
faculdades para tentar fazer parte do se-
leto grupo de universitários, quebrando
recordes de inscrições neste ano.

Reportagem do New York Times, pu-
blicada em 17 de janeiro, mostrou reitores
e diretores académicos surpresos com a
temporada de alta procura.

Harvard, uma das instituições mais
tradicionais do mundo, anunciou ter re-
cebido 27.278 pedidos de matrícula, 19%
a mais do que no ano anterior. Princeton,
também na lista das universidades mais
caras e concorridas do país, registrou um
total de 20.118 solicitações, 6% a mais
que no mesmo período de 2007.

Especialistas apontam diferentes ra-
zões, mas, por trás de tanta procura, há
um fenómeno conhecido por sociólogos
e estatísticos: o crescimento demográfico
nos Estados Unidos. Os indicadores na-
cionais mostram que há mais jovens no
país do que havia anos atrás. Em 2009,

o problema do excesso de demanda
aumentará. De acordo com o jornal,
espera-se que 3,2 milhões de jovens
recebam o diploma do ensino médio à
procura de abrigo em faculdades, pata-
mar mais elevado da história dos Estados
Unidos. "Temos hoje mais pessoas na
idade universitária, sobretudo em torno
de 18 e 19 anos", disse à revista Ensino
Superior Dennis Craig, vice-presidente
da Purchase College, em Nova York.

Outras razões ajudam a entender o
que especialistas chamam de "frenesi"
de candidaturas. Muitas universidades
anteciparam a fase de inscrição para
dezembro, caso de Harvard, Prin-
ceton e Universidade da Virgínia, e
facilitaram o processo de admissão via
internet. Houve também, de acordo
com representantes dessas instituições,
maior flexibilidade para financiamento
estudantil, incluindo no universo de
empréstimos famílias com renda anual
igual ou superior a US$ 180 mil.

Há, pelo menos, dois tipos de universi-
dade nos Estados Unidos. As tradicionais

e muito caras, como Harvard e Yale, e
as públicas, que recebem subsídio do
governo para cobrar mensalidades mais
acessíveis. "Há faculdades que não têm
capacidade de ampliar o número de vagas
e acabaram ficando muito seletivas ao
longo dos anos... E há aquelas que lutam
para ter novas vagas para atender ao
crescimento populacional", acrescentou
Dennis Craig, que representa uma insti-
tuição menos cara.

Para essas instituições menos caras, a
razão para o recorde inclui outra variável.
"O presidente Bush assinou uma lei (em
outubro de 2007) propondo que o Con-
gresso elevasse o valor da bolsa dada a
estudantes para US$ 5,4 mil, em cinco
anos, reduzindo pela metade a taxa de
juros de financiamento estudantil... Para
muitos de nossos estudantes, esse é um
significativo passo para diminuir os custos
da faculdade", afirmou Marthew Gold-
stein, chanceler da The City University of
New York City.

Ingressar no curso superior nos Es-
tados Unidos custa entre US$ 10 mil
e US$ 30 mil ao ano. E como não dá
para acomodar todos os interessados,
as mesmas instituições que registram
agora números de candidatos nunca
vistos na história do país aguardam
outro fenómeno menos auspicioso: um
recorde no número de rejeições.

caro fazer um curso superior
nos Estados Unidos. Ainda
assim, estudantes norte-ame-
ricanos lotaram as filas das
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