
Ministro apóia projeto que prevê contribuição de ex-aluno de IES pública 
 
Cristovam Buarque confirmou apoio à proposta que institui cobrança diferenciada de impostos 
para alunos egressos de IES públicas. Proposta gera polêmica no meio acadêmico 
 
O ministro da Educação, Cristovam Buarque, confirmou que é favorável ao projeto que determina 
que ex-alunos paguem uma restituição, através de uma variação na alíquota do Imposto de 
Renda, para as universidades públicas em que estudaram. Buarque, porém, afirma que continua 
favorável ao ensino público gratuito e de qualidade, e que a proposta não institui "ensino pago". 
"Sou favorável a que o projeto seja debatido no Congresso Nacional e com a sociedade. Não sou 
contra a idéia. Porém, ela não tem nada a ver com ensino pago", disse, em nota oficial divulgada 
à imprensa.  
 
A declaração do ministro está causando bastante polêmica no meio acadêmico. A proposta se 
embasa no princípio de que as universidades públicas, especialmente as federais, vêm tendo 
dificuldades para se manter apenas com as verbas destinadas pelo governo. Este argumento, 
porém, não agrada aos representantes das IES. "As vezes, medidas que parecem que vão auxiliar 
o sistema podem atingi-lo em sua essência: a gratuidade - por que ela determina uma relação 
muito forte entre o Ensino e o Estado", alerta a reitora da UFMG (Universidade Federal de Minas 
Gerais), Ana Lúcia Gazzola. "Se você quebra isso, ainda que com a melhor das intenções, quebra 
aquilo que é o coração do sistema. E o dano é tremendo".  
 
Ana Lúcia argumenta que cobrar dos alunos, ainda que indiretamente, como prevê a proposta, 
significaria romper os laços entre o Ensino Público de qualidade e o Governo, previstos na 
Constituição. A reitora concorda com a disposição do ministro em debater o projeto para que se 
esclareçam os pontos que estão provocando as discussões mais intensas. "É importante que se 
faça a distinção do que é realmente a proposta e o que é ensino pago. O maior risco de acabar 
com o ensino público e gratuito é desobrigar o Estado da manutenção do sistema. Eu sou 
radicalmente contra isso", afirma.  
 
No centro de toda a polêmica está o Projeto de Emenda Constitucional 573/2002, de autoria do 
ex-deputado federal Padre Roque, atualmente Secretário de Trabalho, Emprego e Promoção Social 
do estado do Paraná. A proposta prevê que ex-alunos, egressos de universidades públicas, e que 
possuam renda superior a R$ 30 mil anuais tenham descontado em sua fonte de renda uma 
porcentagem extra para restituir à instituição onde se formou. Esta contribuição seria destinada 
diretamente às IES, sem que o Governo tenha ingerência sobre ela. "O projeto estabelece uma 
nova política para o ensino superior público. A idéia é cobrar, dos profissionais que passaram 
pelas IES públicas, algo como um imposto retributivo", explica Roque.  
 
Para o vice-presidente da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior), José Fernandes Lima, a discussão foi retomada em um momento inoportuno. 
Lima, que também é reitor da UFS (Universidade Federal do Sergipe), entende que o debate deste 
tema pode atravancar a solução de problemas mais urgentes, como a ampliação do acesso ao 
Ensino Superior. "Entendo que este não é o momento para tal discussão", comenta. "A Andifes 
não promoveu nenhum debate sobre o tema. Contudo, na próxima semana teremos uma reunião 
com representantes do MEC. Em princípio, trataríamos apenas de um protocolo de intenções, mas 
certamente discutiremos assunto também".  
 
Apesar de não prever cobrança durante o período em que o aluno está ligado à instituição, o 
projeto se assemelha ao que as universidades particulares disponibilizam atualmente - sistemas 
de crédito estudantil com restituição após a contribuição do curso - e ao que o próprio governo faz 
com o Fies (Financiamento Estudantil). A diferença estaria na ausência de uma carta de crédito, 
uma vez que estudante não paga nada a universidade. Portanto, ele restituiria ao governo o custo 
de seus estudos. Roque, porém, critica aqueles que comparam sua proposta à cobrança de 
mensalidades. "Eu não assinei e nunca assinaria algo assim (cobrança de mensalidades). O que 



eu apresentei é um rearranjo do ensino público brasileiro. Eu jamais pleiteei isso e acho que o 
ministro também não iria querer cobrar mensalidade dos alunos", rechaça.  
 
Para a reitora da UFMG, no entanto, a distância entre as duas idéias não é tão grande assim. "Não 
é uma mensalidade, mas instaura a impressão de que há algo como um crédito educativo. Eu 
acho isso muito complicado. Eu preferiria contribuições voluntárias de ex-alunos, porque isso não 
pode se confundir com a manutenção da universidade", critica. A proposta também vem sendo 
criticada por outros setores da sociedade. Para o presidente da UNE (União Nacional dos 
Estudantes), Felipe Maia, a cobrança posterior através da diferenciação no Imposto de Renda não 
se justifica, uma vez que as entidades públicas já são custeadas pelo pagamento de impostos.  
 
Embora não concorde com a dimensão que o assunto tomou, o futuro reitor da UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), Aloísio Teixeira, concorda que alterar a carga tributária 
pode não ser o melhor caminho para solucionar problemas de financiamento das IFES. "Foi dada 
uma repercussão desproporcional a afirmação do ministro. Ele tem a mesma preocupação que nós 
- a busca por novas fontes de renda para o Ensino Superior", afirma. "Esta discussão surgiu em 
um momento errado. Esta proposta é muito difícil de ser operacionalizada e ainda aumenta a 
carga tributária do país. A busca por novas fontes de financiamento deve acontecer, mas com o 
cuidado de não aumentar tributos".  
 
Maia complementa a opinião do reitor argumentando que a redistribuição da carga tributária deve 
ocorrer de maneira intensa na Reforma da Previdência e não nesta discussão. "O correto é que o 
país tenha uma escala de impostos que seja progressiva, ou seja, que os mais pobres paguem 
percentualmente menos em relação à sua renda e que os mais ricos paguem mais", explica. "É 
preciso uma reforma tributária que seja profunda e que tenha instrumentos de justiça social 
concretos e não paliativos como esse - que costumam surgir de vez em quando". O presidente da 
entidade estudantil defende que a prerrogativa do ensino público gratuito deve ser mantida sob 
qualquer condição. "Todo o ensino superior público deve ser gratuito, porque é um instrumento 
que equaliza as oportunidades em uma sociedade injusta como a brasileira", afirma.  
 
O projeto, porém, não está atualmente em tramitação. Como o deputado não se candidatou à 
reeleição para a Câmara dos Deputados, o projeto foi arquivado. Uma nova proposta, no entanto, 
deve ser estabelecida nos próximos dias pela deputada Selma Schons, que retomará algumas das 
proposições do ex-deputado. De acordo com a assessoria da parlamentar, o projeto - que prevê 
uma emenda para alterar o artigo 206 da Constituição Federal - está em fase de reavaliação. 
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