
Em um dos apertos econômicos mais sérios dos últimos anos, as 
universidades públicas europeias se seguram para não afundar e sofrem com 

cortes de gastos e redução de investimentos 
por Lúcia Müzell, de Paris 

o momento em que a saúde do 
próprio euro está na berlinda, a 
atual crise econômica europeia 

atrelada aos efeitos da crise mundial de 
2008 não poupou as universidades públicas 
espalhadas em 47 países do continente. Em 
situações mais ou menos graves, as institui
ções se seguram para não afundar em um 
dos apertos econômicos mais sérios dos úl-

timos anos, e acabam direcionando os gas
tos a um reduzido número de áreas, como a 
pesquisa científica. 

O alerta foi dado em janeiro pela Associa
ção das Universidades Europeias e consta no 
relatório Impacto da crise econômica nas uni
versidades europeias. O documento elaborado 
pela entidade, que reúne mais de 850 reitores 
e representantes de universidades e outras 
associações ligadas ao ensino superior, reflete 
o acompanhamento do quadro universitário 
nos países europeus a partir de 2008. 

O maior temor da associação, baseada 
em Bruxelas, é o de que os cortes nas verbas 
se tornem duradouros ou até definitivos. Ou 
ainda que acabem revertendo em aumento 
dos custos para os estudantes - como indica 
o caso do Reino Unido, onde os vários pro
testos de estudantes em Londres, no final 
do ano passado, não foram suficientes para 
impedir que as taxas de matrícula nos es
tabelecimentos de ensino superior chegas
sem a triplicar neste ano. A expectativa é de 
que os recursos públicos para o ensino su
perior na Grã-Bretanha sofram uma queda 
de nada menos do que 40% até 2014. 

O relatório sugere que casos como o do 
Reino Unido demonstram que os cortes 
adotados poderão levar a uma recompo
sição orçamentária significativa no siste
ma de ensino superior por toda a Europa. 
"Preocupante vai ser se os demais países 
começarem a seguir o exemplo britânico 
e a transferir o peso da crise para o bolso 
dos estudantes", explica Enora Pruvot, do 
departamento de Governança, Autonomia 
e Fundos da Associação e uma das respon
sáveis pelo estudo. 



Remando contra a maré 
Por enquanto, apenas dois países, Fran

ça e Alemanha, conseguiram equilibrar 
o caixa a ponto de poderem aumentar os 
repasses para as universidades. Em regra 
geral, as instituições europeias vão ter de 
se adaptar a uma diminuição de pelo me
nos 20% dos recursos, nos casos mais gra
ves - como a Grécia, a Inglaterra e a Itália, 
25 instituições estão à beira da falência. O 
governo do premiê Sílvio Berlusconi anun
ciou uma reforma que vai cortar € 9 bilhões 
até 2013 e acabar com 130 mil empregos nas 
universidades italianas, entre eles de 26 mil 
pesquisadores com vagas temporárias que 
não serão renovadas. 

Nos países menos afetados - como a 
República Tcheca, Irlanda e Lituânia -, a 
situação é menos preocupante, mas ainda 
assim os cortes chegam a 5% e 10%. 

A s i tuação mais preocupante é a da 
Letônia , que enfrentou uma d iminuição 
de 48% em 2009 e mais 19% em 2010. 
Ainda assim, dentre todos os países 
afetados pela crise, os nórd icos são os 
menos atingidos e os únicos que te rão 
condições de desmembrar os cortes ao 
longo de várias etapas, ao con t rá r io das 
quedas bruscas de verbas verificadas 
nos países onde a tu rbu lênc ia econômi
ca mais causou estragos. 

Atrás do prejuízo 
Já o caso de Portugal é bastante sin

gular: apesar da grave crise que enfrenta, 
o país se comprometeu a disponibilizar € 
100 milhões para o ensino superior entre 
2010 e 2011. Os investimentos em pes
quisa são ainda mais impressionantes: € 
2,8 bi lhões desde 2009, o equivalente a 
1,71% do PIB nacional. O financiamento 
das universidades abocanha 35% deste 
total, e as empresas e organizações pri
vadas entram com 58%. 



Desta forma, os portugueses se apro
ximam dos padrões europeus de qualida
de de pesquisa, que t êm como parâmet ro 
o investimento de 1,9% do PIB. Na ava
liação da associação das universidades, a 
retomada dos investimentos em Portugal 
visa a compensar repetidos e sérios cor
tes de recursos que vinham sendo feitos 
desde o início dos anos 2000. Mas, face 
à crise financeira, o governo por tuguês 
pode se ver obrigado a cortar salários dos 
funcionários públicos, o que incluiria os 
professores universitários. 

Impacto estrutural 
Além do aumento do valor das taxas de 

matrícula, os cortes de verbas refletem, em 
primeiro lugar, no adiamento de obras de 
construção ou renovação de imóveis, com
pra de livros e diminuição e retardamento 
de novos cursos. Nos recursos humanos, o 
melhor cenário é o que congela contrata
ções de professores; no pior, as demissões 
começam a assustar, como na Hungria e, 
mais uma vez, no Reino Unido. 

A perda da qualidade é outro ponto que 
preocupa a associação de universidades, uma 
vez que o número de estudantes não para de 
aumentar e a quantidade de docentes, de di
minuir. Em situações mais extremas, como 
vem acontecendo na Islândia e na própria 
Letônia, as instituições estão partindo para a 
fusão entre elas. Ou ainda, no caso dinamar
quês, estão se reorganizando e unindo em 
uma mesma turma de uma determinada dis
ciplina alunos de cursos diferentes, solução 
atípica para os padrões europeus. 

Salvaguarda na pesquisa 
A pesquisa parece ser a área mais poupa

da, ainda que também sofra diminuição de 
recursos - é o caso da Espanha, da Áustria e 
da Holanda. As doações filantrópicas caíram 
bruscamente nos últimos dois anos, aponta a 
Associação das Universidades Europeias. 

Uma das saídas que vêm sendo adotadas 
para cobrir o buraco no caixa é a abertura 
de licitação para a realização de determina
das pesquisas em parceria público-privada. 
Essa alternativa, no entanto, é malvista em 
um sistema universitário em que 75% das 

instituições são mantidas por subsídios pú
blicos. "Este tipo de financiamento pode 
colocar em perigo a capacidade financeira 
e a autonomia das universidades", alerta o 
documento da Associação. 

Em reação, a Liga Europeia das Univer
sidades de Pesquisa (LERU), que agrupa 
22 instituições de prestígio como Oxford, 
Cambridge, Paris-Sud e Strasbourg, lançou 
um apelo aos chefes de Estado para que os 
financiamentos de pesquisas não sofram re
duções. Para a L E R U , a pesquisa é o prin
cipal motor da competitividade europeia 
no cenário acadêmico internacional. Na 
falta de uma reação europeia, concorrentes 
como a China não vão ter piedade para ga
nhar posições em um ranking cada vez mais 
competitivo, teme a L E R U 

"No cenário atual, os grandes professores 
são sinônimo de grandes salários. Com a crise, 
as instituições europeias correm o sério risco 
de perder suas estrelas para outros países que 
paguem melhor", avalia Enora Pruvot. 
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