Antes de uma análise mais minuciosa dos impactos dos programas no acesso e
permanência ao ES, cabe realizar uma breve explanação sobre o funcionamento
de cada um deles.
5.1. Programa Universidade para Todos (Prouni)
O Prouni foi criado em 2004, com a edição da Medida Provisória nº 213 –
posteriormente convertida na Lei nº 11.096/2005. O programa, segundo o
Ministério da Educação (MEC), tem como objetivo propiciar o acesso à educação
superior por estratos sociais menos favorecidos, especificamente estudantes
egressos de escola pública, com renda per capita máxima de três salários
mínimos, mediante concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em
instituições privadas que recebem, em contrapartida às bolsas oferecidas,
isenção de alguns tributos federais29.
Mais especificamente, o candidato a uma bolsa deve satisfazer a uma das
seguintes três condições: ou ter cursado o ensino médio completo em escola
pública ou em escola particular na condição de bolsista integral – ou ainda, uma
ponderação entre essas opções -; ou ser portador de deficiência; ou, por fim, ser
professor da rede pública de educação básica30, em efetivo exercício, integrando
o quadro permanente da instituição. Além disso, o candidato deve realizar o
Enem e obter nota mínima de 450 pontos31 no exame, sendo que a prova de
redação não pode ter nota zero. Em conformidade com o objetivo do programa,
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguri dade Social - COFINS e Programa de Integração
Social - PIS.
30 Neste último caso, o professor deve concorrer a vagas em cursos de licenciatura, normal
superior ou pedagogia, não sendo considerado como fator limitante o critério de renda.
31 Para anos anteriores a 2009, essa nota é correspondente a 45 pontos.
29

25

existe, por fim, a necessidade do indivíduo não ser portador de diploma do
ensino superior.
Adicionalmente, existe o critério de renda que, além de determinar a
elegibilidade, define a percentual da bolsa passível de ser pleiteado:
I)

Bolsa de estudo integral (100%): renda familiar per capita não
pode exceder o valor de até um salário-mínimo e meio.

II)

Bolsas de estudo parciais (50% e 25%): renda familiar per capita
não pode exceder o valor de três salários-mínimos.

Parte dessas bolsas é destinada à ação afirmativa. Há reserva de bolsas
para aqueles que se autodeclararem indígenas, pardos e negros, e o percentual
de bolsas destinadas a esse fim é igual ao percentual da população negra, parda e
indígena em cada estado, segundo o último censo disponível do IBGE.
As IES privadas, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não
beneficentes, podem aderir ao programa mediante assinatura de termo de
adesão, concedendo, no mínimo, uma bolsa integral para o equivalente a 10,7
estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do
correspondente período letivo anterior. Alternativamente, a IES pode optar por
conceder uma bolsa integral para cada 22 estudantes, contanto que ofereça,
também, quantidade de bolsas parciais de 50% ou 25%. Em ambos os casos, é
necessário que a soma dos benefícios seja equivalente a um comprometimento
de 8,5% da receita bruta.
A contrapartida da adesão ao programa, para as IES, é a isenção tributária
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e do Programa de Integração Social (PIS). Quando o Prouni foi
instituído, em 2005, essa renúncia fiscal do governo em prol das IES privadas
estava somente atrelada à adesão ao programa. Esse desenho institucional, que
permitia às IES oferecer menos bolsas do que o realmente devido sem prejuízo
da isenção obtida, foi modificado em 2011, com a edição da Lei nº 12.431/2011,
que condicionava a isenção à proporção de ocupação efetiva das bolsas.

26

O cálculo da proporção efetiva engloba as bolsas integrais e parciais (50%
e 25%) e considera o estoque dessas bolsas relativas a anos anteriores, mas não
inclui as bolsas da própria instituição. Considera-se:
I)

O valor total das bolsas integrais ou parciais preenchidas, expresso em
reais,

cujos

estudantes

bolsistas

encontram-se

regularmente

matriculados nos cursos de graduação ou sequenciais de formação
específica no período de apuração.
II)

O valor total das bolsas integrais ou parciais devidas, conforme
previsto pelas regras do programa.
A Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas (POEB) é calculada conforme

a seguinte fórmula:

POEB =

Valor total das bolsas integrais ou parciais preenchidas
Valor total das bolsas integrais ou parciais devidas

A POEB é calculada em março, com base nos dados do 1º semestre do
ano-calendário e em setembro, com base nos dados do 2º semestre do ano calendário. A POEB anual é calculada da seguinte maneira:

𝑃OEB anual =

[(POEB do 1º semestre) + (POEB do 2º semestre)]
2

Em termos de manutenção da bolsa, é exigido do aluno o cumprimento de
requisitos de desempenho acadêmico, estabelecidos em normas expedidas pelo
MEC.
5.2. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies)
O Fies é um programa destinado a financiar total ou parcialmente alunos
regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos. Apesar de ter
sido iniciado em meados de 1999, ele foi estruturado apenas em 2001, com a
entrada em vigor da Lei º 10.260. Desde sua criação o programa passou por
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diversas modificações normativas. A estrutura inicial será descrita a seguir,
assim como as mudanças ocorridas.
A estrutura geral de financiamento do Fies se manteve a mesma desde a
criação do programa. O financiamento é constituído de três fases: utilização,
carência e amortização. Os juros incidem sobre o financiamento durante essas
três fases.
Inicialmente, na estrutura inicial do programa, durante a fase de
utilização, que corresponde ao período de duração do curso 32, o estudante devia
pagar trimestralmente os juros incidentes sobre o financiamento, sendo esse
valor limitado ao montante de R$50,00. Ou seja, se os juros incidentes
superarem, em um trimestre, o montante de R$50,00, o estudante paga apenas
esse limite, e o valor excedente é adicionado ao principal.
A fase de carência, em seguida, correspondia ao período de seis meses
contados a partir do mês subsequente ao da conclusão do curso, no qual o
estudante deveria continuar pagando os mesmos juros previstos na fase
anterior.
Por fim, a fase de amortização correspondia ao período iniciado
imediatamente após o término da carência. Neste período, de duas vezes a
duração de permanência na condição de financiado, o saldo devedor do
financiamento era amortizado em duas etapas: na primeira, com duração de 12
meses, o valor a ser pago era igual ao valor mensal que era pago à instituição de
educação referente ao último semestre financiado; e na segunda, o saldo devedor
restante era parcelado, através do uso da Tabela Price, em período equivalente a
até uma vez e meia o prazo de permanência na condição de estudante
financiado 33.
As modificações mais importantes com relação a essa estrutura inicial do
financiamento só ocorreriam ao final da década. Em 2009, com a Lei nº 11.941, o
período de carência se estendeu para 18 meses. No ano seguinte, com o Decreto
nº 7.337, o período de amortização passou a ter fase única, com o mecanismo de
Note que não necessariamente esse período corresponde à duração total do curso, visto que
um estudante pode contrair o financiamento com o curso já em andamento e, alternativamente,
pode também finaliza-lo antes da conclusão de seu curso.
33 É importante ressaltar que se trata da descrição da estrutura inicial do programa. As extensões
dos períodos, entre outras mudanças ocorridas, serão descritas nos parágrafos seguintes.
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parcelamento do saldo devedor através do uso da Tabela Price (assim como era
na Fase II de amortização), e a extensão do período se elevou para três vezes a
duração do curso acrescido de 12 meses.
Houve, também, uma flexibilização quanto à inscrição dos estudantes:
enquanto antes havia um processo seletivo em período estabelecido por portaria
do MEC, após a Portaria Normativa nº 10, de 2010, as inscrições passaram a ser
efetuadas exclusivamente pela Internet, em qualquer período do ano, por meio
do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies). Essa mudança também contribuiu
para o aumento no contingente de estudantes financiados pelo Fies.
O pagamento às IES dos encargos educacionais relativos ao financiamento
não sofreu grandes alterações. Esse pagamento é realizado com títulos da dívida
pública, que deverão ser utilizados para o pagamento – intermediado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – de débitos de caráter
previdenciário. Na ausência destes débitos, os certificados poderão ser
utilizados, alternativamente, para o

pagamento de quaisquer tributos

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No que concerne ao percentual passível de ser pleiteado para o
financiamento, houve algumas mudanças importantes. Inicialmente, era possível
para o aluno financiar até 70% de seus encargos educacionais. Após a criação do
Prouni, em 2005, houve um esforço de aproximação entre os dois programas: a
Portaria Normativa nº 30, de 2007, o bolsista parcial do Prouni poderia financiar
até 50% do montante não coberto. Essa mesma portaria, contudo, reduziu, para
os estudantes não bolsistas, o percentual de financiamento para 50%.
Então, em 2010, o percentual passível de financiamento alcançaria a
totalidade. Somente nesse ano foram definidos mais claramente os percentuais
passíveis de financiamento, a partir de três divisões de faixas de renda e suas
subdivisões determinadas pelo comprometimento da renda familiar bruta per
capita:
I - para estudantes com renda familiar mensal bruta de até 10 (dez) salários
mínimos:
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a) até 100% de financiamento, quando o percentual do comprometimento
da renda familiar mensal bruta per capita com os encargos educacionais
for igual ou superior a 60%;
b) até 75% de financiamento, quando o percentual do comprometimento
da renda familiar mensal bruta per capita com os encargos educacionais
for igual ou superior a 40% e menor de 60%;
c) de 50% de financiamento, quando o percentual do comprometimento
da renda familiar mensal bruta per capita com os encargos educacionais
for igual ou superior a 20% e menor de 40%.
II - para estudantes com renda familiar mensal bruta maior de 10 (dez) salários
mínimos e menor ou igual a 15 (quinze) salários mínimos:
a) até 75% de financiamento, quando o percentual de comprometimento
da renda familiar mensal bruta per capita com os encargos educacionais
for igual ou superior a 40%;
b) de 50% de financiamento, quando o percentual do comprometimento
da renda familiar mensal bruta per capita com os encargos educacionais
for igual ou superior a 20% e menor de 40%.
III - para estudantes com renda familiar mensal bruta maior de 15 (quinze)
salários mínimos e menor ou igual a 20 (vinte) salários mínimos:
a) de 50% de financiamento, quando o percentual de comprometimento
da renda familiar mensal bruta per capita com os encargos educacionais
for igual ou superior a 20%.
A mudança provavelmente mais relevante para a questão do acesso
ocorreu sobre a taxa de juros. Inicialmente, a taxa de juros era de 9,0% ao ano
até que, em outubro de 2006, a Resolução nº 3.415 do Banco Central do Brasil
(Bacen) reduz a taxa para 6,5% ao ano – com exceção dos cursos de licenciatura,
pedagogia, normal superior e cursos superiores de tecnologia, que tinham uma
taxa ainda menor, de 3,5% ao ano. Essa nova configuração se manteve até março
de 2010 quando a Resolução nº 3.842 do Bacen fixou a taxa efetiva de juros dos
contratos do Fies em 3,4% ao ano para todos os cursos de graduação. Além da
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aplicação aos novos contratos, essa redução da taxa de juros passou a valer
também para o saldo devedor dos contratos antigos. Como será visto adiante, foi
essa alteração na taxa de juros que favoreceu o aumento exponencial dos
financiados pelo Fies – ocorrida a partir de 2010.
Quanto à interação entre o Fies e o Prouni, é importante ressaltar a
possibilidade de o bolsista parcial financiar – tendo prioridade na concessão do
financiamento – o restante não coberto pela bolsa. Até 2007, a possibilidade de
financiamento era de até 50% do montante não coberto; com a edição da Lei
11.552/2007, tornou-se possível o financiamento completo. Essa modificação
normativa tornou os programas mais complementares, contribuindo para
favorecer a permanência do estudante no ensino superior.
Apesar de todas as modificações ao programa, houve, recentemente,
alterações importantes no desenho institucional do Fies em diversos aspectos. O
‘Novo Fies’, como vem sendo chamado pelo MEC, instituído pela Portaria
Normativa nº 8 de 02 de julho de 2015, adotou novos parâmetros para o
ingresso de estudantes. Passou a ser exigida do estudante, assim como no Prouni,
a nota mínima de 450 pontos na média do Enem, além de nota diferente de zero
na redação.
Outra mudança do programa foi a instituição de prioridades para as vagas
ofertadas. Foi priorizada a oferta em cursos superiores com conceitos de
qualidade 5 e 4 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Antes desta mudança era apenas exigido que o curso tivesse avaliação positiva
no Sinaes, isto é, nota maior ou igual a 3 para o conceito de qualidade. Além
disso, também foi priorizada a oferta em cursos das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste34, visando contribuir na correção das desigualdades regionais
existentes no país. Para efeitos de comparação, atualmente 60% dos contratos de
financiamento se encontram nas regiões Sul e Sudeste e no Distrito Federal. Por
fim, houve priorização dos cursos pertencentes às áreas de saúde, de formação
de professores (licenciaturas, pedagogia ou normal superior) e das engenharias,

34

Excluído o Distrito Federal.
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visando – segundo o MEC - suprir a oferta de profissionais para áreas
consideradas estratégicas ao desenvolvimento econômico e social do país 35.
As condições de financiamento também foram consideravelmente
modificadas. O estudante agora deverá pagar – nas fases de utilização e de
carência - o valor máximo de R$150,00, referente aos juros incidentes sobre o
financiamento. Além disso, o período de amortização se reduziu, passando a ser
equivalente a 3 vezes a duração do curso.
As modificações mais fundamentais foram as que alteraram a taxa de
juros e a definição do percentual de financiamento e do teto de renda familiar.
Com a Resolução nº 4.432, de 23 de julho de 2015, a taxa de juros retornou ao
patamar de 6,5% ao ano. Quanto ao teto de renda, com o ‘Novo Fies’ haverá o
limite superior correspondente a 2 salários mínimos e meio de renda familiar
per capita. Esse novo critério de renda, segundo o MEC, é mais adequado do que
a renda familiar bruta – utilizada nas versões anteriores do Fies para definição
das faixas de renda – para mediar a capacidade de coparticipação (parcela a ser
paga pelo aluno). Quanto ao percentual de financiamento, ele dependerá de uma
alíquota fixa – diferente entre as cinco faixas de renda - de comprometimento de
renda per capita da família. Dessa forma, o valor a ser pago pelo aluno fica
determinado a cada ano, respeitando a capacidade de pagamento de cada faixa
salarial.
A tabela 8 apresenta a alíquota fixa, por faixa de renda, do
comprometimento, assim como exemplos do percentual de financiamento para
um curso médio (com mensalidade de R$955) e um curso de medicina (com
mensalidade de R$3932). Nesse novo modelo, uma família com renda per capita
de

0,5

salário

mínimo,

por

exemplo,

terá,

pré-definidamente,

um

comprometimento mensal de renda de 15% - o equivalente a R$59,10,
independentemente do curso. Assim, o aluno desta família obterá um
financiamento de 93,8% no curso médio e 98,5% no curso de medicina. Ou seja,
os percentuais de financiamento, nesse modelo, são determinados a partir de
alíquotas préviamente definidas, para cada faixa de renda, de comprometimento.

É importante ressal tar que a priorização não implica que os cursos com conceito 3 pelo Sinaes,
ou cursos nas regiões Sul e Sudeste e no Distrito Federal, ou ainda cursos de outras áreas do
saber não serão financiados, mas que o serão em patamares menores.
35
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Tabela 8
Novo modelo de financiamento
Renda
Comprometimento
familiar
Parte a ser Financiamento Financiamento
da RFB-PC (com
mensal bruta
paga pelo Curso Médio*
Medicina
encargos
per capita
aluno (R$)
(%)
(%)
educacionais)
(RFB-PC)

Até 0,5 SM

15%

59,1

93,8

98,5

> 0,5 a 1,0 SM

21%

165,48

82,7

95,8

> 1,0 a 1,5 SM

27%

319,14

66,6

91,9

> 1,5 a 2,0 SM

32%

504,32

47,2

87,2

> 2,0 a 2,5 SM

38%

748,6

21,6

81,0

Fonte: Nota conjunta à imprensa (MEC e Ministério do Planejamento). SM =
salário mínimo. R$ de agosto de 2015.
Além disso, as instituições participantes oferecerão um desconto de 5%
sobre a mensalidade para os estudantes em contrato do Fies.
5.3. Análise dos programas
A dinâmica da expansão do ensino superior teve caráter notadamente
privado, conforme visto. E, de fato, houve notáveis avanços em termos do acesso,
muito embora ele ainda permaneça em níveis comparativamente baixos.
Contudo, a solução pelo setor privado apresentava uma limitação crucial: o
acesso de camadas sociais que não podem pagar pela matrícula e manutenção no
curso. Ao que parece, a continuidade da expansão do ensino superior depende,
embora não unicamente, das possibilidades de incorporação de camadas sociais
de menor poder aquisitivo. (ou via expansão da renda)
Nesse contexto, o Fies e o Prouni parecem se colocar como possíveis
alternativas para a simultânea correção dessa desigualdade e expansão do
ensino superior. Contudo, em se tratando de um investimento público de grande
magnitude, surge a seguinte questão: os programas são eficientes?
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A eficiência aqui pode ser entendida de diversas maneiras, seja pela
contribuição ao acesso, como também pelos gastos públicos neles incorridos.
Como ressalta Mendes (2015), é necessário que se avalie com rigor os potenciais
ganhos e custos de um programa antes de multiplicar seus gastos. E é esse
aumento de gastos que vem ocorrendo, segundo o autor. Assim, se faz pertinente
uma análise de impacto desses programas. O esforço feito nesta seção se dá
nesse sentido, e, muito embora seja limitado, serve de panorama descritivo para
uma melhor compreensão do que está ocorrendo com os programas.
Em termos do número de beneficiados, houve um movimento crescente
de participação do Fies e do Prouni no número de matrículas. Como é possível
observar no gráfico 7, as matrículas do Prouni mantiveram uma tendência de
aumento, partindo de cerca de 82 mil bolsistas em 2005 para 440 mil em 2013.
Já as matrículas do Fies, por outro lado, sofreram redução de 22% entre 2005 e
2009. Esse movimento de queda parece ter ocorrido devido ao surgimento do
Prouni, em 2005. De fato, como ressalta Castro (2006), o Prouni logrou
incorporar uma parcela de estudantes que não conseguiram atender às
exigências de fiador do Fies.
Apesar dessa queda, houve uma inflexão importante em 2010 que
alavancou o crescimento das matrículas do Fies. Houve um salto, entre 2010 e
2013, de 160 mil para 910 mil matrículas, dificilmente associável a outros
fatores, como a expansão da renda no período. O motivo mais aparente para essa
inflexão parece ter sido a mudança na taxa de juros do programa, que se reduziu
de 6,5% para 3,4% ao ano, tornando o financiamento muito atrativo para uma
grande parcela de estudantes. Além disso, a possibilidade de obter o
financiamento a qualquer momento, o relaxamento da exigência de fiador e o
alongamento do prazo de quitação da dívida também contribuíram para esse
aumento.
Essa expansão dos programas foi mais acentuada do que a expansão das
matrículas no geral. No período 2005/2013, enquanto as matrículas na
graduação privada se expandiram 62%, o número de beneficiados pelo Prouni e
financiados pelo Fies mais que quintuplicou.
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Gráfico 7
Evolução dos beneficiados pelo Prouni, financiados pelo Fies e matrículas na
graduação privada

Fonte: Censo da Educação Superior. Elaboração própria.
Isso modificou - especialmente por parte do Fies – a composição das
matrículas do setor privado. Em 2005, os dois programas combinavam para
apenas 8% das matrículas (sendo 2,5% do Prouni e 5,5% do Fies). No período
2005/2010, a participação do Prouni se elevou consideravelmente, saltando de
2,5% para 9,3%, enquanto a participação do Fies se reduziu para 4%. Foi a partir
de 2011 que houve uma mudança importante, devido ao amplo crescimento do
Fies, culminando em uma participação combinada de 30,9% (sendo 20,8% do
Fies e 10,1% do Prouni). É importante ressaltar que houve uma elevação de 10
pontos percentuais no Fies apenas no biênio 2012/2013.
Apesar disso, parece não ter havido, nesse período, redução na ociosidade
das vagas no setor privado. Como visto acima, em 2005, metade das vagas
oferecidas pelo setor privado encontrava-se ociosa. Essa ociosidade se elevou
para 58% em 2009, a despeito do crescimento dos programas. Houve redução da
ociosidade para 46% em 2012, o que poderia indicar uma contribuição do Fies
nesse sentido, elevando a ocupação dessas vagas. Contudo, essa ociosidade
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voltou a se elevar no ano seguinte, retornando ao patamar de 50% observado em
2005.
Na verdade, uma parcela considerável dessa expansão de financiamentos
do Fies se destinou a estudantes que já estavam regularmente matriculados.
Como se pode observar no gráfico 8, o incremento anual de matrículas do Fies –
ou seja, o número de novos financiamentos – superou consideravelmente o
incremento de matrículas na graduação do setor privado, a partir de 2012 . É
importante notar que esse fato não implica uma ausência de contribuição do Fies
para a elevação das matrículas.
Gráfico 8
Incremento anual de matrículas na graduação privada e do Fies

Fonte: Censo da Educação Superior. Elaboração própria.
Uma possível explicação para esse fenômeno se encontra na alteração da
taxa de juros ocorrida em 2010. Como a nova taxa de juros – vigorando a 3,4% ao
ano – era inferior à taxa de inflação corrente – IPCA de 5,91% ao ano-, a
desvalorização da moeda não era compensada pelos juros cobrados, o que fazia
com que a dívida do aluno fosse menor caso aderisse ao programa. Como era
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muito elevado o limite salarial para obtenção do financiamento, alunos com
condições de pagar o curso poderiam se beneficiar desse diferencial 36.
A contrapartida desses movimentos, na esfera pública, é o aumento dos
gastos do governo. Por um lado, o diferencial entre juros e inflação corrói o valor
do montante a ser recebido pelo governo ao longo da quitação da dívida. Ou seja,
uma parcela do que era financiamento - e que, portanto, retornaria ao setor
público – se torna transferência. Por outro lado, como pode ser observado na
tabela 9, houve elevação no preço médio da mensalidade concomitantemente à
maior expansão do número de financiamentos - ou seja, de 2010 em diante -. o
que acentuou a execução financeira com o Fies.
Tabela 9
Preço médio da mensalidade em IES privada
Preço médio da
Ano
mensalidade (R$)
2001
775
2008
2002
754
2009
2003
719
2010
2004
711
2011
2005
681
2012
2006
663
2013
2007
627
2014
Fonte: Estadão Dados (2015). Elaboração própria.
Ano

Preço médio da
mensalidade (R$)
618
610
575
597
603
621
645

De fato, como pode ser visto na tabela 10, até 2010 a execução financeira
do Fies nunca tinha superado o montante de recursos alocado pela Lei
Orçamentária Anual (LOA) para o Fies. A partir daquele ano, a execução
financeira do Fies passou a ser mais elevada que a prevista em lei, atingindo o
equivalente a R$ 13,2 bilhões em 2014 – um gasto quase oito vezes maior que o
previsto. Segundo auditoria realizada pela Controladoria Geral da União (CGU)
em 2013, para o exercício de 2012, a justificativa para essa execução financeira -

Na verdade, seria até possível, para o aluno, obter lucro, caso contraísse o financiamento e
investisse o valor da mensalidade em algum ativo cuja rentabilidade superasse a inflação. Um
estudo (disponível em http://blog.estadaodados.com/fi es/) realizado pelo Estadão Dados, em
2015, demonstra essa possibilidade.
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mais elevada que a prevista – era a “reavaliação dos parâmetros de custo médio
anual de curso, que em razão de reajustes alteram a relação despesa/estudante
financiado” (CGU, 2013).
Tabela 10
Gastos diretos com Fies

Ano

[1] Recurso alocado na
LOA para o Fies

[2] Execução financeira do
Fies

[2]/[1]
(%)

2000
2.377.548.712
778.975.592
32,76
2001
1.573.740.934
819.426.704
52,07
2002
1.462.663.392
1.381.936.439
94,48
2003
1.398.445.812
1.141.508.636
81,62
2004
1.621.030.333
1.169.726.367
72,16
2005
1.866.614.865
970.558.817
52,00
2006
1.565.289.809
705.595.384
45,07
2007
1.608.251.829
1.449.605.631
90,13
2008
1.625.187.253
1.625.187.255
100,00
2009
1.882.918.022
1.061.074.258
56,35
2010
2.242.050.579
2.177.617.200
97,13
2011
2.148.911.276
3.474.369.098
161,68
2012
2.686.609.468
4.044.183.904
150,53
2013
1.913.441.931
6.511.345.120
340,29
2014
1.673.073.727
13.201.288.365
789,04
Fonte: Queiroz (2014) e Processos de contas anuais – Fies. R$ de agosto de 2015.
Elaboração própria.
Com essa elevação dos gastos, a partir de 2010, o Fies tomou parcela
importante da despesa federal em educação. Em 2014, os gastos com o programa
representavam 15% do total dessa despesa, sendo o maior gasto federal em
educação a exceção dos gastos em pessoal (correspondendo a 32% em 2014).
É importante ressaltar que a execução financeira é apenas uma parte –
embora seja a de maior importância relativa – das despesas com o programa.
Além das despesas orçamentárias, deve-se levar em consideração os subsídios
implícitos, decorrentes do fato que a taxa de juros cobrada pelo Fies é inferior à
de mercado. Esses subsídios são chamados de benefícios creditícios, que são os
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gastos decorrentes de programas oficiais de crédito cuja mensuração depende do
diferencial entre o custo de captação do governo e a taxa de juros à qual o
programa é operacionalizado.
A tabela 11 apresenta essas despesas implícitas. Apesar de a análise dos
dados não permitir identificar tendência clara, nota-se que são gastos de
magnitude considerável com o programa, e que acentuam a despesa da execução
financeira.
Tabela 11
Despesas implícitas do Tesouro com o Fies
Ano
Benefício creditício do Fies
Ano
Benefício creditício do Fies
2005
534.464.135
2010
1.374.672.434
37
2006
267.688.547
2011
20.995.107
2007
499.964.969
2012
645.452.462
2008
2.658.239.678
2013
687.251.271
2009
858.785.186
2014
2.015.450.610
Fonte: Demonstrativos de benefícios financeiros e creditícios (SPE) e Relatório e
parecer prévio sobre as contas do governo da república (TCU). Elaboração
própria.
A elevação dos gastos com o Fies, decorrente, em grande parte, da
alteração de taxa de juros em 2010, tornou o programa menos sustentável. A
corrosão do valor a ser recebido pelo governo, dado o diferencial entre a inflação
e os juros cobrados, impossibilitava o mecanismo, buscado pelo programa, de
financiamento dos novos entrantes pelos já formados – isto é, seu caráter
autofinanciável. Tendo em vista o momento de reequilíbrio fiscal pelo qual o país
está passando, se fez necessário redesenhar o programa, de forma a ser
O valor referente ao ano de 2011 foi recalculado em 2013, no Relatório e Parecer Prévio sobre
as Contas do Governo da República de 2012. Ressalta -se aqui essa mudança de cálculo por se
tratar de alteração significativa no benefício, visto que, em primeira es timativa para o exercício
de 2011, foi computado um benefício credi tício de R$1.158.060.000. A expansão subs equente,
ocorrida entre 2011 e 2012, é explicada, por esse mesmo relatório, pela “queda de rentabilidade
dos recursos do fundo, devido à ampliação substancial do programa a uma taxa menor que a
rentabilidade do estoque de empréstimos, associada à redução, em fases mais adiantadas do
financiamento, da taxa de juros do programa, o que conduziu à queda da rentabilidade do Fies
em uma magnitude maior que o custo de oportunidade do Tesouro Nacional ”.
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fiscalmente mais sustentável. Foi nesse contexto que surgiu o ‘Novo Fies’. Apesar
da interrupção do programa no primeiro semestre deste ano – realizada para
que ele fosse redesenhado – ter afetado os estudantes, as mudanças foram
favoráveis à busca de maior inclusão de parcelas menos favorecidas da
população no ensino superior. A progressividade das novas alíquotas, ao que
parece, possibilitará atingir aquela parcela que prescinde do programa para
permanecer no ensino superior, além de ser nitidamente mais sustentável do
ponto de vista fiscal.
O impacto sobre as contas públicas não foi exclusivo do Fies. Antes da Lei
nº 12.431/2011, o desenho institucional do Prouni oferecia às IES a isenção
fiscal condicionada apenas à adesão ao programa. Ou seja, era uma isenção total,
independente do número de bolsas ofertadas e/ou efetivamente ocupadas. A
auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2009 constatou
que esse desenho institucional permitia às IES manipular as informações de
forma a oferecerem menos bolsas do que o devido – informando, por exemplo,
valor de mensalidade inferior ao efetivamente pago – ou terem menos bolsas
ocupadas do que as ofertadas - reportando, por exemplo, número menor de
ingressantes efetivamente pagantes em cursos mais concorridos. Foram os
resultados dessa auditoria que levaram à alteração da lei, condicionando a
isenção fiscal, a partir de 2011, à proporção de ocupação efetiva das bolsas.
O gráfico 9 apresenta a evolução do gasto tributário38estimado e do
percentual de ocupação do Prouni. Como se pode observar, o percentual de
ocupação sofreu alterações consideráveis no período analisado. Entre 2006 e
2008, houve queda nesse percentual de 79% para 55%. A isso se seguiu uma
elevação ao patamar de 65%, que se manteve até 2012. Nos anos seguintes,
houve nova elevação da ocupação de bolsas, chegando a 73% em 2014.
A alteração nas regras de isenção possibilitou um desenho institucional
mais justo, reduzindo o ônus – nos custos - desse baixo percentual de ocupação

A isenção fiscal oferecida às IES pela ades ão ao programa é computada, pelo governo, como
gasto tributário, que seria, segundo a Receita Federal do Brasil, o gasto indireto do governo
realizado por intermédio do sistema tributário, visando atender objetivos econômicos e sociais.
Assim, o Prouni é uma ação não orçamentári a e não figura no cadastro de ações dos orçamentos
anuais. Para uma discussão acerca da definição de gasto tributário e suas implicações, ver
Pellegrini (2014).
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das bolsas. Além disso, parece que tem funcionado para elevar a ocupação, haja
vista a evolução positiva entre 2012 e 2014.
Gráfico 9
Gasto tributário estimado e percentual de ocupação do Pro uni

Fonte: Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de Natureza
Tributária – Receita Federal do Brasil. R$ de agosto de 2015. Elaboração própria.
Obs.: * Valor projetado
Segundo o TCU (2013), era esperada uma economia de recursos da ordem
de R$303,5 milhões, para 2013, com a mudança na regra de isenção recebida
pelas instituições. É possível estimar essa economia de recursos para os anos
anteriores à mudança, evidenciando o quanto foi gasto sem contrapartida da
ocupação das bolsas. Entre 2006 e 2011, foram gastos mais de R$1.3 bilhões com
bolsas não ocupadas. Trata-se de uma quantia considerável, visto que, desde o
início do programa, foram gastos cerca de R$7.3 bilhões – um aumento de 234%
na materialidade.
É interessante analisar, apesar da possível imprecisão de cálculo, o custo
da bolsa do Prouni por aluno. A análise aqui serve como aproximação dos gastos
públicos por estudante, de forma a comparar com outras políticas, em termos
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orçamentários, e entender – ainda que imperfeitamente – os custos reais dos
investimentos. Diferentemente do que foi realizado pelo TCU (2009), o custo da
bolsa por aluno não foi calculado desagregando por tipo de instituição de ensino
superior privada 39 40.
Tabela 12
Comparação de gasto público no ensino superior

Ano
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte:

Investimento
Preço médio da
público direto
Custo mensal da
mensalidade em IES
mensal por
bolsa do Prouni (R$)
privada (R$)
estudante (R$)
1.642
609
663
1.735
956
627
1.604
852
618
1.801
821
610
1.915
928
575
2.040
785
597
INEP, Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de Natureza

Tributária (Receita Federal do Brasil) e Estadão Dados. R$ de agosto de 2015.
Elaboração própria.
Como mostra a tabela 12, o custo mensal de uma bolsa do Prouni variou
no período 2006/2011, mas sempre se manteve abaixo da faixa de mil reais.
Além disso, com exceção de 2006, se manteve superior ao preço médio da
mensalidade em IES privada. Ou seja, em média, o gasto público com as vagas em
IES privadas foi superior ao montante que elas efetivamente valem. Em termos
do gasto público direto em IES públicas, o custo mensal do estudante é
Relembrando: (i) com fins lucrativos; (ii) sem fins lucrativos não beneficente; (iii) sem fins
lucrativos beneficente.
40 Apesar disso, o método utilizado foi o mesmo, utilizando um índice de equivalênci a, tendo em
vista que, uma v ez que existem bolsistas com percentual de bolsas diferentes e que
permaneceram no programa por períodos diferentes ao longo do ano, a simples divisão do
número de bolsistas pelo montante de renúncia fiscal é uma medida irrealista.
O índice é calculado da seguinte maneira:
BIPS BPPS BISS BPSS
IE =
+
+
+
2
4
2
4
Na equação, BIPS é o número de bolsistas integrais no primei ro semestre, BPPS é o número de
bolsistas parciais no primeiro semestre, BISS é o número de bolsistas integrais no segundo
semestre e BPSS é o número de bolsistas parciais no segundo semestre.
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consideravelmente mais elevado – o dobro, em quase todos os anos, do custo
mensal do Prouni.
Até quando se consideram apenas as despesas com pessoal e encargos
sociais do investimento público direto, seu custo mensal permanece mais
elevado que o de uma bolsa do Prouni. A magnitude elevada desse gasto público
levanta questões acerca da viabilidade e sustentabilidade de um ensino superior
gratuito compatível com a expansão acelerada desse nível de ensino.
Segundo Corbucci (2004), à época de instituição do Prouni, criticou-se
que os recursos que o governo deixa de arrecadar com a isenção fiscal poderiam
ser utilizados na ampliação da oferta de vagas pelas IES públicas. O MEC, em
contrapartida, argumentou que o grau de evasão fiscal no ensino superior
privado era tão elevado que o que efetivamente se deixaria de arrecadar seria
irrisório, comparado ao benefício da ampliação do acesso ao ensino superior.
Muito embora não pareça muito razoável justificar, no plano teórico, o progr ama
pela existência de elevada evasão fiscal, na prática se tratava de uma via efetiva
de elevação do acesso. E, pelo que indica a tabela 12, menos dispendiosa e
passível de ser realizada no curto prazo, tendo em vista a existência de vagas
ociosas no setor privado.
A comparação entre o gasto público direto e aquele com bolsas do Prouni
parece indicar a superioridade do programa. Contudo, ao se limitar à análise do
gasto se desconsidera um dos fatores mais importantes quando se trata de
educação: a qualidade do ensino.
Nesse sentido, o acesso proporcionado pelos programas pode, ao
contrario de seu objetivo, acentuar a desigualdade. Os indivíduos sem condições
de avançar os estudos poderão ficar defasados frente aos demais se, ao
avançarem ao ensino superior, o façam para cursos sem um nível razoável de
qualidade, e não desenvolvam as competências esperadas desses cursos .
Conforme visto anteriormente, ambos os programas tem exigências mínimas de
qualidade: a avaliação positiva do curso no Sinaes, ou seja, nota maior ou igual a
3 no conceito de qualidade. A diferença entre os programas é que, enquanto o
Fies somente concede financiamentos para cursos com avaliação positiva, no
Prouni, para que o curso seja desvinculado dos novos processos seletivos, ele
precisa receber duas avaliações insuficientes consecutivas no Enade.
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A auditoria realizada pelo TCU em 2009 também analisou a adequação
dos programas às exigências de qualidade. Foi evidenciado um grande número
de alunos participantes de ambos os programas em cursos com nota inferior a
três. Além disso, reportou-se uma parcela considerável de cursos - com alunos
participantes dos programas – que nunca haviam sido avaliados. A conclusão,
quanto a esse ponto, era que os instrumentos de avaliação dos cursos superiores
não estavam sendo eficazes no papel de evitar a permanência de alunos
participantes dos programas em cursos mal avaliados. A despeito das melhoras
ocorridas nesse sentido, decorrentes dessa auditoria, é evidente a importância
da fiscalização para garantir a alocação de recursos para cursos de qualidade.
A qualidade do ensino se mostra ainda mais importante tendo em vista a
priorização, pelos programas, de cursos voltados à formação de professores. O
Prouni prevê uma priorização de cursos voltados para a formação de professores
da rede pública de ensino que atuam no magistério da educação básica. No caso
do Fies41, priorizam-se os cursos de licenciatura, pedagogia e normal superior.
O que a auditoria observou, quanto a esse quesito, era a ocorrência de
baixa ocupação dos cursos prioritários por alunos de ambos os programas. O
motivo para isso, segundo o TCU, era, por um lado, o desinteresse dos alunos em
cursá-los e, por outro lado, o desinteresse das instituições privadas de ensino
superior em oferecê-los – dois fatores que estão, certamente, interligados. Parece
que os incentivos dos programas não tem sido suficientes no fomento à formação
e qualificação de professores do magistério da educação básica.
A priorização para cursos voltados ao magistério da educação básica é
razoável. De fato, a qualidade da educação básica depende, em grande medida, da
qualificação do profissional que irá atuar nesse nível de ensino. É a partir,
embora não somente, dessa qualificação do professor que se pode combater a
desigualdade de oportunidades que se inicia, frequentemente, muito antes do
ensino superior, na diferença de qualidade do ensino básico. Mas, essa
priorização descompassada com uma política de valorização do magistério, ao
que parece, não terá resultados efetivos, tendo em vista essa baixa ocupação
observada dos cursos prioritários.
No caso do Fies, existe a priorização para outros cursos como engenharia, medicina, entre
outros.
41
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À guisa de conclusão, é certo que os programas têm como objetivo a
garantia do acesso e da permanência. Contudo, especialmente no caso do Prouni,
o abatimento dos gastos com a mensalidade não é suficiente. Segundo a auditoria
do TCU, 56% dos alunos têm dificuldades em se manter no programa, mesmo
usufruindo da bolsa. Existe, para essa finalidade, a Bolsa Permanência, que visa
auxiliar no custeio das despesas educacionais que não a mensalidade. Contudo,
esse benefício parece insuficiente para garantir a permanência do estudante,
além de cobrir, como ressalta o TCU, apenas limitado contingente de
beneficiários.
6. Conclusão
O ensino superior no Brasil passou por um processo de expansão
acelerado nas últimas duas décadas. Embora permaneça atrasado frente a outros
países, houve elevações importantes no nível de acesso que permitiram o
prosseguimento dos estudos de um grande contingente de estudantes.
Houve elevação significativa no número de matrículas, saltando, apenas
na graduação presencial, de 1.5 milhão em 1990 para 6.15 milhões em 2013. A
educação à distância teve papel importante na última década, garantindo a
continuidade do ritmo de crescimento das matrículas. Além disso, houve ta mbém
expansão no número de ingressos e de concluintes.
Esse

processo

de

expansão

do

ensino

superior

foi efetivado

majoritariamente pelo setor privado. Nos anos 1990, o crescimento acentuado
dos concluintes do ensino médio possibilitou uma escala de expansão que foi
absorvida pela iniciativa privada. Houve aumento substancial no número de IES
privadas, acompanhado de um aumento no número de vagas oferecidas. A
expansão pelo setor público, por outro lado, não teve a mesma intensidade ou
rapidez. Por conta dessa sistemática de expansão, o que se observou foi uma
insuficiência de oferta de vagas no setor público frente à demanda por vagas –
medida pelo número de inscritos - e um aparente equilíbrio no setor privado.
Esse equilíbrio, entretanto, mostrou-se, em certo grau, irrealista, pois uma
parcela considerável dessas vagas estava ociosa.
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Houve, inquestionavelmente, um avanço importante em termos de acesso
ao ensino superior. Ambas as taxas de matrícula – líquida e bruta – foram
elevadas, sendo o crescimento da taxa bruta mais acentuado. Dentre os fatores
que explicam a diferença entre as faixas, foram destacados dois movimentos. Por
um lado, a defasagem idade-série da educação básica que atrasa a conclusão do
ensino médio, e, por outro, a retomada dos estudos da população em idade mais
avançada buscando uma maior qualificação para o mercado de trabalho.
Apesar da melhoria no nível geral de acesso, evidenciaram-se diferenças
notáveis de acesso entre diferentes faixas de renda. A renda apresenta-se como
uma das variáveis principais para explicar o prosseguimento dos estudos. Por
um lado, os custos indiretos do ensino superior não são baixos e tem um peso
maior em indivíduos de classes mais baixas. Por outro lado, os custos diretos das
mensalidades correspondem à realidade da maior parte dos estudantes, tendo
em vista a escassez de vagas no setor público. Como a combinação dos custos
indiretos e diretos é elevada, muitos estudantes acabam não prosseguindo seus
estudos.
A elevação do acesso, por si só, não é suficiente. É necessário garantir a
possibilidade de permanência no ensino superior. Mais ainda, é necessário
buscar assegurar um ensino de qualidade. Caso os estudantes não tenham tempo
disponível para a realização dos estudos – muitas vezes pela necessidade de
trabalhar -, dificilmente o incremento em suas capacidades educacionais será
atingido.
Nesse sentido, os programas de fomento ao ensino superior – Fies e
Prouni - surgiram como alternativas para estudantes nessas condições. Ao
observar a expansão de ambos os programas, evidenciou-se, no período
2005/2010, uma substituição de matrículas entre eles. A expansão no Prouni se
deu concomitantemente à retração no Fies. Contudo, a modificação da taxa de
juros de financiamento do Fies, em 2010 alterou esse panorama, alavancando o
crescimento acelerado de matrículas nesse programa.
Essa expansão teve impactos consideráveis na composição de matrículas.
Em especial, após a inflexão do Fies em 2010, a participação combinada de
ambos os programas correspondia a 30,9% das matrículas. Apesar disso, não
houve redução da ociosidade das vagas no setor privado. Observou-se que uma
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parcela considerável da expansão de financiamentos do Fies se destinou a
estudantes já matriculados. Esse fenômeno se explicou pela sistemática do
diferencial entre a taxa de juros e a taxa de inflação que, ao possibilitar ganhos
dos alunos com a contração do financiamento, flexibilizou a rigidez dos preços
das mensalidades e acentuou os gastos do setor público com o programa.
Ao que parece, tendo em vista que o limite de renda para contração do
empréstimo era elevado, a elevação de matrículas do Fies após 2010 não
atendeu, em sua maioria, somente alunos que dependeriam, em última instância,
do programa para alcançarem o ensino superior.
O ‘Novo Fies’ visa corrigir essa sistemática, e tornar o programa, por um
lado mais sustentável – tendo em vista a elevação na taxa de juros cobrada -, e,
por outro lado, mais efetivo no objetivo de propiciar o acesso de camadas menos
favorecidas – tendo em vista a progressividade das novas alíquotas.
Observou-se também sistemática nociva às contas públicas em termos do
Prouni. O mecanismo de isenção fiscal, por estar condicionado apenas à adesão
ao programa, possibilitava às IES oferecerem menos bolsas do que o devido. A
alteração da lei, ocorrida em 2011, condicionando a isenção fiscal à proporção de
ocupação efetiva das bolsas, permitiu um desenho institucional mais eficiente.
Por fim, observou-se que o custo mensal de uma bolsa no Prouni era
inferior ao gasto público direto mensal em IES públicas. Apesar disso, os
estudantes do Prouni, como foi observado pelo TCU (2009), nem sempre estão
alocados em cursos com qualidade aceitável, a despeito das exigências previstas
em lei. O mesmo ocorre também para estudantes do Fies.
À guisa de conclusão, este relatório permitiu identificar alguns fatores
importantes que podem estar constrangendo a continuidade dessa expansão do
ensino superior.
Em primeiro lugar, a defasagem idade-série, ao atrasar a conclusão do
ensino média, aumenta o peso, sobre o indivíduo, do custo indireto de não
trabalhar para ingressar no ensino superior. O combate a essa defasagem visa
alcançar uma maior igualdade de oportunidade dentre os estudantes que
pleiteiam prosseguir seus estudos em nível superior.
Essa defasagem guarda relação estreita com a qualidade da educação
básica pública – aquela frequentada, majoritariamente, pelos estudantes de
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classes mais baixas. Embora não pertença ao escopo deste relatório discorrer
extensivamente sobre a questão, parece inquestionável que um dos fatores
centrais para a melhoria na qualidade da educação básica é a capacitação do
magistério. Apesar dos programas de fomento priorizarem vagas para essa
finalidade, não há grande procura por elas. Para que esse mecanismo de
priorização de vagas seja efetivo, é necessária uma política de valorização desse
magistério, seja em termos de plano de carreira quanto em termos da posição
social que a figura do professor ocupa.
Em segundo lugar, a continuidade expansão do ensino superior depende
em grande parte das possibilidades de incorporação de camadas sociais de
menor poder aquisitivo.
Dado que o processo de expansão foi majoritariamente privado, grande
parte dos estudantes tem de arcar com os custos diretos das mensalida des. Como
estudantes de classes mais baixas, ao concluírem o ensino médio, se encontram
menos preparados do que outros estudantes que tiveram acesso a melhores
escolas – em sua maioria privadas -, acaba restando a opção pelo setor privado, e
muitas vezes a combinação dos custos diretos e indiretos é elevada demais,
levando muitos estudantes a não prosseguirem seus estudos.
Por fim, os programas de fomento ao ensino superior necessitam de
melhorias para que possam contribuir de maneira adequada ao objetivo de
expandir o acesso das classes baixas. A expansão dos programas e consequente
elevação nos gastos precisam ser analisadas com mais cuidado.
O crescimento do Fies a partir de 2010 é um exemplo de expansão que
teve impactos negativos, com acentuação dos gastos e sem foco nos estudantes
que, sem o financiamento, não teriam condições de cursar o ensino superior . Por
outro lado, a modificação institucional do Prouni, em 2011, é um exemplo de
melhoria no desenho de políticas públicas, ao garantir que a elevação nos gastos
tivesse a contrapartida de bolsas efetivamente ocupadas.
É necessário, também, que se fiscalize adequadamente, de forma a evitar
desvios indesejados, como, por exemplo, a manutenção de alunos beneficiados
em cursos sem qualidade mínima prevista.
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