
Por que o preço das universidades 
dispara em todo o mundo? 
Na França, segundo pesquisa da Federação das Associações Gerais Estudantis, o custo das universidades subiu 50% em dez anos. 
Entre as causas do encarecimento, está o aumento da taxa de matrícula defendido por think tanks e organizações internacionais. 
Nos Estados Unidos, muitos estudantes jamais conseguirão quitar os empréstimos contratados para pagar sua formação 
POR ISABELLE BRUNO* 

Desde sua chegada ao Ministério 
do Ensino Superior e da Pesqui-
sa da França, em 2007, Valérie 
Pécresse se colocou um desafio: 

concluir a reforma neoliberal do ensi-
no superior. "Até 2012 terei consertado 
os estragos de maio de 1968", procla-
mou no Les Échos de 27 de setembro 
de 2010. Num balanço final, ela pode 
se orgulhar de uma bela vitória: a 
aprovação da lei relativa às liberdades 
e responsabilidades das universidades 
(LRU), votada em 2007. 

O trecho "responsabilidades e com-
petências ampliadas", considerado 
uma libertação das universidades da 
coação do Estado, fez que elas começas-
sem a conhecer as "alegrias" da busca 
de financiamentos próprios. Bater de 
porta em porta nas empresas, aumen-
tar as taxas de matrícula, em resumo, 
"se vender": é essa a nova competência 
adquirida pelas universidades. 

No entanto, o que elas têm para ne-
gociar? Os saberes emancipadores con-
siderados bens comuns não resultam 
mais em lucro; trata-se agora de trans-
formar a pesquisa científica em produ-
tos patenteáveis e o ensino em cursos 
individualizados e "profissionalizan-
tes" que levem a diplomas rentáveis. 

Empacotadas, mercantilizadas, ca-
libradas para públicos endinheirados, 
certificadas por normas ISO, classifica-
das em listas de "as melhores", as uni-
versidades tendem a ser concebidas 
como mercadorias, as mais prestigia-
das como "grifes"; e todas elas já ajus-
tadas à captação de fundos privados. 

Os estudantes (e suas famílias) 
são dessa forma seduzidos por pan-
fletos, eventos, encartes publicitá-
rios, guias e tabelas comparativas, 
incitados a decidir por meio dessa 
orientação, como se fizessem uma 
escolha de investimento. Nessa ópti-
ca, financiar os estudos é investir pa-
ra ser um capital negociável no mer-
cado de trabalho. A partir da 
exortação à "transparência" e à "mo-
bilidade" do ensino superior em um 
espaço europeu - e até mesmo mun-
dial - é que os estudantes-clientes, 
empreendedores de sua existência, 

são convidados a investir para se 
constituir como mercadoria. 

Na França, os estudantes não bol-
sistas que entram na universidade pú-
blica pagam taxas de matrícula que 
têm seu montante fixado a cada ano 
por portaria ministerial (177 euros pa-
ra bacharelado, 245 para mestrado e 
372 para doutorado em 2011-2012), às 
quais se soma a contribuição para a 
previdência social (203 euros). Para a 
grande maioria desses estudantes, as 
despesas com matrícula totalizam de 
380 a 575 euros. 

No setor privado, pelo contrário, os 
estabelecimentos são livres para de-
terminar seus preços e, nestes últimos 
anos, se aproveitaram muito dessa 
margem de manobra. Alegando a ne-
cessidade de fortalecimento perante a 
"competição internacional" e o "retor-
no do investimento" prometido aos di-
plomados, as escolas de comércio (bu-
siness schools) não hesitaram em 

dobrar seus preços (cinco delas ultra-
passaram a barreira dos 10 mil euros 
por ano) e arrastaram as escolas de en-
genharia por seu rastro inflacionista. 

Algumas universidades públicas 
não ficaram para trás. Compelidas a 
provar sua "excelência" e "competiti-
vidade" e sendo forçadas a gerir a es-
cassez dos recursos concedidos pelos 
poderes públicos, elas apostaram na 
possibilidade que lhes foi oferecida de 
receber "taxas complementares" para 
se distinguir por meio de tarifas mais 
elevadas, conferindo-se uma singula-
ridade presumivelmente valorizada 
no "mercado dos conhecimentos". 

Essa escalada dos preços se baseia 
em dois tipos de justificativa: a com-
paração internacional e a crise finan-
ceira. "Os Estados Unidos são modelo 
para nós? Pois então, a qualidade tem 
um preço", afirmam alguns. As famo-
sas universidades da Ivy League1 cus-
tam quase US$ 60 mil por ano, ou seja, 

em média três vezes mais do que as 
instituições públicas, cujos custos, en-
tretanto, dobraram em trinta anos. 

"Sem atravessar o Atlântico, veja o 
que acontece cruzando o Canal da 
Mancha!", dizem outros. No quadro do 
programa de redução dos déficits orça-
mentários, a coligação liberal-conser-
vadora britânica aumentou substan-
cialmente o limite das taxas autorizadas 
para compensar a baixa das subven-
ções públicas. De 3 mil libras, elas pas-
saram para 6 mil e até mesmo para 9 mil 
"em circunstâncias especiais".2 

O mesmo ocorre na Espanha, que 
em abril deste ano autorizou as comu-
nidades autônomas a aumentar as ta-
xas de matrícula. A "contribuição dos 
estudantes para o financiamento de 
seus estudos" passou de 15% para 
25%. Quanto ao Québec, a Primavera 
do Bordo (Printemps Érable, mobiliza-
ção que em fevereiro deste ano colo-
cou 170 mil estudantes nas ruas para 
denunciar o aumento das tarifas) en-
frentou uma alta projetada pelo gover-
no de Jean Charest que atingiria 75% 
em cinco anos.3 

Com a magnitude que apresenta, o 
encarecimento do acesso ao ensino 
superior observado atualmente não 
poderia ser explicado por simples fato-
res econômicos ou miméticos. Se ele 
atinge um número crescente de países 
é porque um trabalho de fundo foi em-
preendido por poderosos agentes ao 
longo dos três últimos decênios. A 
maior parte dos "prestadores de servi-
ços [educativos]" não é, ainda hoje, li-
vre para determinar seus preços, o 
que, aos olhos daqueles que promo-
vem o "mercado do conhecimento", 
constitui uma aberração. 

Após a virada neoliberal dos anos 
1980, e de maneira intensiva com a cri-
se financeira atual, considerada justi-
ficativa para a precarização dos servi-
ços públicos e a "diversificação das 
fontes de financiamento" - isto é, sua 
privatização a idéia de eliminar a re-
gulação das tarifas universitárias foi 
se consolidando. Numerosos relató-
rios recentes, provenientes tanto da 
Organização para a Cooperação e o 
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Desenvolvimento Econômico (OC-
DE),4 da Comissão Européia5 e da Con-
ferência de Reitores Universitários6 co-
mo de entidades nacionais ou de think 
tanks, contribuíram para valorizar a 
questão das anuidades e abrir a possi-
bilidade de seu aumento. 

D E B A T E S T E M P E S T U O S O S 

Para os que consideram que as ma-
nifestações de oposição ao aumento 
das anuidades trazem um tom de con-
servadorismo francês, as mobiliza-
ções que ocorrem do Chile ao Québec, 
passando pela Finlândia até a Áustria,7 

mostram que os debates sobre o custo 
do ensino superior estão presentes na 
maioria dos países-membros da OC-
DE. Grande parte aumentou recente-
mente os custos de escolaridade; ou-
tros, como diversos Lünder alemães, 
instauraram esses custos em oposição 
a uma tradição de gratuidade; alguns, 
como Dinamarca ou Irlanda, distorce-
ram o princípio e passaram a cobrar 
dos estudantes estrangeiros. Em seu 
"Panorama 2011" das estatísticas so-
bre a educação, a OCDE verifica que 
apenas oito países8 mantiveram a gra-
tuidade nos estabelecimentos públi-
cos para seus alunos, enquanto em 
mais de um terço as despesas anuais 
ultrapassaram o limite de US$ 1,5 mil. 

A França figura em uma categoria 
intermediária: as taxas de matrícula 
permanecem pouco elevadas, mas o 
sistema de bolsas e de ajuda financeira 
quase não se desenvolveu. Com isso, a 
opção de cobrar dos estudantes foi por 
muito tempo deixada na gaveta. É esse 
tabu que uma fundação "progressista" 
como Terra Nova,9 próxima do Partido 

Socialista, se propõe a romper: "A quase 
gratuidade dos estudos superiores - in-
cluindo as aulas preparatórias - é fonte 
de fortes desigualdades e priva as uni-
versidades de recursos úteis para uma 
melhor formação dos estudantes7o 

Se os estudos devem ser pagos, é 
por uma dupla preocupação com efi-
ciência econômica e justiça social: tal 
é o argumento insistentemente reite-
rado pelos partidários do aumento 
das taxas de matrícula, que compen-
saria a concessão de bolsas e de em-
préstimos educativos. Essa individua-
lização do custo dos estudos e dos 
auxílios concedidos negam à educa-
ção sua dimensão coletiva. Os estu-
dantes não são mais cidadãos, mas 
usuários de um serviço pelo qual, ce-
do ou tarde, deverão pagar. 

A T I T U D E U T I L I T A R I S T A 

Para além da instrumentalização 
das desigualdades sociais, os defenso-
res do aumento se baseiam em uma 
"ideia-força": a "valorização" dos estu-
dos que ele acarreta. "Pagar os estu-
dos" responsabilizará o estudante, 
que, consciente de seu valor monetá-
rio, será mais comprometido e menos 
propenso às faltas. Um círculo virtuo-
so seria assim iniciado: as universida-
des sendo impulsionadas por "clien-
tes" mais sérios e exigentes, que 
demandam a melhora constante da 
qualidade dos serviços prestados. 

Essa relação comercial dos estu-
dantes com a instituição universitária 
corre o risco de difundir uma atitude 
utilitarista relativa aos saberes ensina-
dos. Já que o pagamento dos estudos 
pela via do endividamento será equi-

parado a um investimento, submetido 
a um imperativo de rentabilidade, o 
conformismo levará vantagem sobre o 
prazer de aprender. Obrigados a ser es-
tratégicos e materialistas para poder 
pagar seus empréstimos, os estudan-
tes ficarão mais preocupados com a 
conversão rápida de seus investimen-
tos. Essa tendência já pode ser obser-
vada no Reino Unido, onde os profes-
sores da famosa London School of 
Economics (LSE) estão perdendo as 
esperanças de insuflar um espírito crí-
tico em uma geração obcecada por po-
der e dinheiro." 

Ficamos então tentados a minimi-
zar a dimensão do problema do au-
mento das taxas nas universidades, 
circunscrevendo-o à "juventude dou-
rada": afinal, depois de tudo, não é jus-
to "cobrar dos ricos"? Isso seria sub-
trair ao debate democrático uma 
questão social tão fundamental quan-
to aquela, por exemplo, da aposenta-
doria. Com a alternativa entre uma 
"educação por capitalização" e uma 
"educação por repartição",12 prolonga-
re a luta por uma solidariedade inter-
gerações que garanta a partilha dos 
saberes como riquezas coletivas. © 
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A dívida estudantil nos Estados Unidos 
P O R C H R I S T O P H E R N E W F I E L D * 

Depois do subprime, será a vez da 
dívida estudantil no interminá-
vel folhetim da crise do capita-
lismo norte-americano? Esti-

mada em mais de US$ 1 trilhão, ela 
dobrou nos últimos doze anos, a ponto 
de ultrapassar, hoje, o volume das 
compras por cartão de crédito. Em 
2008, as dívidas médias contraídas por 
diploma chegavam a US$ 23.200 - va-
lor um pouco menor no caso daqueles 
expedidos por universidades públicas 
(US$ 20.200). Em um contexto econô-
mico difícil, marcado por uma taxa de 
desemprego elevada, um número 
crescente entre esses devedores é in-

capaz de reembolsar os empréstimos 
contraídos. A taxa de inadimplência 
dos estudantes - que não podem re-
correr ao procedimento que alega fa-
lência individual - passou de 5% a 10% 
entre 2008 e 2011.1 

O crescimento vertiginoso dessa 
dívida resulta da combinação de vários 
fatores. O primeiro reside na historia 
do ensino superior nos Estados Uni-
dos. Herdeiros de faculdades religiosas 
e universidades de pesquisa fundadas 
no século XIX por mecenas abastados 
- como Cornell, Johns Hopkins, Uni-
versidade de Chicago ou Stanford -, os 
grandes estabelecimentos privados de 

ensino superior estão, desde sua fun-
dação, entre os mais caros do mundo: 
um ano de estudos em Harvard custa 
em média US$ 36 mil (US$ 52.650 se in-
cluidos os custos de subsistência).2 E 
são os estabelecimentos privados que 
definem o preço no mercado: a con-
corrência generalizada entre faculda-
des para atrair o máximo de estudan-
tes possível os incita a multiplicar as 
despesas a fim de oferecer mensalida-
des comparáveis à de uma instituição 
como Harvard. As subvenções do Es-
tado não são suficientes, e as direções 
transferem uma parte dos custos para 
as taxas de matrícula, cada vez mais 

elevadas. As universidades públicas 
não são exceção: inicialmente criadas 
para oferecer uma solução alternativa 
quase gratuita ao setor privado, elas 
faturam atualmente cerca de US$ 13 
mil por ano e por aluno. O ideal origi-
nal evaporou-se e, para os estudantes, 
a conta não para de subir. 

As taxas de ensino aumentam de 
duas a quatro vezes mais que a infla-
ção. Globalmente, o custo do ensino 
superior dobrou em trinta anos.3 Lon-
ge de brecar essa tendência, a crise 
econômica funciona, ao contrário, co-
mo um acelerador. Se o setor privado 
registrou alta média de 8,3% em 2011, A ut
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é no setor público que os valores deco-
laram, notadamente nos estados do 
oeste, particularmente dependentes 
da rede universitária pública. Obser-
vam-se, assim, altas de 21% na Cali-
fornia, 17% no Arizona, 16% no estado 
de Washington...4 

Esses aumentos são ainda mais 
problemáticos porque vêm acompa-
nhados do desengajamento progressi-
vo da maior parte dos cinqüenta esta-
dos norte-americanos, principais 
beneficiários dos fundos do ensino 
superior. Em 1990, o estado de Wa-
shington investiu US$ 14 mil por ca-
beça, e os estudantes pagavam so-
mente US$ 3 mil de taxa de matrícula. 
Vinte anos depois, essa relação está 
praticamente invertida: a subvenção 
pública não passa de US$ 5 mil, e cada 
inscrito deve pagar uma taxa anual 
de US$ 11 mil.5 Todas as universida-
des aumentaram suas tarifas, e os 
gastos médios de matrícula passa-
ram de US$ 8,8 mil em 1999-2000 pa-
ra US$ 14,4 mil em 2010-2011. 

Instituídas pelo governo federal 
em meados da década de 1960, as bol-
sas de estudo concedidas diretamente 
aos estudantes (e aos não universitá-

rios) não acompanharam a escalada 
dos custos estudantis. A principal en-
tre elas, a "Pell grant", tem teto fixado 
em US$ 5,5 mil por ano, valor médio 
correspondente a apenas um terço de 
um ano universitário. Dessa forma, os 
estudantes recorrem não somente a fi-
nanciamentos estatais - igualmente 
com um teto definido -, mas também 
aos de bancos privados, cujas taxas de 
juros são mais elevadas. Previsivel-
mente, o número de devedores de 
mais de US$ 40 mil aumentou dez ve-
zes em dez anos. 

Além disso, os jovens norte-ameri-
canos se matriculam cada vez mais em 
universidades com fins lucrativos, que 
custam caro e oferecem um ensino me-
díocre. Esses estabelecimentos priva-
dos, porém financiados em até 90% pe-
las subvenções,6 investem três vezes 
menos no ensino que as universidades 
públicas e cobram taxas de matrícula 
duas vezes maiores. Essa dinâmica re-
percute nos índices de aprovação: ape-
nas 20% dos estudantes saem dessas 
universidades com diploma. Profunda-
mente endividados, adquirem qualifi-
cações pouco consistentes e não têm 
perspectiva de conseguir um trabalho 

bem remunerado o suficiente para re-
embolsar os empréstimos contraídos. 

Apesar de permanentemente ques-
tionadas pelo governo federal, essas 
universidades com fins lucrativos re-
gistram taxas recordes de recruta-
mento, sobretudo entre os estudantes 
mais vulneráveis, expulsos do sistema 
público pelas políticas sucessivas de 
austeridade. Em função dos cortes or-
çamentários no setor público, esse sis-
tema, mais rentável, continua a pros-
perar. Enquanto o Reino Unido, 
assustado pela possibilidade de cala-
midade financeira que poderia resul-
tar da dívida estudantil, desistiu de se-
guir com sua reforma universitária, os 
Estados Unidos persistem em nutrir 
um setor cuja própria existência re-
pousa na obrigação do endividamento 
e na quase certeza de inadimplência 
em pelo menos metade dos casos.7 

É que um grande obstáculo se co-
loca diante daqueles que defendem a 
reforma do sistema de ensino supe-
rior: o setor bancário. Principal bene-
ficiário desse crescimento exponen-
cial dos empréstimos estudantis, ele 
não tem nenhum interesse em mu-
danças. Com US$ 100 bilhões em em-
préstimos estudantis acordados em 
2011 e US$ 1 trilhão de dívidas em es-
pera, estão em jogo US$ 30 bilhões 
anuais de juros bancários.8 

A situação é tão preocupante que, 
em janeiro de 2012, o presidente Barack 
Obama levou o tema ao seu tradicional 
"Discurso sobre o estado da União". Na 
ocasião, ele ameaçou diminuir as sub-
venções públicas para as universidades 
que aumentassem rapidamente suas 
taxas de matrícula. Durante seu man-
dato, Obama também tentou reduzir a 
atuação dos bancos comerciais no pro-
grama federal de auxílio estudantil -
sem sucesso. Essas iniciativas, contu-
do, não atacam diretamente o problema 
do custo dos estudos superiores e reve-
lam a incapacidade do capitalismo nor-
te-americano de suprir essa missão 
fundamental: permitir ao maior núme-
ro de pessoas possível o acesso ao mo-
do de vida da classe média. 

Esse fracasso tem suas raízes nas 
políticas de austeridade colocadas em 
prática nos últimos trinta anos, que 
conduziram não somente ao declínio 
das infraestruturas escolares, médicas 
etc., mas também à estagnação dos sa-
lários e à explosão das desigualdades. 
No centro da ideologia neoconserva-
dora - posta em voga com Ronald Rea-
gan e levada adiante por todos os can-
didatos republicanos (e às vezes 
democratas) à Casa Branca - que ins-
pira essas políticas, a "teoria do fluxo" 
sustenta a idéia de que a criação de 
empregos e de riqueza é uma prerro-
gativa dos norte-americanos ricos. Pa-
ra cumprir essa missão, eles dispõem 
de um aliado de grande envergadura, 
o Estado, que cria as condições para 

um ambiente favorável ao setor. E des-
sa forma, por exemplo, que o ex-presi-
dente George W. Bush justificou a di-
minuição do imposto sobre dividendos 
em 15%, ou seja, metade da alíquota 
fixada para o imposto de renda. As teo-
rias reaganianas tiveram tamanho 
impacto que chegaram a desarticular 
em grande parte da opinião pública a 
idéia de um Estado atuante na vida pú-
blica, capaz de colocar em prática ou 
investir em projetos úteis à sociedade. 
Nesse contexto profundamente deter-
minado pelas normas conservadoras 
em que até a mais tímida reforma no 
sistema de saúde é tachada de "socia-
lista" e apresentada como um entrave 
à liberdade de concorrência empresa-
rial, o presidente Obama e, de forma 
mais geral, o conjunto dos democratas 
se sentem obrigados, para ser escuta-
dos, a se mostrarem mais neoliberais 
do que eles gostariam. 

Essas décadas sombrias de cortes 
orçamentários foram devastadoras pa-
ra as universidades. Os neorreagania-
nos, contudo, continuam a predicar a 
transferência dos custos do ensino su-
perior do setor público para o setor pri-
vado. Lá se vão trinta anos desse movi-
mento, e os resultados estão longe de 
ser alcançados: três quartos dos norte-
-americanos mais modestos não obti-
veram nenhum progresso no acesso ao 
diploma universitário. O 

*Chr¡stopher Newfield é professor da Uni-
versidade da Califórnia em Santa Barbara e 
autor de Unmaking the public university: the 
fortyyear assault on the middle class [Desar-
ticulando a universidade pública: um assalto 
de quarenta anos à classe média], Harvard 
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