
Fundo de Financia
mento ao Estudan
te do Ensino Superior 
(Fies), principal progra
ma de crédito educati
vo do Brasil, começou 
2011 sob o signo da fle

xibilização. A taxa de juros do programa 
foi reduzida de 6,5% para 3,4% ao ano, os 
períodos de carência e quitação da dívida 
foram estendidos de maneira substancial 
e o estudante pode agora participar do 
programa em qualquer momento da gra
duação. A proposta não deixa de ser uma 
forma de socorrer o setor privado de En
sino Superior, que, desde 2004, vê decair 
seu ritmo de crescimento, a ponto de che
gar a inadimplências fiscais da ordem de 
12 bilhões de reais em 2006. Incentivos 
como o Fies e o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) são, evidentemente, 
bem-vindos para os alunos de baixa ren
da, mas a qualidade dos cursos ofertados 
é uma crítica constante dos especialistas. 

"E a expansão do ensino pobre para os 
pobres", afirma Vera Jacob, professora da 
Universidade Federal do Pará e membro 
do grupo de estudo Universitas/Br, volta
do para o Ensino Superior. Além do cor
po docente ser em geral pouco ou menos 
qualificado, principalmente em compa
ração com o setor público, as faculdades 
particulares também acabam receben
do alunos com formação mais deficien
te na Educação Básica. "A desigualdade 
é visível", ressalta Nelson do Amaral, da 
Universidade Federal de Goiás. 

Para participar do Fies, a instituição 
precisa obter avaliação positiva no Siste
ma Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes). A avaliação do curso é 
considerada positiva quando obtém nota 
mínima de 3, em um ranking que vai de 0 
a 5 pontos. Apesar disso, grande parte dos 



cursos de graduação privados ainda são 
inferiores em comparação àqueles ofer
tados em universidades públicas. Um dos 
motivos é que, ao contrário do que acon
tece na maioria das universidades fede
rais e estaduais, faculdades isoladas pri
vadas costumam se dedicar exclusiva
mente ao ensino, em detrimento da pes
quisa e extensão. "A pesquisa é um inves
timento alto, mas é o conhecimento cien
tífico que dá condições de qualidade pa
ra que o Ensino Superior funcione", expli
ca Angelo Ricardo de Souza, da Faculda
de de Educação da Universidade Federal 

do Paraná. Vera Jacob é ainda mais críti
ca: "O custo-aluno nas universidades fe
derais é muito mais alto do que nas uni
versidades privadas. Por isso, é mais bara
to criar programas como o Fies". 

Ex-reitor da Universidade Federal de 
Viçosa e atual secretário de Educação Su
perior do Ministério da Educação, Luiz 
Cláudio Costa afirma que o investimen
to está sendo feito tanto na frente pública 
quanto na privada. Segundo ele, houve 
uma duplicação nas vagas em faculdades 
públicas durante os governos Lula e Dil
ma. "A expansão vai continuar. Indepen
dente disso, nunca vamos ter uma cober
tura (do Ensino Superior) 100% pública", 
diz. "Então, é preciso criar condições pa
ra que o serviço público de qualidade se
ja ofertado pelo setor privado." 

Ao lado do ProUni, o Fies é ampliado 
em um momento de redefinição das polí
ticas públicas para a educação, sistemati
zadas no novo Plano Nacional de Educa
ção (PNE), que estabelece as metas a se
rem cumpridas até 2020. Dados da última 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domi
cílios, de 2009, revelam que apenas 14,4% 
da população potencial de estudantes de 
Ensino Superior (entre 18 e 24 anos) está 
matriculada. A meta do PNE é elevar esse 
número para 33%. Para dar uma ideia da 
situação contraditória do Ensino Superior 
brasileiro, em 2009 foram oferecidas 3,165 
milhões de vagas em cursos de graduação, 
a maioria delas, 2,771 milhões, em insti
tuições privadas. No entanto, cerca de 1,4 
milhões dessas vagas permaneceram sem 
ocupação na rede particular, apesar da de
manda. Isso porque o setor privado já atin
giu aqueles que conseguem pagar no mo
mento pela educação superior, apesar do 
avanço da classe C na última década. 

ENDIVIDAMENTO E PERSPECTIVAS 
O estudante que opta pelo financiamen
to paga, ao longo do tempo em que per
manece no Ensino Superior privado, o 
valor trimestral máximo de 50 reais. A 
quantia permanece a mesma durante o 
período de carência, que dura 18 meses. 
Ao fim dele, o saldo devedor do estudan
te pode ser dividido em até três vezes o 
período de duração do curso, mais 12 
meses. Na prática, aquele que financia o 
curso de quatro anos de duração tem até 
13 anos para pagar toda a sua dívida. 

O fantasma do endividamento e da 
inadimplência é ainda um dos problema 
dossistemasdefinanciamentoestudantis. 



No último semestre do curso de Admi
nistração, André Zancul, de 27 anos, não 
tinha condições de pagar integralmente a 
mensalidade na PUC-SP, cujo valor gira 
em torno dos 1,6 mil reais. Ao ficar saben
do da existência do Fies por um amigo, re
solveu optar pelo financiamento de 50% 
do valor. "É bom para quem tem a pers
pectiva de conseguir um emprego legal. 
O problema é que, depois, você fica com 
uma dívida", pondera. Também aluna de 
Administração, mas no Grupo Anhan-
guera, a analista de atendimento Aline 
Czank financia 100% da mensalidade de 
309 reais. Caso pagasse o valor cheio, os 
custos com a graduação comeriam meta
de do seu orçamento mensal de 754 reais. 
"Sempre quis fazer faculdade, mas as con
dições não permitiam", conta ela, que diz 
acreditar que vai conseguir um emprego 
melhor com o diploma. "Quero começar 
a quitar ainda no próximo semestre, para 
não ser tão prolongado." 

0 FANTASMA DO CALOTE 
Honraros empréstimos adquiridoséuma 
das condições fundamentais de funcio
namento de qualquer programa de cré
dito estudantil. "O grande nó de todos es
ses sistemas de financiamento é que a ta
xa de inadimplência é muito alta", avalia 
José Marcelino Pinto. Para que o crédito 
educativo funcione, é necessária a exis
tência de um mercado de trabalho muito 
aquecido, que garanta a empregabilidade 
do estudante após a formatura. Segundo 
dados do antigo Programa de Crédito 
Educativo (Creduc), do total de contra-

tos em fase de pagamento da dívida, 84% 
estavam inadimplentes. De acordo com o 
Secretário de Ensino Superior do MEC, 
Luiz Cláudio Costa, as taxas de inadim
plência atuais "reduziram bastante". Os 
últimos dados divulgados mostram taxa 
média de inadimplência de 12%. 

Entretanto,aopçãopelosubsídiodoen-
sino privado pago pode ter consequências 
graves no longo prazo. No Chile, único 
país da América Latina cuja educação su
perior é mais privatizada que no Brasil, 
o problema serviu de estopim para as re

centes revoltas estudantis. As movimen
tações da juventude chilena - que tem 
como musa a líder Camila Vallejo - são, 
em parte, explicadas pela inexistência de 
um sistema de ensino superior gratuito. 

Apesar de afirmar que continuará com 
projetos como o ProUni e o Fies, o MEC 
tem planos de avanços no setor público. Em 
agosto, a presidenta Dilma Rousseff anun
ciou a criação de quatro universidades fe
derais, a abertura de 47 campi universitá
rios e 208 unidades dos institutos federais 
de educação, ciência e tecnologia, em todo 
o País. Para Amaral, não é possível reali
zar a expansão do atendimento da popu
lação em idade universitária apenas no se
tor público. "Tudo precisa ser feito ao mes
mo tempo. Ajuda no Fies, ajuda no ProUni 
e expandir o público." Souza, por sua vez, 
acredita que o Fies evoluiu bastante nos úl
timos 12 anos. "E uma alternativa razoável 
para a população que está fora do corte do 
ProUni, de um lado, e não consegue acesso 
ao ensino público superior, de outro." Para 
Vera Jacob, é uma alternativa cara, pois o 
estudante paga por uma formação que de
veria, ao menos em tese, receber gratuita
mente. "Com certeza, no mercado de tra
balho, ele não terá acesso aos empregos 
bem remunerados", lamenta. 

Alternativa justa e necessária, o progra
ma se tornará mais eficiente quando ga
rantir acesso a um ensino de qualidade, e 
não apenas a um diploma. • 
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