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RESUMO 

À  falta  de  vaga  e/ou 

 

oferta  em  instituição pública,  o  Fundo 

 

de Financiamento 

Estudantil (FIES) é a alternativa à disposição do estudante como forma de viabilizar 

o financiamento do curso do ensino superior em instituição privada. Com este estudo 

se pretende verificar a que se destina o FIES. Afinal, o FIES se presta a quê? É 

instrumento de estímulo e democratização do ensino superior? E/ou se destina a 

ampliar a precarização do ensino nas IES públicas cujo compromisso não é apenas 

o de formar, mas também pesquisar, inovar, transformar a realidade à sua volta? E 

estando sujeitas à exigência estatal estas IES terão como destino a conformação 

(tanto no sentido de se adaptar, tomar formar, como também no sentido de se 

resignar,  se  submeter; o  que  nos  leva  a  uma  reflexão sobre  a  autonomia 

universitária)? A metodologia empregada será o levantamento de referenciais 

teóricos, estudo de documentos relativos ao FIES e a coleta de dados junto a 

estudantes de Londrina (PR) que tenham contratado o FIES entre 2011 e 2014. 

 
 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Estado neoliberal. Autonomia da universidade. Financiamento da educação superior. 
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INTRODUÇÃO 

A Universidade contemporânea passa por duplo desafio, alcançar a qualidade 

necessária no clássico tripé que a define – ensino, pesquisa e extensão -, bem como 

na democratização de seu acesso. 

Para tanto, nos propomos a estudar o seu contexto, buscando identificar e 

analisar a concepção predominante que a respalda, bem  como os dispositivos 

políticos que configuram a regulação estatal. Dentre os dispositivos políticos da 

atualidade, delimitamos como foco o estudo do Fundo de Financiamento Estudantil - 

– FIES  -  criado  em  1999  para  substituir  o  Programa  de  Crédito  Educativo  – 

PCE/CREDUC e regulado pela Lei nº 10.2603, de 12 de julho de 2001. 

Tem a finalidade de financiar, prioritariamente, a graduação no Ensino 

Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua 

formação. Estes estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições 

não gratuitas cadastradas no Programa e que tenham avaliação positiva no SINAES 

– Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

Desde a sua criação, o FIES tinha como agente financeiro exclusivo a Caixa 

Econômica Federal. A partir de agosto de 2010, o Banco do Brasil passou a 

compartilhar a função de agente. O objetivo propagado é o de contribuir para a 

ampliação do acesso à educação superior a todo País, haja vista possuir quantidade 

de agências equivalente ao dobro da quantidade de agências da CEF. 

O desafio que nos motiva refere-se à análise do FIES como um determinante 

financeiro para instituições privadas, sendo assim definimos como problema de 

pesquisa: O FIES se configura como instrumento de estímulo e/ou democratização 

(sob a ótica privada); preterição e/ou conformação (sob a ótica pública)? 

Marcando os debates atuais, a democratização do ensino superior é uma 

reivindicação histórica da nossa sociedade. Exige políticas públicas que não apenas 

garantam o acesso dos estudantes mas que ofereçam condições para sua 

permanência com qualidade. 

O FIES, juntamente com o REUNI (Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) e o PROUNI (Programa 

Universidade para Todos), constituem grupo de ferramentas disponibilizadas pelo 
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governo brasileiro para atendimento a metas de expansão e acesso ao ensino 

superior. 

Mediante uma pesquisa de abordagem qualitativa, respaldada por 

procedimentos de levantamento de referenciais teóricos pertinentes ao assunto, 

estudo de documentos referentes ao FIES, bem como a coleta de dados junto a 

sujeitos que usufruem de tal recurso, demandaremos um estudo com intuito de 

reconhecer a contradição existente neste dispositivo. 

 
 
 
METODOLOGIA 

O trabalho será realizado mediante pesquisa bibliográfica (revisão de 

literatura) compreendendo livros, artigos, teses e dissertações da Biblioteca de 

Ciências Humanas da UEL, biblioteca da pesquisadora, e também textos obtidos 

pela Internet em bancos de dados de Universidades e portais de informação 

científica4. 

Os estudo de documentos orientadores e normativos serão estudados e 

analisados com intuito de identificar o procedimento governamental adotado. 

A análise será feita à luz da interlocução da pesquisadora com autores, 

preponderando o debate sobre o financiamento público às IES privadas; o caráter 

empresarial dessas IES; a precarização das IES públicas, dentre outros. 

Será feita pesquisa com amostra de alunos atendidos pelo FIES na cidade de 

Londrina com o objetivo de compreender sua motivação, perspectivas, 

necessidades, sobretudo qual a importância do FIES para o seu futuro acadêmico e 

profissional. 

 
 
 
REFERENCIAL TEÓRICO 

O ensino superior no Brasil originou-se a partir da chegada de D. João VI em 

1808, na forma de cursos avulsos (Saviani, 2010). Já a universidade pública foi 

formada em 1920 (criação da Universidade do Rio de Janeiro), continuando em 
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1934 pela criação da Universidade de São Paulo. Até meados da segunda metade 

do século XX (mesmo quando da reforma universitária instituída pela Lei nº 

5540/1968 e até o advento da Constituição de 1988), o modelo universitário adotado 

era o napoleônico. Entretanto, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, 

havendo uma surpreendente continuidade nos governos Lula e Dilma, o Brasil 

adotou o modelo americano, caracterizado como neoliberal, cuja adoção foi 

orientada por organismos internacionais do capital (FMI, BID, OMC). 

Enquanto se reforça a ideia de que as IES públicas são ineficientes e 

incapazes de absorver a demanda por cursos superiores, se estimula a criação de 

IES privadas descompromissadas com pesquisa e extensão. Estas ofertam cursos 

focados em uma “pseudo-profissionalização”, sendo percebido um processo de 

“macdonaldização” do ensino (Paula, 2009). 

Os governos petistas,  pretendendo aumentar a oferta de vagas nas IES 

federais, promovem a criação/interiorização de universidades. Além disso, o advento 

de programas como o REUNI e o PROUNI visa a expandir o acesso ao ensino 

superior. Ocorre que, diferentemente das IES privadas que estão sendo 

beneficiadas com incrementos anuais de financiamento pelo FIES, as IES públicas 

são penalizadas com a subtração de recursos e verbas. Observa-se um processo de 

mercadorização da esfera pública (como definem Silva Junior e Sguissard, 2001) 

sendo que as políticas públicas baseiam-se no paradigma da oferta do estado e não 

no paradigma de demanda da sociedade. 
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