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ALUNOS MAIS RICOS
DEVERIAM PAGAR 
PELA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA?

E d u c a ç ã o

a educação brasileira, é bem conhecida uma 
acrobacia no meio da vida dos estudantes: 
quem começou em escola particular vai para 
a faculdade pública e quem cresceu em escola 
pública vai para a faculdade privada. A razão 

para essas duas trajetórias é bem conhecida. Com uma edu-
cação básica deficitária, os estudantes da rede pública dificil-
mente conseguem passar pelo funil apertado do vestibular de 
universidades estatais. Essa dinâmica perpetua uma distorção 
histórica na trajetória do ensino superior no país: em geral, 
quem tem maior acesso à oferta gratuita é quem pode pagar. 
Quem precisaria do subsídio integral do Estado não chega 
lá e tem de pagar a mensalidade de uma instituição privada. 
A diferença no nível de qualidade entre as universidades 
públicas e privadas faz com que a maioria dos alunos das 
famílias mais pobres ingresse num círculo vicioso – eles são 
sempre relegados ao ensino de pior qualidade e começam a 
vida adulta com mais dívidas e pior preparo. 

N

Uma discussão que se arrasta na política pública de ensi-
no superior no Brasil trata da criação de um mecanismo de 
cobrança dos alunos de famílias mais ricas das universidades 
públicas. A gratuidade seria mantida para os mais pobres. 
Dois pressupostos principais embasam a cobrança. O pri-
meiro é que o aluno que termina o ensino superior tende a 
obter ganho pessoal, na forma de maior renda, por ter con-
cluído essa etapa dos estudos. Dado o tamanho do benefício, 
seria justo ele arcar com parte do custo de sua formação. A 
segunda razão é a possibilidade de ampliação de vagas para os 
mais vulneráveis. A universidade pública enfrenta problemas 
financeiros crônicos, principalmente por causa da folha de 
pagamentos de professores e servidores. “Novas fontes de 
receita seriam bem-vindas, principalmente num cenário de 
crise como o atual”, diz o economista Paulo Meyer Nasci-
mento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Tirar a gratuidade da universidade pública, no entanto, 
pode acarretar riscos. Um deles é econômico. A cobrança dos 
alunos deixaria de ser uma fonte de receita extra se o governo 
simplesmente usasse esses pagamentos para cobrir gastos já 
existentes e diminuísse seus investimentos. “Num cenário de 
briga por recursos, esse é um risco real”, diz Fábio Waltenberg, 
economista da Universidade Federal Fluminense. Do ponto 
de vista pedagógico, discute-se se a relação mercantil da uni-
versidade com o aluno não traria prejuízos pedagógicos para 
o estudante e para a qualidade da pesquisa.    s

cobrar dos alunos de famílias mais 
ricas ajudaria a criar mais vagas para os 
estudantes de famílias mais pobres?
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alunos mais ricos 
dEvEriam pagar pEla 

univErsidadE pública?

época – os senhores são contra ou a favor da cobrança de 
alguns alunos no ensino superior público?
Fábio Waltenberg – Sou pela manutenção da gratuidade. 
Entendo que as possíveis vantagens são menores que os 
riscos e os custos envolvidos.
paulo Meyer Nascimento – Sou a favor da cobrança do en-
sino superior público desde que ela não imponha novas 
barreiras à população de baixa renda.

época – por quê?
Waltenberg – Sou contra a cobrança porque ela criaria bar-
reiras, tanto simbólicas quanto concretas, aos mais desfavo-
recidos. Contrariamente ao que se acredita, o ensino público 
gratuito não beneficia somente pessoas mais favorecidas. A 
gente teve ao longo do tempo uma expansão muito grande 
no acesso, o que aumentou o número de alunos, de ma-
trículas e também políticas específicas para certos grupos, 
como cotas e política de assistência 
estudantil. A proporção de alunos 
pardos e negros nos institutos fede-
rais aumentou de 34% para 48% en-
tre 2004 e 2014, enquanto a de alunos 
brancos e de ascendência asiática di-
minuiu de 64% para 48%, no mesmo 
período, o que mostra uma redução 
do tradicional elitismo social da nossa 
universidade. Além disso, o sistema 
atual já é custeado em grande parte 
por aqueles que dele se beneficiam 
– alunos das classes mais altas, que 
pagam o maior volume de impostos. 
Por fim, a cobrança estabeleceria uma 
relação mercantil, de cliente, entre o aluno e a instituição. E 
isso não é necessariamente algo bom para a pedagogia, para 
a relação do professor e do aluno. A gratuidade mantém a 
vantagem de conservar uma certa autoridade que independe 
de quanto a pessoa pagou.
Nascimento – Defendo o pagamento da universidade, prin-
cipalmente porque há alto retorno econômico para quem 
faz o ensino superior, e isso justifica que parte de seus custos 
seja coberta por quem diretamente se beneficia deles, ou 
seja, o graduado. Outro ponto é que o governo brasileiro 
precisaria de fontes adicionais para o ensino superior pú-
blico, principalmente em momentos de grande restrição 
fiscal e especialmente agora com a aprovação da PEC dos 
gastos. A ideia não é substituir o financiamento público pela 
cobrança dos graduados. O Estado não pode se esquivar por 
completo do financiamento do ensino superior, já que uma 
população mais escolarizada traz benefícios econômicos e 

não econômicos para a sociedade. Defendo que a cobrança 
ajudaria a gerar um maior compartilhamento dos custos 
do ensino superior, mantendo pesquisa e extensão funda-
mentalmente financiadas pelo poder público. 

época – algo muito discutido é a diferença grande do in-
vestimento feito em educação básica em relação ao feito 
em educação superior no Brasil. Investimos 3,6 vezes mais 
por aluno do ensino superior do que no estudante da edu-
cação básica. Na média dos países da ocDE (organização 
que reúne  35 países, incluindo os mais desenvolvidos do 
mundo) essa razão não chega a duas vezes. Não é um con-
trassenso, tendo em vista que o Brasil ainda batalha pela 
universalização do ensino básico?
Waltenberg – Em primeiro lugar, precisamos entender essa 
comparação internacional. Nessa conta entra o gasto com 
hospital universitário? Em 2000, gastávamos 11 vezes mais 

com educação superior do que com 
educação básica, em termos de gas-
to per capita. Em 2013, essa relação 
caiu para quatro vezes. E essa queda 
se deu da forma mais interessante e 
adequada, que é por meio do aumen-
to dos gastos com educação básica 
per capita e não pela redução dos 
gastos com ensino superior. Isso é 
importante porque a universidade 
pública também é carente de recur-
sos. Se fizéssemos uma analogia com 
a área da saúde, estaríamos falando 
o seguinte:  como ainda há pessoas 
morrendo por causa de uma nutri-

ção inadequada, não podemos mais gastar com quem tem 
câncer, porque temos de focar em problemas mais básicos. 
A lógica de etapas não se aplica. Precisamos de soluções 
para a educação básica e para a superior simultaneamente.
Nascimento – Quero ressaltar que as comparações interna-
cionais são muitos úteis para nos colocar em alguma pers-
pectiva sobre como é o patamar de gastos do Brasil vis-à-vis 
de outros países. O professor Fábio colocou a questão de, às 
vezes, ser difícil ter uma noção boa da comparabilidade efe-
tiva desses dados – mas, na verdade, se por um lado o Brasil 
tem gastos com hospitais universitários e outras aplicações 
dos recursos em ensino superior, outros países também têm 
gastos semelhantes. E, no final das contas, os fatores acabam 
se balanceando. A ideia não é defender a redução do gasto 
público em educação superior, mas, sim, tornar mais eviden-
te que a prioridade do gasto educacional acaba sendo para a 
educação básica, e não para a educação superior. E é lógico 

que seja assim. Por isso também é importante pensar em 
fontes adicionais de financiamento para o ensino superior.

época – a cobrança possibilitaria a criação de novas vagas 
para alunos mais vulneráveis?
Waltenberg – Imagine a situação em que se inicie um siste-
ma de cobrança, seja por mensalidade, seja por empréstimo. 
Pouco a pouco, os recursos privados passam a ajudar a cus-
tear a educação superior. Vejo como um risco muito grande  
haver uma redução dos recursos públicos por causa disso. 
Se isso acontecesse,  aí a cobrança do ensino superior públi-
co não produziria nenhum efeito sobre o aumento de vagas 
ou para melhorar a qualidade, ou qualquer coisa do gênero. 
Esse é um risco importante pelo contexto nacional do teto 
de gastos e porque, na experiência internacional, existem 
casos desse tipo. A Austrália fez uma reforma em 1989 
para aumentar os recursos via empréstimo, mas o impac-
to imediato nos primeiros anos foi 
a redução dos investimentos públi-
cos. É bom ressaltar também, como 
já disse o Paulo, que a cobrança de 
uma mensalidade na universidade 
não cobrirá todos os gastos – como 
ocorre com as escolas particulares. 
Isso porque na universidade não 
falamos só de ensino. Falamos tam-
bém de pesquisa e, muitas, de alto 
custo. Estamos assumindo aqui que 
a cobrança trará recursos, mas um 
estudo feito para a Universidade de 
São Paulo mostrou que se houvesse 
a cobrança de mensalidade de um 
valor entre  R$ 1.500 e R$ 2 mil, se chegaria a 10%, no 
máximo 15% do financiamento da instituição.
Nascimento – Na minha opinião há um potencial de expansão 
por algumas frentes. A principal delas é que, à medida que se 
cobra pelo ensino superior público, se reduz a diferença de 
custo da oferta no setor privado. Com isso, uma parte daque-
les que têm poder aquisitivo para pagar pelo ensino superior 
mas estão na universidade pública porque o ensino é de graça 
passará a olhar também para as universidade privadas de qua-
lidade. No momento em que se reduz o incentivo financeiro 
para esse público capturar a maior parte das vagas no ensino 
público, liberam-se naturalmente algumas vagas a mais para 
estudantes mais vulneráveis. Isso é importante porque, por 
mais que se tenham políticas afirmativas, quem teve as me-
lhores oportunidades na vida vai sempre ter mais vantagens 
e poderá ficar com as alternativas mais atraentes, no caso, as 
universidades gratuitas, que têm qualidade e são de graça.

época – Nascimento, como é o modelo de financiamento 
que o senhor estudou?
Nascimento – Defendo a introdução de cobrança nas institui-
ções públicas concomitantemente à oferta de empréstimos 
com amortizações contingentes à renda (ECR). Os ECR são 
uma modalidade de financiamento que dilui as amortizações 
ao longo da vida da pessoa, em prestações definidas de acordo 
com sua renda futura e cobradas pelos sistemas de tributação 
ou de recolhimento de contribuições previdenciárias. Oferece, 
assim, proteção social ao estudante ao vincular a seu padrão 
futuro de renda o pagamento de seus estudos superiores. 
Pode ser visto como uma flexibilização do instituto da gra-
tuidade, pois não há cobranças durante a fase de estudos e as 
contribuições durante a vida ativa do graduado são limitadas 
a um percentual de sua renda. Esse formato tem se mostrado 
relativamente bem-sucedido em países que introduziram 
compartilhamento de custos no ensino superior público entre 

contribuintes e ex-estudantes. Os ECR 
poderiam também ser um caminho 
para a reforma do Fies (o programa 
de financiamento do ensino superior do 
governo) e há variações em seu forma-
to que também poderiam servir para 
reestruturar o Pronatec (programa de 
ensino técnico do governo). Já há es-
tudos mundo afora, inclusive, para 
adotar os ECR para outras políticas 
além do financiamento estudantil, 
como seguro-desemprego, extensão 
da licença parental, financiamento 
cultural, à inovação e a atletas de alto 
desempenho, entre outras.

época – professor Waltenberg, qual sua opinião sobre esse 
modelo?
Waltenberg – Entre todas as propostas já feitas de cobrança, 
essa de contingente à renda, como defende o Paulo, é a mais 
plausível para mim. Mas ainda acredito que o melhor é manter 
a gratuidade do ensino público, como temos hoje, com uma 
mudança: aumentamos a arrecadação para todas as áreas. Nós 
precisamos de recursos, precisamos gastar mais com educação 
básica, com educação superior, com saúde. Existe uma pos-
sibilidade de fazer isso se cobrarmos mais impostos de quem 
tem mais dinheiro. A gente paga muito imposto no Brasil 
sobre consumo e sobre a renda, mas nas faixas mais elevadas 
o imposto ainda é muito baixo. A alíquota efetiva para quem 
está lá entre os 5% dos maiores rendimentos não chega aos 
7%. É muito pouco. Aumentar os impostos dos mais ricos be-
neficiaria diversos setores sociais, a começar pela educação. u
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“O GOVERNO PRECISA 

DE fONtES ADICIONAIS 

PARA O fINANCIAMENtO 

DO ENSINO SUPERIOR, 

PRINCIPALMENtE COM 

A REStRIçãO fISCAL”
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“A COBRANçA 

EStABELECERIA UMA 

RELAçãO MERCANtIL COM 

A EDUCAçãO. E ISSO NãO 

é BOM PARA A INtERAçãO  

ALUNO E PROfESSOR”
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