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No Brasil, sabemos que é necessário ampliar o acesso de estudantes de baixa 

renda ao sistema de educação superior. O mesmo acontece nos Estados Unidos e com 

diversos países. O tema do financiamento é central e, atualmente, nos Estados Unidos, 

há polêmica em torno desse assunto, que se intensificou em função da tentativa do 

governo mudar algumas regras. O nosso objetivo é fazer um panorama das polêmicas, a 

partir do relatório publicado em novembro pelo “The Education Trust” com o título 

“Subprime opportunity: the unfulfilled promise of for-profit colleges and universities”.  

O “The Education Trust” é uma fundação sem fins lucrativos que tem como 

objetivo contribuir com políticas que favoreçam o alto desempenho de estudantes de 

todos os níveis de ensino, trabalhar para a melhoria da qualidade da educação e instituir 

práticas que fortaleçam a cidadania.  

Qual a origem da polêmica? O Departamento de Educação dos Estados Unidos 

do governo Obama, através do Secretário Arne Duncan, fez quatorze propostas para 

modificar a legislação educacional e a regra conhecida como “gainful employment role 

(regra do emprego remunerado) baseado no Artigo IV na Lei de Ensino Superior de 

1965 exige que as IES preparem seus estudantes para um emprego remunerado e para 

uma profissão reconhecida. O artigo tem o seguinte princípio: o financiamento via 

bolsas de estudo ou empréstimos precisam estar atrelados à empregabilidade e a 

capacidade de pagamento dos estudantes.  

A discussão acontece em um ambiente em que há um crescimento do setor 

privado com fins lucrativos nos Estados Unidos, fato semelhante ao do Brasil. A 

expansão do setor apresenta os seguintes números: 

 



 

              Fonte: “The Trust Education” 

O crescimento do setor privado pode ser constatado na seguinte tabela 

apresentada no relatório: 

 

                   Fonte: “The Trust Education”  

A Universidade de Phoenix, uma das maiores dos Estados Unidos, tem um 

número de alunos semelhante ao dos maiores grupos educacionais do Brasil. O grupo 



Anhanguera tem em torno de 290 mil alunos e o grupo Estácio de Sá aproximadamente 

216 mil.  

No caso do Brasil, o aumento do financiamento é necessário. Temos de ampliar 

o acesso e mais que dobrar o número de estudantes matriculados no ensino superior. A 

proposta do novo Plano Nacional de Educação reafirma a necessidade de ampliar o 

acesso. Enquanto no Brasil temos em torno de 5,5 milhões de estudantes, os Estados 

Unidos possuem mais de 19 milhões de estudantes no ensino superior.  

Para expandir, enfrentaremos um problema: como expandir o nosso sistema, sem 

financiamento público? Além disso, precisamos discutir e encontrar soluções para 

questões como: qual o modelo de financiamento que devemos adotar? No caso dos 

Estados Unidos, o governo Obama entende que o modelo de financiamento contribui 

com o lucro das IES com fins lucrativos.  Na tabela abaixo, podemos observar o 

aumento do financiamento de estudantes matriculados em IES com fins lucrativos: 

 

       Fonte: “The Trust Education” 

O relatório demonstra que o governo dos Estados Unidos gastou em Pell Grants, 

entre os anos de 2008 e 2009, 4,5 bilhões de dólares. Somente a Universidade de 

Phoenix recebeu 1 bilhão de dólares. De toda a concessão do governo, as IES com fins 

lucrativos ficaram com 66% e apenas 15% das IES privadas receberam entre 85% a 



90% do total da concessão, ou seja, as grandes companhias de educação concentram o 

recebimento das receitas do governo federal.   

Pell Grants é uma concessão de recursos não reembolsável para estudantes de 

baixa renda. Para 2010 e 2011, o governo estipulou a concessão máxima de USD 

5.550.00. O valor da concessão depende de uma fórmula que considera a renda da 

família, o valor financeiro que a família solicita, o valor da anuidade na IES, o fato do 

aluno estudar em tempo integral ou parcial e a disponibilidade de recursos do governo. 

O valor não é reembolsável, mas há uma diferença entre o que o estudante 

recebe e o valor da anuidade. A tabela abaixo demonstra que o estudante de baixa renda, 

mesmo que receba o Pell Grants, irá ter dificuldades de pagar a anuidade e terá que 

recorrer, provavelmente, a empréstimos bancários ou outras formas de financiamento, o 

que contribuirá para o endividamento.  

 

              Fonte: “The Trust Education” 

Em uma instituição com fins lucrativos o estudante tem em média uma 

necessidade de USD 24.957, acima da ajuda que recebe do governo e da família. Já em 

uma IES sem fins lucrativos, a necessidade será em média de USD 16.574. É preciso 



considerar que a capacidade de endividamento dos estudantes que estão em uma IES 

sem fins lucrativos é maior. Nos Estados Unidos as instituições sem fins lucrativos 

tendem a receber ingressantes com renda familiar que permite suportar eventuais 

dívidas.     

A taxa de graduação é outro requisito a ser discutido. Enquanto nas IES com fins 

lucrativos a necessidade de financiamento está em torno de 25 mil dólares, a taxa de 

estudantes que terminam a graduação é em média 22% e levam em torno de 6 anos. A 

situação da taxa de graduação é ainda pior nos cursos on line, que possuem taxas em 

média de 5%. Já nas instituições sem fins lucrativos, a média está em torno de 65%, nos 

cursos presenciais.  

 

 

                Fonte: “The Trust Education”  

Os críticos das IES com fins lucrativos argumentam que essas instituições 

recebem mais recursos federais e mantém um nível de anuidades acima das IES 

públicas e muito semelhante às melhores IES sem fins lucrativos, o que aumenta a 

lucratividade. Nesse sentido, os programas do governo federal são muito bem-vindos, 

pois colaboram com o financiamento das companhias de educação. O relatório do “The 



Education Trust” afirma que as instituições lucrativas podem garantir somente anos de 

dívida em função dos empréstimos. Parece ser um exagero, mas o tema precisa ser 

discutido.  A média de débitos dos estudantes pode ser verificada na tabela abaixo: 

 

                       Fonte: “The Trus Education” 

O setor privado é representado pela Associação de Faculdades e Universidades 

do Setor Privado (APSCU). A associação representa 1400 IES. A APSCU tem como 

argumentação em sua defesa o fato de ter foco na formação competitiva de seus 

estudantes para o mercado de trabalho e na ampliação do acesso. As IES públicas e as 

IES sem fins lucrativos falham no quesito acesso.      

O setor privado argumenta que as Career College (Faculdades de Carreira) 

mantém um diálogo estreito com o mercado de trabalho, que oferece um ensino prático 

que favorece o aumento da empregabilidade, que contribui com a melhoria da educação 

e da cidadania, pois amplia o acesso e que possui compromisso com a qualidade.  

Atualmente, o debate é intenso, porque os deputados e senadores estão 

discutindo a proposta do governo. A imprensa está repercutindo a polêmica. O 

momento é de lobby político dos setores envolvidos. As IES com fins lucrativos 

possuem legitimidade para atuar no sistema de educação superior, seja nos Estados 

Unidos, no Brasil ou em outro país. 

Para o Brasil, a discussão norte-americana pode servir de referência. Nos 

Estados Unidos, o financiamento é de bilhões de dólares e o governo está preocupado 

em aumentar o acesso de estudantes no sistema de educação superior, instigar as IES 



com fins lucrativos a melhorarem a qualidade, pois de pouco adianta acesso sem 

sucesso profissional, melhorar a distribuição dos recursos públicos, pois na verdade são 

os cidadãos contribuintes que financiam o sistema de educação superior e não podem 

prioritariamente financiar o lucro privado, sem o retorno da empregabilidade, da 

melhoria da renda e da qualidade de vida dos estudantes.  

O relatório do “The Education Trust” faz duras críticas à postura da IES com 

fins lucrativos, aponta o endividamento das famílias, o perigo das famílias terem seus 

salários cortados, o seguro social retido, a falência decretada. Os relatores chegam a 

indicar que nos Estados Unidos pode ocorrer um novo colapso do crédito e que o sonho 

das famílias norte-americanas de acesso à educação superior está favorecendo Wall 

Street e os proprietários das IES com fins lucrativos.   

No Brasil, o governo está pouco interessado no debate com setores que 

representam a educação superior. O fato é que precisamos ampliar as alternativas de 

financiamento para os estudantes de baixa renda. A sociedade tem que participar dos 

debates para defender seus interesses. A partir dos diversos modelos de financiamento 

praticados em outros países, qual a perspectiva e proposta do governo brasileiro para 

ampliar o acesso e beneficiar a população de baixa renda? O Prouni e o FIES, até o 

momento, demonstraram que não foram capazes de ampliar consideravelmente o acesso 

de novos estudantes.    

O debate sobre financiamento é polêmico e mundial. Os governos precisam 

ampliar os investimentos na educação superior, especialmente, no que se refere ao 

financiamento para ampliar o acesso a ela. As IES privadas com fins lucrativos podem 

receber recursos públicos. Entretanto, é necessário debater se os recursos públicos 

devem financiar o lucro dessas IES. Qual o caminho que o Brasil deve trilhar? O 

Departamento de Educação dos Estados Unidos assumiu uma atitude correta ao propor 

as mudanças apresentadas acima? O debate está aberto.     

  

 


