
APRESENTAÇÃO

“No Brasil, os mais pobres financiam a universidade pública para os mais ricos.” “Gastamos muito em educação 
superior e pouco em educação básica.” “A educação deve ser gratuita, estimulando os menos favorecidos a ocupar as vagas.” 
Essas são algumas das frases que se tornaram senso comum nos debates sobre financiamento do ensino superior 
público no país. Mas, afinal, o Brasil gasta muito em educação superior? O perfil dos alunos é, de fato, elitizado? 
Deve-se acabar com a gratuidade, implementando cobranças para os oriundos de famílias mais ricas ou para os 
alunos que, após formados, tenham renda suficiente para pagar pelos custos de sua formação? Ou deve-se 
manter a gratuidade financiando a educação com base em uma reforma no sistema tributário, tornando-o efetivamente 
progressivo especialmente a partir da tributação de grandes fortunas, heranças e lucros e dividendos?

Esta edição especial do boletim Radar – Ensino superior público: gratuidade e a proposta ECR apresenta seis 
textos que debatem o financiamento à educação pública de nível superior no Brasil e apresentam argumentos às 
questões levantadas acima. 

No artigo introdutório, Considerações sobre o investimento público em educação superior no Brasil, Paulo 
Nascimento e Robert Verhine tecem considerações sobre o tamanho do dispêndio público com educação superior 
no Brasil em relação ao observado na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 
discutem se os recursos disponíveis serão suficientes diante dos desafios a serem enfrentados. Os autores apresentam 
algumas alternativas de aportes adicionais de recursos para ajudar a financiar a necessidade de expansão do sistema. 

Ana Maria Franco e Sarah Cunha, no texto Perfil socioeconômico dos graduandos das Ifes, retratam as 
mudanças nas características socioeconômicas dos graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) 
no que diz respeito à renda, classificação econômica, composição étnico-racial e histórico escolar e familiar. 
Os dados mostram uma crescente incorporação de graduandos oriundos dos substratos mais populares, 
aproximando o perfil do alunado Ifes ao da população como um todo. 

O terceiro e quarto texto desta edição apresentam argumentos distintos para uma mesma questão: o ensino 
superior público deve permanecer gratuito? 

No artigo O ensino superior público deve ser gratuito? Algumas considerações preliminares, Claudia Malbouisson, 
Gisele Tiryaki, Verônica Ferreira e Vinícius Mendes argumentam a favor da cobrança. Os autores mencionam 
que o financiamento público e gratuito do ensino se justifica sempre que o s retornos sociais forem superiores aos 
retornos privados, o que, segundo alguns trabalhos empíricos citados, não ocorreria no caso do ensino superior. 
Os autores ainda argumentam que, como os indivíduos de renda elevada possuem restrições orçamentárias menos 
representativas, estes estariam dispostos a investir em educação, desde que os ganhos futuros de proficiência 
excedessem os custos com o ensino superior.

Fabio Waltenberg, no artigo Cursos em estabelecimentos públicos de ensino superior devem permanecer gratuitos, 
questiona a alegada regressividade dos gastos públicos com educação superior, citando um estudo que indica 
uma transferência líquida dos 10% mais ricos para os demais decis de renda. O autor também questiona se a 
educação superior geraria mais retornos privados que sociais, dadas as externalidades presentes em todos os níveis 
educacionais. Ainda, o autor sugere que o Brasil não olhe somente modelos anglo-saxões, mas que tome como 
exemplo países com sistemas tributários progressivos e bons sistemas de educação superior gratuitos. 

Os últimos textos são dedicados à proposta de empréstimos com amortizações contingentes à renda (ECR).. 
Em Financiamento do ensino superior: as vantagens dos empréstimos com amortizações contingentes à renda 

(ECR), Bruce Chapman e Paulo Nascimento discutem se a experiência australiana com a introdução de anuidades 
no ensino superior público em combinação com um sistema de ECR poderia inspirar reformas no sistema de 
financiamento do ensino superior brasileiro. O texto apresenta as diferenças entre programas convencionais 
de crédito educativo e os ECR e discute as condições institucionais mínimas para uma bem-sucedida política 
de compartilhamento de custos baseada em ECR. Os autores concluem que um sistema semelhante seria 
administrativamente viável no Brasil.

Por fim, Paulo Nascimento, em ECR como alternativa ao bônus da gratuidade?, apresenta simulações envolvendo 
hipotéticas políticas de introdução de anuidades em estabelecimentos públicos de ensino superior, cobradas, ora via 
programas convencionais de crédito educativo, ora via ECR. Conclui que os ECRs se desenham como alternativa 
para viabilizar mais recursos para instituições públicas, sem comprometerem a gratuidade durante os estudos.

Com os artigos apresentados nesta edição, o boletim Radar tem como intenção contribuir para o debate 
público e colaborar na avaliação e na formulação de políticas públicas para o país. 


