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Educação Custos disparam, enquanto subsídios e doações caem; analistas prevêem mudanças no 
setor 
 
Os alunos do Instituto Politécnico de Virgínia deveriam estar felicíssimos com a vitória do seu time 
favorito de basquete, os Hookies. Mas 2.500 estudantes se reuniram no gramado central dessa 
conservadora escola de Blacksburg, Virgínia, de ricas tradições militares, não para comemorar, 
mas para protestar contra cortes de cursos e professores.  
 
De nada adiantou. Na semana seguinte, o governo estadual fez um corte nas verbas para o 
Instituto Politécnico de Virgínia de US$ 62 milhões, ou 23% do auxílio estadual. A escola então 
elevou a anuidade para US$ 5.095 para o próximo ano - uma alta de 38% em relação ao terceiro 
trimestre de 2001. Nesse período, 154 cargos letivos e quase 400 disciplinas foram eliminados. 
"As turmas estão maiores e muitos cursos não são mais oferecidos", diz Sterling Daniel, 
presidente da organização dos estudantes. "Os alunos estão irritados com o prejuízo à sua 
formação."  
 
Dramas semelhantes se desenrolam por todo os EUA. No Dallas County Community College 
District, no Texas, com 63 mil alunos, houve um corte de 12% nas verbas, enquanto o número de 
matrículas aumentou 20% em relação a 2001. A Universidade Estadual de Nova York, com 403 
mil alunos, propõe uma alta de 35% nas anuidades. No fim de 2002, universidades de 16 Estados 
dos EUA tiveram aumentos de mais de 10% nas anuidades, e este ano eles serão maiores.  
 
A democratização do sistema de educação superior foi uma das grandes conquistas dos EUA no 
Século XX. Antes da Segunda Guerra, a universidade era reservada à elite. Desde então, 
programas de ajuda financeira aos estudantes e grandes subsídios às universidades públicas, 
multiplicaram por dez o número de matrículas. Os EUA se tornaram o primeiro país do mundo a 
adotar a educação superior em massa, obtendo uma enorme vantagem numa economia mundial 
que valoriza o trabalhador com boa formação.  
 
Agora, porém, esse alicerce da economia americana se vê ameaçado por custos crescentes, 
faturamento em queda e uma preocupante incapacidade de administrar a crise. Os custos estão 
"aumentando mais depressa do que em qualquer outro grande setor da economia, exceto os 
planos de saúde", diz Patrick Callan, presidente do National Center for Public Policy & Higher 
Education.  
 
Essa situação é atribuída a muitos fatores, alguns criados pelas próprias instituições - desde uma 
ineficiência generalizada até descontos exorbitantes nas anuidades em faculdades particulares. As 
escolas de elite, como Yale, Brown e Harvard, têm dotações maciças que em parte as protegem 
dos problemas. Essas instituições continuam aumentando programas caros e instalações de luxo 
para atrair os melhores alunos.  
 
Com isso, estimulam uma verdadeira "corrida", que prejudica muitas escolas particulares mais 
pobres. No início de abril o Moody´s Investors Service rebaixou a classificação da dívida de 18 
faculdades particulares, o maior número em vários anos.  
 
Enquanto isso, as universidades públicas (estaduais e de condados) onde estudam 80% dos 
universitários americanos, enfrentam as despesas de uma enchente de novos alunos, grande 
parte dos quais precisa de ajuda financeira. Os governos estaduais e locais enfrentam a pior crise 
orçamentária dos últimos 60 anos e cortam verbas para as escolas de ensino superior. Para as 
mais de 1.600 universidades particulares do país, o problema é a queda das doações e mais 
alunos que pedem desconto nas anuidades.  
 



Algumas universidades estão conseguindo ganhos de produtividade por meio da tecnologia. A 
Ohio State University reformulou o curso de estatística, reduzindo o tempo em sala de aula e 
oferecendo cursos on-line. "Abrimos mais 150 vagas para alunos e cortamos 31% do custo do 
curso", diz Susan Metros, diretora-executiva da universidade para "e-learning", ou aprendizado 
eletrônico.  
 
Há muito que pode ser feito também na administração das escolas para aumentar a eficiência. Em 
Harvard, a consultora McKinsey convenceu o reitor Lawrence Summers de que a universidade 
poderia economizar até US$ 30 milhões por ano apenas consolidando suas compras. O conselho 
foi seguido e, com apenas um contrato para as compras de equipamentos de informática de 
diversas faculdades, a universidade vai economizar US$ 3 milhões por ano.  
 
O Champlain College, de Burlington, Vermont, eliminou as cadeiras efetivas de professores, 
competições esportivas e 12 cursos, para manter a anuidade em US$ 12.300, contra a média de 
US$ 18 mil em faculdades particulares. Venceu as dificuldades e agora tem reservas de US$ 2 
milhões.  
 
Mas esses esforços são exceções. Em outros setores, as pressões levariam a drásticas reduções 
de custos e novas estratégias. A educação superior é um dos poucos setores da economia dos 
EUA que não passou por uma reestruturação total. Um dos motivos é que a educação é vista 
como um bem social, oferecido, em geral, por instituições não lucrativas, onde as leis da 
economia de mercado nunca se aplicaram. Em média, a anuidade, por exemplo, responde por 
apenas um terço dos custos. O resto é coberto por subsídios públicos e doações privadas, estima 
Gordon Winston, professor do Williams College.  
 
Além disso, os reitores de grandes universidade têm menos controle que um CEO numa empresa. 
A estrutura de poder é descentralizada, com escolas, hospitais, laboratórios e institutos 
acadêmicos quase independentes. Outro fator é que não se dá prioridade a reformas nas 
universidades. Os reitores sabem que a situação é grave, mas muitos se recusam a fazer até 
reformas fáceis, porque estão mais interessados na qualidade do que na eficiência. A missão de 
uma universidade é educar e expandir o conhecimento, e não apresentar um balanço sempre no 
azul, pensam.  
 
Assim, enquanto os Estados reduzem sua contribuição, o fardo financeiro cai cada vez mais sobre 
os alunos, o que prejudica os mais pobres. "Estamos rumando para menos acesso, menos 
qualidade e menos competitividade na economia internacional", adverte David Ward, presidente 
do American Council on Education (ACE).  
 
Se mais alunos não puderem pagar o bacharelado, mais postos de trabalho migrarão para países 
como a Índia, onde a força de trabalho instruída é cada vez maior. "Essa talvez seja a primeira 
geração na história americana que não terá uma educação melhor do que as gerações anteriores", 
diz Callan.  
 
Um dos problemas é que as universidades têm verdadeira aversão cultural a alguns remédios 
óbvios usados no mundo dos negócios. A maioria das universidades nem sequer sabe quanto 
gasta para formar um aluno. Mas é possível ter uma visão geral. Os EUA gastaram US$ 240 
bilhões em educação superior no ano acadêmico de 1999-2000, segundo análise dos dados mais 
recentes do Departamento de Educação, feita pelo ACE. Os gastos totais subiram a um ritmo 
anual de 6%, mais que o dobro do ritmo da inflação (veja gráfico).  
 
Outro fator que eleva os gastos é que hoje há mais cérebros a serem educados. As matrículas 
subiram 8% desde 1999, chegando a mais de 13 milhões de alunos. Mesmo quando a demanda 
se mantém estável, porém, muitos custos superam a inflação. Só para acompanhar a explosão 
das revistas técnicas, as verbas das bibliotecas universitárias aumentaram 113% desde 1986 - 
quase o dobro da taxa de inflação, segundo a Associação de Bibliotecas de Pesquisa.  



Os salários - a maior despesa das universidades - também são difíceis de controlar. Existe uma 
"guerra de salários" entre escolas, que competem pelos melhores especialistas. A remuneração 
dos professores superou a inflação em mais de 50% desde 1997, segundo a Associação 
Americana de Professores Universitários (AAUP). Os custos administrativos também explodiram, 
com a contratação de funcionários de marketing e relações públicas. O conselho diretor das 
universidades em geral é formado por executivos, que "julgam a competência pela remuneração", 
o que infla os salários, diz Mary Burgan, secretária-geral da AAUP.  
 
As universidades públicas com cursos de quatro anos têm uma carga extra: as despesas 
crescentes dos cursos tecnológicos de ponta, como biologia molecular e genética. Gastam cada 
vez mais para contratar professores e construir laboratórios. O Williams College, por exemplo, 
investiu US$ 46 milhões num centro de ciências - o equivalente a US$ 23 mil para cada aluno. Os 
cursos tradicionais também estão mais caros. As áreas científicas, por exemplo, requerem 
equipamentos sofisticados, como supercomputadores e microscópios eletrônicos. Oferecer um 
curso básico de engenharia química custa hoje US$ 360 por hora de crédito na Universidade de 
Delaware, ao passo que uma hora no curso de filosofia custa apenas US$ 100.  
 
Muitos administradores, porém, conseguem driblar a crise acabando com as "torres de marfim". A 
consultoria Bain & Co concluiu que 24 campi das universidades públicas de Massachusetts 
economizariam US$ 100 milhões centralizando compras e enxugando as funções administrativas.  
 
Diante da redução das verbas estaduais e da alta de quase 100% no número de alunos em uma 
década, para aproximadamente 40 mil, na Universidade Central da Flórida, em Orlando, o reitor 
C. Hitt lançou uma campanha pró-eficiência. As salas de aula, que em muitas universidades 
ficavam vazias boa parte do tempo, hoje são usadas das 7h30 as 22h. Outro recurso são os 
cursos com auxílio da internet, onde há aulas ao vivo só uma vez por semana, e a maior parte dos 
trabalhos é feita on-line. As compras das faculdades foram centralizadas, e a universidade agora 
gasta só 4,4% do orçamento em operações e manutenção, contra mais de 7% de outras 
universidades.  
 
Outras universidades particulares operam em conjunto com instituições vizinhas. Quatro 
faculdades de Minnesota, com um total de 11 mil alunos, economizaram US$ 1 milhão por ano 
comprando coletivamente copiadoras, cartuchos de impressoras e outros suprimentos. Também 
aboliram a duplicação de cursos de baixa procura.  
 
Mas há um custo exorbitante que as universidades de elite não podem controlar - a corrida pelo 
prestígio. As mais ricas estão obcecadas pelo desejo de atrair os secundaristas com as melhores 
notas. As cem melhores universidades do país, públicas e privadas, competem entre si com 
instalações de primeira classe, professores famosos e generosos programas de auxílio para os 
alunos.  
 
A Yale investe US$ 500 milhões para aperfeiçoar programas científicos. A Brown pretende 
contratar mais 100 professores - alta de 20% - e está construindo um centro de ciências 
biológicas de US$ 92 milhões. Essa competição aumenta o custo da educação superior em até 
dois pontos percentuais por ano, diz James Morley, presidente da Associação Nacional de de 
Funcionários de Escritório de Universidades (Nacubo).  
 
Isso fez com que as escolas de menor orçamento também queiram aumentar o padrão. Durante 
décadas a Universidade Northeastern, de Boston, ofereceu educação prática, de baixo custo, a 
alunos de origem operária. Hoje, o reitor, Richard Freeland, acredita que a instituição deve dar 
um grande salto, deixando de ser uma universidade de terceira categoria e entrando na lista das 
100 mais. Para tanto, iniciou um grande programa de construções, expandiu as áreas de 
biotecnologia e nanotecnologia e reforçou as bolsas de estudo. O resultado foi uma dívida de US$ 
540 milhões, o dobro da de 2000. A anuidade para os calouros chegará a US$ 35.060 este ano, 



34% a mais em relação a 1998. "Precisamos atingir uma qualidade que corresponda aos custos", 
diz Freeland.  
 
Enquanto os custos chegam à estratosfera, as doações e dotações caíram 10% nos últimos dois 
anos. As escolas mais ricas sofreram as maiores perdas, já que mais da metade dos US$ 222 
bilhões que o país investe em universidades sob forma de doações acaba nas mãos de pouco mais 
de 30 escolas com mais recursos, como Harvard, Princeton e Duke, segundo a Nacubo. A Duke 
pretende cortar 50 professores, e Stanford vai reduzir os fundos operacionais em US$ 25 milhões, 
ou cerca de 4%.  
 
Enquanto isso, menos alunos pagam a anuidade integral. Na última década, a anuidade das 
universidades particulares dobrou, para US$ 18 mil. Para serem acessíveis, as particulares 
aumentaram a oferta de bolsas de estudo em quase 200%, chegando a US$ 6 mil por aluno, 
segundo a National Association of Independent Colleges & Universities. Quase 80% dos alunos 
delas recebem bolsas, contra 63% há uma década.  
 
A crise levou algumas universidades particulares menores a fechar as portas. A Mt. Senario, de 
Wisconsin, por exemplo, não tinha dívidas em 1995, mas assumiu um empréstimo para financiar 
melhorias, enquanto a demanda por bolsas de estudo crescia. Aumentou as anuidades para US$ 
17 mil no ano passado, o que fez com que as matrículas caíssem pela metade. A escola fechou e 
pôs à venda seu belo campus arborizado.  
 
Algumas faculdades tomaram iniciativas pioneiras, como acabar com as bolsas de estudo e reduzir 
as anuidades para todos. O Muskingum College, escola superior de humanidades e ciências sociais 
e naturais, de Ohio, fez cortes de 29% nas anuidades em 1996, baixando para US$ 9.850. Desde 
então as matrículas dobraram, o número de alunos aumentou 60%. A situação financeira da 
escola melhorou tanto que está construindo um novo prédio pela primeira vez em 30 anos.  
 
As públicas estão em situação muito pior. As verbas estatais para educação superior aumentaram 
apenas 1,2% este ano, depois de subir mais de 6% ao ano na década de 90, segundo o Center for 
the Study of Education Policy, da Universidade Estadual de Illinois. Em 2004, as verbas estaduais 
para o ensino superior devem ter a primeira redução em uma década, já que os Estados 
americanos enfrentam um déficit coletivo de US$ 70 bilhões.  
 
A reitora da Universidade do Colorado, Elizabeth Hoffman, pediu ao governo estadual que conceda 
à escola o status de empresa, para ter mais liberdade para definir anuidades e políticas. O 
governador de Massachusetts, Mitt Romney, quer que a Universidade de Massachusetts, em 
Amherst, aumente anuidades e se torne menos dependente das verbas estaduais.  
 
A maioria das escolas estaduais, porém, não pode se dar a esse luxo. Os sistemas regionais, que 
servem a 3,5 milhões de alunos, recebem dos governos estaduais 40% de seu orçamento. As 
universidades comunitárias são as mais vulneráveis, já que recebem até 80% dos fundos dos 
governos municipais e estaduais.  
 
Agora que o sistema americano de educação superior entra no Século XXI, os desafios são claros. 
Caberá aos contribuintes dar mais dinheiro para as universidades, exigindo em troca sistemas 
mais bem administrados e mais transparência nas contas? Ou será que menos jovens devem 
almejar um diploma universitário? Com uma crise financeira à vista, essas difíceis perguntas são 
cada vez mais urgentes.  
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