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Numa recente tarde de verão em seu espaçoso escritório, o professor de estudos 
ambientais do Williams College, Kai N. Lee, faz anotações enquanto Mark Orlowski, um 
aluno, lê um trabalho escolar intitulado " Boundaries and Agendas: Framing 
Environmental Policies and Politics " (Limites e Agendas: Políticos e Políticas 
Ambientais). A neve cai do lado de fora enquanto o aluno Shawn Powers - o único 
outro dessa classe - escuta atentamente. Quando Orlowski termina, Lee oferece uma 
crítica detalhada amoestando gentilmente seu brilhante aluno por omitir algumas 
questões sugeridas pela leitura designada. Em seguida, Powers, um estudante de 
economia, apresenta uma resposta igualmente detalhada. Na semana seguinte será a 
vez de Powers escrever um trabalho para os outros dois e receber o seu feedback. 

Esse período de instrução ministrada por um tutor, com apenas dois alunos e um 
professor, se espelha no formato da lendária Universidade de Oxford. A instrução 
intensiva é uma das ofertas que confere à Williams, uma das universidades mais de 
elite dos Estados Unidos, sua elevada reputação. Enquanto outras universidades estão 
cortando despesas, a Williams, com 2.000 alunos, espera aumentar seu contingente 
aceitando tutorias para 650 alunos, quando o fazia para somente 250 dois anos trás. " 
Este ensino íntimo é imensamente caro " , admite o presidente Morton O. Schapiro. 
Em primeiro lugar, ele exige 15% a mais de professores. 

Mas custo nunca foi um obstáculo na Williams, que gasta espantosos US$ 80.000 por 
ano educando cada estudante de graduação em seu bucólico campus na região 
noroeste do Estado de Massachusetts. Das 4.000 ou mais universidades nos Estados 
Unidos, apenas umas três dezenas de escolas " medalhão " - incluindo a Ivy League - 
gastam alguma coisa perto disso. Mesmo subtraindo alojamento e comida, a Williams 
gasta quatro vezes mais que muitas universidades públicas e 10 vezes mais que 
muitas faculdades comunitárias.  

A dotação de US$ 1,1 bilhão da Williams permite isso, pois ela efetivamente subsidia 
até seus alunos mais ricos com uma soma da ordem de US$ 40.000 por ano. Em 1995, 
alunos cursando 10% das universidades mais ricas obtiveram subsídios de US$ 22.800 
cada, em média, diz o professor de economia da Williams, Gordon Winston, enquanto 
os alunos das 10% menos ricas receberam apenas US$ 1.800. As dotações e doações 
proporcionam a maior parte dos subsídios nas universidades privadas, enquanto nas 
públicas eles provêm de fundos dos contribuintes. 

A Williams não está totalmente isolada dos problemas da economia, porém. Sua 
dotação caiu 25% em relação a 2000. Mesmo assim, ela tem US$ 400 milhões a mais 
do que em 1997, e 90 vezes os US$ 12 milhões em média das universidades privadas. 

Por isso tudo, Schapiro pode continuar gastando. Além de mais cursos com tutoria, ele 
está acrescentando seminários interdisciplinares que empregam mais professores, e 
pretende investir aproximadamente US$ 190 milhões em novos edifícios, inclusive um 
centro de alunos e um edifício para teatro e dança. Um de seus objetivos é tornar a 
Williams ainda mais atraente. " Apenas quatro escolas nos superam numa competição 
cabeça a cabeça " para estudantes com notas de exames excelentes, diz Schapiro - 
Harvard, Yale, Princeton e Stanf ord. " Estamos perto de um empate com Amherst, 
Dartmouth, " e algumas outras, diz ele. Todo o resto está " no espelho retrovisor " . 



A Williams é uma das poucas universidades privadas que não precisa dar descontos 
para atrair bons candidatos que não se qualifiquem a uma ajuda financeira. Na 
verdade, um recorde de 5.300 estudantes se inscreveu na Williams no último outono. 
A Williams concede um auxílio baseado nas necessidades a cerca de 41% de seus 
alunos de graduação. Mas como poucos estudantes pobres preenchem os rigorosos 
padrões acadêmicos, somente 5% do corpo discente conseguem uma bolsa completa. 
Por outro lado, 59% são suficientemente ricos para pagar US$ 38.000 por ano por 
ensino, alojamento, comida e livros. 

O presidente Schapiro, um economista com especialização em ajuda financeira a 
estudantes que assumiu o cargo há três anos, preocupa-se com as implicações sociais 
de esbanjar recursos tão vultuosos em alguns dos jovens adultos mais privilegiados do 
país. Cada vez mais, diz ele, " famílias afluentes enviam seus rapazes para escolas 
realmente bem dotadas, enquanto a chance [para rapazes pobres] se torna cada vez 
menor " . Quanto mais se alastrar a contenção de custos, mais se afastarão do bolo as 
faculdades mais ricas como a Williams. 
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