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APRESENTAÇÃO 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e 

reflexões desenvolvidas na instituição. 

Suas atividades incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e workshops, 

uma linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção de 

eventos em conjunto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da 

América Latina, e centros de pesquisa e universidades como a USP, com a qual 

mantém convênio de cooperação. 

0 desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos 

de origem com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao Cedec um 

perfil institucional que o qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da 

sociedade, de setores da administração pública em todos os níveis, de 

parlamentares e dirigentes políticos, do mundo acadêmico e da comunidade 

científica. 

0 que é o INCT-INEU? 

0 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos 

está voltado precipuamente à análise das relações exteriores do Estado norte-

americano. Dada a centralidade desse país no sistema mundial, o escopo do 

Instituto é bastante amplo. Como os Estados Unidos há muito definem seus 

interesses em perspectiva global e desde a Segunda Guerra os perseguem de 

forma conseqüente nesse âmbito, o trabalho do Instituto envolve consideração dos 

regimes internacionais e dos contextos regionais em que se exerce a ação do 

Estado norte-americano. 
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 Resumo 

 

Este caderno descreve algumas das principais características e 

tendências da educação superior norte-americana na virada do milênio. 

Começa relatando as formas de expansão do sistema, destacando a relevância 

da educação superior de curta duração (community colleges). Em seguida, 

mostra as mudanças de financiamento, preços e custos, naquilo que alguns 

autores chamam de ‘era da privatização’. Os tópicos seguintes mostram a 

evolução da pesquisa acadêmica, as alterações nas fontes e nas áreas 

receptoras. Por fim, comenta as novas formas de interação das escolas com as 

empresas, a comunidade e as demais instituições públicas.. 

 

Palavras-chave: Estados Unidos – Educação Superior – Pesquisa e 

Desenvolvimento - Community College – Junior College – Two-year College. 

 

 

Abstract 

 

This report describes some of the main features and trends of American 

higher education at the turn of the Millennium. It starts reporting forms of system 

expansion, highlighting the relevance of the two-year sector (community 

colleges). Then, we show the funding changes, prices and costs, in the so-

called   “era of privatization”. The following topics show the evolution of 

academic research, changes in sources and receiving areas. Finally, there are 

some comments on new forms of interaction with schools, the community and 

other public institutions. 

 

Key-words: United States – Higher Education – Research and Development - 

Community College – Junior College – Two-year College. 



 

 



 
 

9 
 

Cadernos Cedec nº 114. Edição Especial Cedec-INCT-Ineu, junho/ 2013 
 

BALANÇO AO FIM DE UM SÉCULO 

 

Para muitos analistas, nos anos 

1970 começa uma nova era na 

educação superior americana.  

Os anos 1945-1970 – os 

chamados “Vinte e cinco gloriosos” do 

pós-guerra  - tinham sido um período de 

extraordinária acumulação de capital e 

também uma espécie de era dourada 

para o sistema de ensino superior e 

pesquisa acadêmica. Universidades de 

pesquisa se agigantaram com recursos 

federais  -  encomendas do complexo 

industrial-militar e, parcialmente, da 

saúde, através do NIH. Crescem 

também as universidades estaduais, 

algumas delas incorporadas ao núcleo 

duro da pesquisa nacional. O ensino de 

graduação se massifica, com políticas 

como o GI Bil, as bolsas e empréstimos 

federais. . 

Na década seguinte, o sistema 

experimenta uma espécie de “travessia 

do deserto”. As universidades de 

pesquisa ainda recebem recursos mas 

passam por uma paulatina readequação. 

Percebe-se que os ‘velhos tempos’ 

começavam a ficar para trás. Começa 

uma fase de anuidades altas (com 

grandes sistemas de crédito estudantil e 

endividamento das famílias)-  uma 

combinação de “high tuitions & high aid” 

que explicaremos mais adiante. Os 

community colleges começam a 

aparecer como o segmento cujas 

matrículas mostram mais nítido 

crescimento. 

Os anos 1980 abrem um período 

marcado pelas reformas de Ronald 

Reagan, conjugando uma nova política 

econômica – neoliberalismo e “economia 

da oferta” – e um velho estimulante, a 

warfare, economia bombeada pela 

guerra. Segundo Roger Geiger, essa é a 

era da privatização no ensino superior. 

Delineia-se um novo modo de operação 

e de estruturação desse sistema, tanto 

no ensino quanto na pesquisa, com a 

busca de novas formas de 

financiamento, gerenciamento e 

especialização de funções entre os 

diferentes tipos de instituição. Há ainda 

um curso período, nos anos 1980, de 

recrudescimento da pesquisa militar 

(Reagan), mas as principais 

universidades buscam um novo modelo, 

mais voltado para a pesquisa comercial 

encomendada.. No campo do ensino de 

massa, de graduação, os CC se tornam 

o segmento predominante. 

Esta primeira parte do relatório 

tenta desenhar um quadro geral desta 

fase (1970-2010).  

 

*   *  *  * 

 

Comecemos pelo contexto e em 

suas determinações.  Em 1970, os 

países europeus, reconstruidos, já eram 

concorrentes dos EUA. Em finais dos 

1960s registrava-se a primeira 

ocorrência dos “déficit gêmeos” 
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americanos: balança comercial e 

orçamento federal, ambos no vermelho. 

Em outro plano, o crescimento do 

mercado de divisas ‘paralelo’ conhecido 

como eurodólares pressionava as 

regulacoes bancarias americanas 

vigentes desde o New Deal. E, somados 

a outros fatores, pressionavam também 

o arranjo internacional fixado em Bretton 

Woods baseado no dólar e no lastro-

ouro dessa moeda ‘mundial’. Assim, a 

“crise do dólar” dos anos 1960s foi 

seguida, no inicio dos 1970s, pelo fim do 

lastro-ouro e das regras de cambio fixo. 

No final dos anos 1960s, intelectuais 

social-democratas (os liberais) e a 

esquerda divergiam em detalhes sobre o 

caráter intrinseco ou acidental do 

imperialismo americano, mas mesmo os 

liberais (McGovern, Fullbright) 

reconheciam distorçoes serias nesse 

rumo. No incio dos 1970s, a derrota no 

Vietná não fora apenas militar, fora 

politica e economica (os custos da 

guerra). E tivera impactos profundos na 

cultura, nos valores, na auto-confiança 

americana. No interior  das 

universidades, questionava-se o maná 

que adubara seu crescimento, a pequisa 

programada de interesse militar (DoD, 

Nasa, AEC). E, por outro lado, mas não 

por conta desse questionamento, 

baixava esse investimento militar em 

pesquisa, dando lugar a outro tipo de 

financiamento.  

Ainda no campo do ensino 

superior, abalava-se a crença na 

educação como alavanca para 

mobilidade social e como fonte do 

crescimento do pais. Alguns livros ‘anti-

universidade’ e mesmo “anti-escola” se 

difundem rapidamente. Alguns temas 

dessa crítica são repetidos ad nauseam, 

viram quase moda. Nos anos 1970s, 

alguns livros progagaram duas dessas 

idéias: (1) não é tão essencial ter nivel 

superior para ganhar mais, ou, seja, ter 

nivel superior não eleva tanto os 

salarios; (2) o pais não precisa de tanta 

gente graduada e pos-graduada.  Dois 

desses livros merecem lembrança, pela 

repercussão:  The case against college, 

de Caroline Bird (1975), e The 

Overeducated American , de Richard B. 

Freeman (1976). Este filão, alias, 

reapareceria volta e meia nas estantes 

das livrarias: em 2001, por exemplo, 

Linda Lee, redatora do N.Y Times, 

retomaria essa cruzada com um 

flamejante libelo: Success Without 

College: Why Your Child May Not Have 

to Go to College Right Now--and May 

Not Have to Go At All [Lee, 2001]. 

Em seguida, outras denúncias 

alimentaram essa polêmica: (1) o ensino 

de graduação é ruim, sobretudo nas 

grandes universidades públicas (mas 

ase privadas não escapam); (2) os 

professores não se importam com isso; 

(3) professorado privilegia a pesquisa 

frente ao ensino, por diversos motivos 

(critérios de ascensao na carreira, 

retribuições materiais, etc). Como 

dissemos, esses temas começam a se 

propagar insistentemente já nos anos 

1970s. No final da década seguinte, 
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seriam condensados em alguns livros-

bomba tais como ProfScam – Professors 

and the Demise of Higher Educatiuon 

(Charles J.Sykes, 1988),  The Hollow 

Men – Politicas and Corruption in Higher 

Education (Sykes, 1990), Killing  Spirit – 

Higher Education in America (Page 

Smith, 1990), entre muitos outros. 

Contudo, passado esse momento 

mais crítico, a estima do ensino superior 

e da pesquisa acadêmica foram se 

recuperando. Nos últimos anos do 

século XX e começo do novo milênio, 

vários estudos resgatavam o papel 

estrategico da universidade  como um 

motor  ou uma infra-estrutura 

indispensável, em uma economia 

baseada em conhecimento e inovacao, 

em que esse conhecimento agrega muito 

valor aos bens produzidos. E apontavam 

para a evidência de que as 

universidades forneciam insumo 

intelectual para a geração desse bem 

estratégico, o conhecimento incorporado 

na produção: 

 

“As of 2003, over 70 percent of all 

science and engineering graduates 

were working in private industry. 

Forty-four percent of all the science 

and engineering students who had 

earned PhDs were working in 

industry; 43 percent were working at 

institutions of higher learning; and 13 

percent were doing other things. It is 

clear that research universities rep-

resent the main pipeline to our 

nation's industrial research 

laboratories.And the 100 or so 

greatest research universities produce 

the majority of PhDs in science and 

engineering. The great industrial 

laboratories could not function without 

these universities feeding them new, 

talented individuals on a consistent 

basis. [Cole,2009, p. 195-196] 

 

Mas os balanços da educação 

americana seguiam com variadas formas 

de ceticismo e euforia, mais ou menos 

típicos e reiterados naquilo que Norton 

Grubb chama de “Evangelho da 

Educação” [Grubb, 2004] . Esta litania, 

constantemente retomada na história 

americana, faz da educação (e da 

escola, em especial) uma cura e 

redenção para todos os males, com a 

consequente condenação do anjo se não 

cumpre eficientemente a missão.  

Assim, volta e meia, estudos insistem 

em alguns paradoxos. Ao mesmo tempo, 

pesquisadores norte-americanos alertam 

para o fato de que há uma 

desconfortável convivência entre dois 

indicadores: 60% dos jovens estão 

sendo educados no nível superior, 

enquanto apenas 30% dos novos 

empregos exigem conhecimento desse 

teor. Aparentemente, o sistema 

educativo ianque tem altos índices de 

cobertura e qualidade e a população que 

cobre resulta fracamente educada, se 

considerados os testes padronizados 

internacionais, em que os jovens e 

adultos americanos ficam, 

sistematicamente, atrás de europeus e 

asiáticos. Por outro lado, esta mesma 

população está sendo “educada em 

excesso”, se consideradas as 

necessidades das ocupações correntes. 

Tais informações permitem uma 
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avaliação resumida da encrenca. 

Também é repetida e insistentemente 

lembrado o distanciamento entre o topo 

(as universidades de elite) e o resto do 

sistema educativo é. Burton Clark 

sintetiza essa percepção: 

 

International comparisons at the end 

of the twentieth century strongly 

support the impression that American 

education is weak, even highly 

defective, at the elementary and 

secondary levels and strong, even 

highly effective, at the tertiary level, 

with the highest program, "graduate 

education," appearing as a tower of 

strength. This advanced tier has made 

American higher education the world's 

leading magnet system, drawing 

advanced students from around the 

world who seek high-quality training 

and attracting faculty who want to 

work at the forefront of their fields. 

[Burton Clark, 1995, p. 116] 

 
 Parece que se confirmam as 

análises de vários estudiosos norte-

americanos: os dois primeiros anos de 

ensino superior daquele país devem ser 

equiparados, em termos pedagógicos, 

ao ensino médio de países como a 

França e a Alemanha. O quadro fica 

mais completo e complexo quando 

levamos em conta que boa parte dos 

estudantes americanos estaciona nesses 

dois primeiros anos, ao conseguir um 

certificado de ‘associate degree’, nas 

faculdades comunitárias de ensino de 

curta duração (junior e community 

colleges). De fato, a conclusão dos dois 

primeiros anos de colleges e 

universidades assemelha-se mais a uma 

operação de reciclagem acadêmica, para 

melhorar uma high-school (ensino 

médio) de qualidade ruim, a qual, por 

sua vez, dá sequência a uma escola 

elementar também ruim. Aliás, esse 

costumava ser o diagnóstico de lideres 

acadêmicos do século XIX e do início do 

século XX, quando sonhavam com uma 

universidade ideal, a sua true university.1  

Em um famoso livro sobre a high-

school americana, James B. Conant 

[1959] já havia feito esse paralelo em 

detalhe. Esse estudo, em particular, tem 

um significado especial. Conant não era 

apenas o consagrado cientista e reitor de 

Harvard, mas embaixador dos EUA na 

Alemanha do pós-guerra. Observara de 

perto o velho e o novo mundo e traçava 

um precioso cotejo. 

Quando olhamos o conjunto do 

sistema de ensino superior, 

principalmente quando focalizamos os 

números de matriculas na graduação, 

principalmente, notamos o quanto faz 

sentido esse confronto, essa qualificação 

peculiar do que se chama de ensino 

superior nos Estados Unidos, uma marca 

de seu engenho e de seu potencial mas, 

também, de seus limites e riscos. 

Repisemos que 

aproximadamente metade dos 

estudantes de graduação são, de fato, 

estudantes de cursos superiores de curta 

                                                 
1
 Para uma visão geral da história e da 

estrutura do sistema norte-americano de 

ensino superior, pode-se consultar 

Brubacher  & Rudy (1958 ) e Cohen (1998). 

Especificamente sobre a história da 

articulação entre universidades e community 

colleges, de uma perspectiva crítica, ver Brint 

& Karabel (1989) 
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duração. Apenas uma pequena parte 

deles (perto de 25% a 30%) consegue 

transferência para continuar seus 

estudos numa universidade. E uma parte 

menor (uns 12% a 15%) consegue 

completar um curso de 4 anos (bachelor) 

ou uma escola profissional (medicina, 

engenharia, direito). Esse contingente 

que se transfere, porém, tem uma 

funcionalidade grande no sistema: em 

geral, os colleges de longa duração (4-

year colleges) e as universidades 

perdem uns 20/30% de estudantes no 

segundo ano. As transferências, de certo 

modo, cobrem essas perdas, 

preenchendo aquilo que costumamos 

chamar, entre nós, de ‘vagas 

remanescentes’. Lembremos que o 

ensino superior, mesmo nas 

universidades públicas, é pago pelo 

estudante, integral ou parcialmente. 

Essas transferências fazem diferença na 

sustentação das escolas, cada vez mais 

dependentes das anuidades (tuitions) 

dos estudantes, dada a queda das 

dotações públicas (dos estados) e dos 

subsídios federais.  

Esse enorme setor do sistema – 

o dos two-year colleges – deve ser 

somado às grandes universidades 

estaduais de ‘segunda linha’, aquelas 

que não formam parte das cento e 

poucas de pesquisa ou das outras 

duzentas ou trezentas ‘doutorais”. São a 

infantaria do exército. 

Quanto ao topo, o das escolas de elite, 

elas já estavam nesse lugar há muito 

tempo.  

Já nos anos 1930, o segmento 

americano de universidades de 

pesquisajá possuía projeção 

internacional e atraia cérebros europeus 

que fugiam das crises do velho 

continente2. Ele era comosto de 

universidades criadas já com esse perfil, 

no final do século XIX (como Chicago e 

Johns Hopkins), mais antigos colleges 

coloniais transformados em 

universidades (como Harvard), algumas 

novas escolas (como o MIT) e algumas 

poucas universidades estaduais mais 

ricas. 

 Mas o sistema experimentou uma 

grande transformação depois da guerra. 

Dentre as universidades estaduais, 

algumas, potencializadas pela pesquisa 

programática de interesse militar, se 

somaram às universidades de pesquisa, 

também extremamente beneficiadas por 

esses financiadores generosos 

(Departamento de Defesa, Nasa, 

Comisssão de Energia Atômica).  As 

demais universidades e os Junior 

Colleges (rebatizados como Community 

Colleges, depois da Comissão Truman) 

foram beneficiários de outra sequela da 

guerra, o GI Bill, a lei de reinserção dos 

veteranos. Aquele ato federal garantiu a 

mais de 2 milhões de reintegrados o 

                                                 
2
 “Os Estados Unidos alcançaram a nações 

líderes em ciência bem antes que os eventos 

da Europa foçassem a migração intelectual 

dos anos 1930. A desintegração do ensino 

na Europa Central e o fortalecimento das 

instituições americanas com proeminentes 

cientistas estrangeiros apenas acentuaram 

esse processo. Quando eclodiu a segunda 

Guerra Mundial, os Estados Unidos eram 

claramente o principal centro de ciência do 

mundo” [Geiger, 2008, pp. 233-234]. A 

respeito da migração de cientistas, ver  

Fleming & Bailyn, 1969.  
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ingresso no ensino superior – em 1948, 

metade dos estudantes do ensino 

superior era constituída de bolsistas 

dessa lei. O maná da guerra fluiu 

fartamente até a metade dos anos 1960, 

estabilizou-se em seguida, e entrou em 

crise na segunda metade dos anos 1970, 

quando os dois lados do sistema – 

pesquisa e ensino – precisaram procurar 

outros modos de financiamento. 

Além dessas diferenças de status, 

prestigio (e riqueza, por suposto), é 

preciso indicar outra distinção importante 

no perfil geral do sistema. Trata-se do 

contraste entre o crescimento das 

escolas privadas e o das públicas. Pode-

se ver que, no imediato pós-guerra, elas 

estavam emparelhadas no número de 

matrículas totais. A partir daí, o setor 

público deslancha. Uma outra 

informação que deve ficar clara, para o 

leitor brasileiro, é que as instituições 

privadas de ensino norte-americanas 

são, na sua grande maioria, instituições 

sem fins lucrativos.  Resumindo a 

estória: a enorme massificação do 

ensino superior americano, no pós-

guerra, foi liderado pelo setor público; 

dentro ele, pelas escolas de dois anos 

(community colleges), que deslancharam 

nos anos 60 e hoje representam metade 

dos ingressantes. Como o ‘suprimento’ 

de concluintes das high schools se 

estabilizou, as escolas foram cada vez 

mais invadidas por um ‘novo público’, de 

alunos mais velhos, de mulheres, de 

minorias étnicas. E nas primeiras 

décadas do novo milenio cresceu muito 

um setor de escolas privadas com fins 

lucrativos, que era muito pouco 

significativo.

  

 

 

 
A seguir, comentamos alguns dos principais traços e sistemas do sistema 
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de ensino superior e pesquisa 

acadêmica no período 1970-2010. Esta 

última data náo está ai inserida para 

dizer ou sequer sugerir que o ciclo 

fechou ou que uma nova fase se abre. 

Apenas se deve ao fato de que a maioria 

dos dados mais recentes que colhemos 

estão perto desse ano. Poderiamos 

sintetizar essa descrição a seguir em 

algumas proposições, abaixo 

enumeradas: 

 

(I) Para a educação superior norte-

americana, os anos 1970 foram um 

momento de relativa estagnação e 

busca de alternativas. As matriculas 

na graduação sofreram inicialmente 

alguma queda, mas se 

reequilibraram ao longo da década. 

Vão se desenhando alterações de 

perfil. Na graduação, o crescimento 

é maior nos cursos de curta duração 

(community colleges), e nos ramos 

profissionalizantes das demais 

escolas. Verifica-se também um 

lento mas constante crescimento do 

segmento de escolas com fins 

lucrativos (for profit) 

 

(II) Altera-se significativamente o 

padrão de financiamento, com uma 

progressiva “privatização” das 

fontes. Sobem os valores das 

anuidades e taxas.  Ao mesmo 

tempo, a renda media das famílias 

cresce muito pouco e aumenta a 

desigualdade. Aumentam os 

empréstimos (endividamento das 

famílias com crédito estudantil). Um 

segmento cada vez mais destacado 

de escolas privadas foca suas 

atividades em ramos profissionais 

de prestígio (com destaque cada 

vez maior para a  área médica, ao 

lado de direito, economia, algumas 

engenharias) (e) e na pós-

graduação. 

 

(III) As verbas de pesquisa sofreram 

abalos, mas não desabaram. As 

instituições buscaram outras formas 

de financiamento e organização. 

Cresce o descolamento entre 

pesquisa e ensino (sobretudo o 

ensino de graduação). Percebe-se 

uma ainda maior autonomização da 

pesquisa – por exemplo, um maior 

descolamento das ORUs, organized 

research unities, frente às estruturas 

de governança das universidades. 

Mudam paulatinamente os grandes 

financiadores da pesquisa - dos 

segmentos de base militar (Exército, 

Marinha, Aeronáutica, NASA, 

Comissão de Energia Atômica)  

para os NIH, sobretudo e cada vez 

mais em parceria com empresas 

privadas. Muda também o destino 

das verbas de pesquisa: da fisica, 

química e engenharias para as 

‘ciências da vida’. 

 

 

(IV) O crescimento significativo da 

pesquisa médica é, mais 

precisamente, o crescimento de um 
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determinado tipo de pesquisa 

médica ou das “life sciences”: nem 

tanto a chamada pesquisa básica e 

mais o estudo ligado à prática 

clinica, ao desenvolvimento de 

procedimentos, aparelhagens e 

fármacos associados a diagnóstico 

e tratamento doenças selecionadas 

(por exemplo, a guerra contra o 

câncer declarada por Nixon, já no 

começo dos anos 1970). 

 

 

(V) Torna-se evidente uma maior busca 

de interações do espaço acadêmico 

com o mundo comercial (o 

business) e a economia local (a 

‘comunidade’). Isto ocorre não 

apenas no campo da pesquisa, 

mas, também, no ensino (o contract 

education ou contract training, por 

exemplo). 

 

Vejamos, agora, cada um desses 

tópicos. 
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( I ) Como se expandiu o sistema? 

Resumo: Para a educação superior norte-americana, os anos 1970 foram um momento 
de relativa estagnação e busca de alternativas. As matriculas na graduação 
sofreram inicialmente alguma queda, mas se reequilibraram ao longo da década. 
Vão se desenhando alterações de perfil. Na graduação, o crescimento é maior 
nos cursos de curta duração (community colleges), e nos ramos 
profissionalizantes das demais escolas. Verifica-se também um lento mas 
constante crescimento do segmento de escolas com fins lucrativos (for profit) 

 
Depois da segunda guerra 

mundial, o ensino superior americano 

passou por uma fase de grande 

expansão, vitaminada por diversos 

fatores, entre eles o já mencionado GI 

Bill, formidável programa de ajuda 

educacional aos veteranos. De outro 

lado, o número de concluintes do 

ensino médio (high school) atingiu um 

pico no começo dos anos 1970, mas 

em seguida estabilizou-se. Os gráficos 

seguintes mostram essa evolução:
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Desde os anos 1960, porém, um 

novo público inflava as escolas – 

alunos mais velhos, mulheres, minorias 

étnicas. A participação das mulheres, 

em particular, já superava a dos 

homens no final dos anos 1980:
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Como já dissemos, depois de 

1945 o setor público predominou 

claramente, em número de matrículas. 

Já nos anos 1950 ele superava as 

escolas privadas no total de 

matrículas:

 

 

 

E esse diferencial foi crescendo nos anos seguintes: 
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 Mas depois de 1970 os tempos 

pareciam mais incertos. A soma total de 

matriculas chegou a um pico de 11 

milhoes em 1975, mas, então, pela 

primeira vez na história americana, a 

educação superior parou de crescer. 

Depois desse “engasgo”, o sistema 

voltou a crescer, mas com uma parcela 

cada vez maior de esutantes 

frequentando community colleges. 

É importante também registrar o peso 

dos alunos part-time (matriculados em 

menos de 3 cursos por semestre, menos 

de 12 horas semanais de aula). 

Publicações do College Board, 

exploradas a seguir, mostram que, 

curiosamente, nos anos 2000, o 

número de estudantes full-time, na 

graduação, subiu mais (44%) do que 

os part-time (27%). Isso mostra uma 

relativa recuperação da matricula full-

time, que tinha caído nos anos 1970. 

Mas era mesmo, uma recuperação 

depois de uma queda. Afinal, apenas 

em 1998 os calouros full-time voltaram 

ao nível de 1975. E a proporção par-

time/full-time varia entre os tipos de 

instituicao. Eml 2011, 60% dos 

estudantes de community college 

(publicos) era matriculado em part-time, 

assim como 23% dos estudantes de 

graduação nas instituições “four-year” 

públicas; esse percentual caia para 17% 

nas escolas privadas sem fins lucrativos 

(four-year), e para 24% nas escolas com 

fins lucrativos.  

Lembremos que o segmento de 

curta-duração (community colleges) é 

basicamente público, a participação 

privada é pouco significativa. Assim, 

quando olhamos para dentro desse setor 

publico, diferenciando os dois 

segmentos, vemos o seguinte:
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Somando essas ondas 

sucessivas de crescimento e 

diferenciação, o quadro que se 

consolida agora, com dados do ano 

letivo 2009-2010, é o seguinte:

 

 

 

 

Para completar o quadro, nos 

community colleges, a taxa de 

conclusão é mais baixa e oscilante.  

Aparentemente, essa tendência 

confirmaria o efeito “cooling out” nos 

community colleges apontado por 

Burton Clark [cf. Clark, 1960 e 1980), 

efeito que já comentamos em texto 

anterior. Contudo, Geiger indica uma 

espécie de ‘cooling out’ também nas 

escolas de bacharelado (4-year):  

 

The notion that large state 

universities neglect undergraduate 

students has a venerable history. 

There was certainly some truth to it 

when the baby-boom generation 

reached college age in the 1960s. 

Few of these institutions were very 

selective, and the prevailing 

philosophy was "sink or swim?' 

Certain introductory courses like 

chemistry and calculus were 

expected to cull the herd, diverting 

the less able to less demanding 

majors, or directly out [the door. 

[Geiger, 2004, p. 93] 

 

Geiger indica ainda uma curiosa 

articulação desses movimentos – 

crescimento de matrículas em 

community colleges, transferências e 

evasão nos primeiros anos das escolas 

de longa duração. Através de seus 

transfers (ainda que percentualmente 

baixos), os CC contribuem para diminuir 

a perda de estudantes das universidades 
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e colleges de longa duração, injetando 

novos alunos no segundo e terceiro anos 

das escolas de bacharelado. Assim,  

 

The supply of students for four-

year colleges is not limited to 

recent high school graduates. An 

immense pool of students, nearly 

q. million in 1997, attends degree 

programs at two-year colleges 

either full- or part-time. Only a 

small portion of these students 

makes the transition to 

baccalaureate-granting colleges, 

but they more than compensate for 

attrition among freshmen at those 

colleges. The number of 

undergraduates at four-year 

institutions has crept upward since 

the mid-197os at a rate of i percent 

per year. The number of bachelor's 

degrees awarded annually—the 

output of American colleges—has 

grown at a barely higher rate. The 

expansion of American higher 

education was extremely slow from 

the mid-i97os to the mid-199os, 

although it seems to have 

accelerated somewhat since then. 

[Geiger, 2004, p. 20] 

 

Além do crescimento dos CC, em 

todas os segmentos do ensino superior 

há uma nova proporção em proveito de 

ramos profissionalizantes. 

 Verifica-se, ainda uma 

significativa ampliação do setor lucrativo, 

tradicionalmente marginal na educação 

superior americana. Embora continue a 

representar um percentual pequeno das 

matrículas, o setor cresceu 

significativamente depois do ano 2000 e 

tem tido bom desempenho no que diz 

respeito às taxas de conclusão (diplomas 

e certificados). A literatura especializada 

aponta vários motivos para essa 

mudança e para esse sucesso nos 

resultados, entre elas o fato de que elas 

são instituições com anuidades baratas, 

são muito descentralizadas (instalam-se 

em prédios adaptados) e oferecem 

cursos muito ‘focalizados’ e enxutos3.  O 

setor lucrativo tem seus lideres: 

 
The University of Phoenix 

(corporate name: Apollo Group is 

the poster child of the for-profit 

sector. It caters to working adults 

(students had to be 23 or older) 

and awards 76 percent of degrees 

in business and management. The 

niche Phoenix fills is defined less 

by content and more by the 

manner of delivery (Sperling & 

Tucker, 1997). Offering five-week 

modular courses to cohorts of 

students, Phoenix has minimised 

the opportunity costs as well as the 

effort required for earning its 

degrees. When a credential is the 

goal, education can be 

streamlined. 

Unlike non-profit universities, for-

profit education corporations 

replicate successful business plans 

by creating additional units, which 

are generally modest in size. 

Expansion is facilitated by the 

commodification of knowledge. The 

University of Phoenix has 

‘unbundled’ the faculty role. 

Content is provided by professional 

                                                 
3
 Uma visão ‘por dentro’ (e evidentemente 

entusiástica) do setor for-profit  pode ser 

encontrada no livro de John Sperling, 

fundador do Grupo Apollo: Rebel with a 

Cause – the Entrepreneur who created the 

University of Phoenix and the for-profit 

revolution in higher education, John Wiley & 

Sons Inc., N.York,  2000. 
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course designers, who start with 

‘learning objectives’ and then 

assemble materials that will fulfil 

those objectives. Everything must 

be prepackaged and simplified so 

that the shifting corps of part-time 

teachers (actually, independent 

contractors) need only ‘deliver’ this 

material to students across the 

country. [Geiger, 2011, p. 13:]  

 

Como dissemos, esse setor 

cresceu não apenas no numero 

de matrículas, em geral, mas 

também nos resultados 

acadêmicos registrados. Quando 

comparamos o ano letivo de 

1999-2000 com o de 2009-2010, 

vemos que, nos diplomas 

denominados “Associate degree” 

(curta duração), o setor pulou de 

uma participação de 12% para 

19%. No total de diplomas de 

“Bachelor”, o setor tinha  2% do 

total, passou para 6%. Na média 

de todos os diplomas, o 

crescimento foi de 2% para 9%. 

 

O quadro de concentração 

(crescimento do tamanho médio das 

escolas) é também muito evidente 

depois de 1945.  Vale a pena lembrar  

imagens já anteriormente exibidas. Com 

os dados fornecidos por Cohen (1998, 

passim), construímos indicadores 

gráficos dessa concentração, em número 

de estudantes e em renda total das 

escolas. Na figura a seguir , notamos 

que o número de instituições cresce, 

paulatinamente. Mas o número de 

matrículas simplesmente explode: o 

tamanho médio das escolas (em número 

de estudantes) é muito maior depois de 

1945. 
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Algo de similar ocorre quando tomamos outro número, a renda das escolas. A 

concentração é clara. 

 

 
 

 
 

Voltemos agora nosso olhar para as 

instituições públicas. Nelas, é relevante 

comparar a evolução dos estudantes 

matriculados em cursos de curta duração 

e aqueles matriculados em 4-year 

colleges e universidades, algo que já 

comentamos e que vale a pena observar 

de novo. Assim, quando olhamos o total 

de matrículas nesses dois tipos, mas 

somando instituições públicas e 

privadas, temos uma proporção bem 

grande de estudantes 4-year (isto é, 

aqueles que se preparam para um curso 

de longa duração, um bacharelado). O 

Two-year college é, fundamentalmente, 

uma escola pública. O segmento 

privado, nesse segmento, é bem 

reduzido – e, nesse caso, 

predominantemente ocupado por 

instituições com fins lucrativos.
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Mas quando focalizamos apenas as 

escolas públicas, o segmento de curta 

duração se aproxima bastante do 

segmento “superior”. O “vão” entre os 

dois crescimentos é menor – e tendente 

a diminuir ainda mais. 
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Essa tendência fica ainda mais 

forte quando focalizamos as matrículas 

dos calouros, os que entram na 

faculdade pela primeira vez – em outras 

palavras, aqueles que não são 

reingressantes ou ‘retornantes’, mas, em 

geral, recém-formados do ensino médio. 

É o que mostra o gráfico a seguir. 

 

 

 
 
 

 
 Quer dizer, desde 1968, o 

community college é a porta de entrada 

principal, predominante, para esses 

estudantes. A maior parte dos 

estudantes de ensino superior dos 

Estados Unidos – hoje, mais da metade 

– começa sua trajetória em uma 

faculdade comunitária de curta duração. 

 
Um outro aspecto a destacar, na 

comparação público/privado, é que a 

diferença no tamanho das matrículas se 

torna mais agudo quando somamos 

apenas os estudantes de graduação. As 

grandes universidades privadas têm um 

segmento de pós-graduação e de 

escolas profissionais de longa duração 

(medicina, direito, por exemplo) bastante 

grande, numa proporção bem maior do 

que as universidades públicas, que, por 

vários motivos, inclusive a necessidade 

de responder a pressões de seus 

financiadores (os contribuintes) precisam 

expandir matrículas de graduação e 

manter uma série de cursos de menores 

anuidades. Assim, no gráfico a seguir 

podemos reparar que as escolas 

privadas dobraram o numero de 



 
 

27 
 

Cadernos Cedec nº 114. Edição Especial Cedec-INCT-Ineu, junho/ 2013 
 

matriculas da graduação, mas as 

escolas públicas mais do que triplicaram 

esse montante.
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( I I ) Custos, preços e fontes de financiamento 

 

 

Esta seção examina alguns 

aspectos da economia da educação 

superior norte-americana depois de 

1970. Constata, inicialmente, algumas 

alterações fundamentais no padrão de 

financiamento, com a progressiva 

“privatização” das fontes. Sobem os 

valores das anuidades e taxas. Ao 

mesmo tempo, a renda média das 

famílias cresce muito pouco e aumenta a 

desigualdade. Aumentam os 

empréstimos, o endividamento das 

famílias com crédito estudantil. Um 

segmento cada vez mais destacado de 

escolas privadas foca suas atividades 

em ramos profissionais de prestígio, com 

destaque cada vez maior para área 

médica, ao lado de direito, economia, 

algumas engenharias e para a pós-

graduação 

 

Uma nova conjuntura no final do 
século – retração econômica e 
desigualdade ampliada 

 
Reproduzo, abaixo, um diagrama 

elaborado por Bluestone & Harrison 

[1990, p. 71], indicando os caminhos da 

desigualdade de renda na sociedade 

americana entre 1950 e 1985. 

 

 

 

Reparemos na queda da desigualdade no pós-guerra, com uma 
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inversão atípica na recessão do final dos 

anos 1950. E observemos, então, o 

aumento brutal dessas distancias no 

período seguinte, com uma aceleração 

extraordinária nos anos 1980s.  No novo 

período, depois dos vintes e cinco 

gloriosos do pós-guerra, temos uma 

combinação perversa: crescimento 

econômico menor e desigualdade maior.  

A seguir, procuramos ver os 

diferentes impactos dessas tendências, 

nos diferentes estratos da sociedade 

norte-americana, com implicações claras 

no acesso a bens como educação, na 

capacidade de pagar pelos ‘serviços 

educativos”.  

Comecemos pela mudança dos 

dinamismos econômicos, sintetizados no 

quadro seguinte:

 

 

 
 
 

 
O diagrama sugere a progressiva 

perda de dinamismo do substrato 

econômico, a partir dos anos 1960. É 

gritante o contraste entre os ‘bons velhos 

tempos’ do pós-guerra e os resultados 

cada vez menos animadores do final do 

século XX. Isto, por si só, já teria um 

impacto previsível sobre a educação 

superior. Mas é relevante detectar o 

desigual impacto dessas perdas, quando 

olhamos para segmentos específicos da 

sociedade. Comparemos os dois 

períodos – vinte e cinco anos gloriosos 

do pós-guerra e o final do século. 

Vejamos como cresceu a renda dos 

diferentes estratos na “era dourada”:



 
 

30 
 

Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes 

 

 

 
 

 
O leitor também poderia lembrar 

que esses ‘velhos bons tempos’ do pós-

guerra tendiam a reforçar o ‘sonho 

americano’ e a projetar, para o restante 

do mundo, as virtudes do modo de vida 

americano, o famoso american way of 

life. Afinal, mesmo sem dispor de 

instituições de seguro social como 

tinham os europeus, os norte-

americanos conseguiam gerar emprego 

e renda razoavelmente distribuídos. A 

desigualdade, nesse período, chegou a 

recuar, já que a renda dos estratos 

inferiores da sociedade mostrava ganhos 

maiores do que a dos segmentos 

superiores (que, ainda assim, também 

cresceu). O quadro muda radicalmente 

no período seguinte, quando o bolo não 

só para de crescer, como passa a ser 

distribuído cada vez mais desigualmente. 

Como se pode notar no diagrama 

abaixo, os segmentos inferiores da 

sociedade vêem sua renda recuar ano a 

ano. 
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O resultado acumulado, no final 

de um certo período é que o pedaço do 

bolo que cabe ao andar de baixo (e 

mesmo às classes médias) é 

significativamente menor. Em 1990 era 

este o retrato dessa situação (que se 

seguiu degradando nos anos seguintes): 

 
 

Evolução das desigualdades nos Estados Unidos  
Evolução de 1973 a 1990 da fração da renda total que vai 
para cada quintil (20% inferiores, superiores, etc.) e para os 
5% dos lares mais ricos. 

 1973 1990 Evolução 

5% superiores 15,55% 17,4% 12,3% 

 Quintil superior 41,1% 44,3% 7,8% 

 Quarto quintil 24,0% 23,8% -0,8% 

 Terceiro quintil 17,5% 16,6% -5,1% 

 Segundo quintil 11,9% 10,8% -9,2% 

Quintil inferior  5,5% 4,6% -16,4% 

Reproduzido de Todd, 1999, p. 140  

 
 
Talvez o impacto não tenha sido 

mais desastroso e desestruturador 

porque os programas reformadores da 

Great Society (Governo Johnson) 

corrigiam algumas distorções do 

mercado. E programas de assistência 

médica, como o Medicare e Medicaid, 

melhoravam o acesso à saúde. 

Lembremos ainda que, no final dos anos 

1960, o Congresso americano 

ressuscitou o Food Stamp, programa de 

socorro alimentício para a população 

carente. Hoje, este programa atende a 

perto de 45 milhões de pessoas, uns 

15% do total da população americana. 

No que diz respeito ao acesso à 
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educação superior a estória é outra, 

como veremos a seguir. Primeiro, 

entendamos quanto e como o sistema 

educativo cresceu; depois veremos 

como os diferentes estratos de renda 

dele se beneficiaram.  

Antes, porém, vale esclarecer 

como é paga a educação superior nos 

Estados Unidos.  

 

O que se paga no ensino superior 

americano, quem paga e quanto 

 

O financiamento do ensino 

superior americano tem suas 

peculiaridades e são necessários alguns 

esclarecimentos para que um leitor 

estrangeiro entenda como ele opera.  

 

Em principio, o ensino superior, 

mesmo nas escolas públicas, é pago 

pelo usuário ou beneficiário direto. Em 

principio, dissemos: o que quer dizer que 

em determinados casos, determinados 

estudantes não pagam ou pagam menos 

do que é publicado na ‘tabela de preços’ 

das escolas. Quem paga, então, a 

diferença? Vejamos. 

As escolas costumam divulgar, 

em seus prospectos e sites, não apenas 

as taxas e anuidades cobradas, mas 

também a estimativa dos gastos com 

manutenção do estudante (como o 

chamado room and board, casa e 

comida, seja ele ‘vendido’ pela escola ou 

não). 

Assim, por exemplo, poderíamos 

ter a seguinte tabela (adaptada de 

publicação do College Board), com o 

custo médio, para os estudantes, de uma 

escola pública de longa duração (uma 

universidade ou um four-year college, 

uma faculdade de bacharelado):

 

 

Net Prices for Full-Time Students at Public Four-Year Colleges by Dependency 
Status and Family Income, 2007-08 

 
Renda Familiar (estudante dependente) Estudante 

não 
dependente   

Mais 
baixo 

Médio-
baixo 

Médio-
alto 

Mais 
alto 

Valor líquido 
anuidades e taxas 

0 1420 3860 4330 1110 

Casa e comida 
(gastos líquidos) 

9030 10820 11000 11260 10690 

Total Bolsas e 
auxílios 

7050 4310 2140 1740 3280 

Sources: NCES, NPSAS, 2008; calculations by the authors. 

Obs: inclusos apenas os "In-state students", para comparar com os 2-year, que 
são esmagadoramente 'in state' 
Fonte: The College Board, Maio 2012. Table 8 
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É pertinente comparar esses valores 

com aqueles das escolas de curta 

duração. Há uma razoável diferença. 

Vejamos a tabela:

 

 

Net Prices for Full-Time Students at Public Two-Year Colleges by Dependency 
Status and Family Income, 2007-08 

 
Renda Familiar (estudante dependente) Estudante 

não 
dependente   

Mais 
baixo 

Médio-
baixo 

Médio-
alto 

Mais 
alto 

Valor líquido 
anuidades e taxas 

0 800 1510 1570 0 

Casa e comida 
(gastos líquidos) 

6480 7630 8000 7890 8240 

Total Bolsas e 
auxílios 

3130 1190 510 340 1910 

Sources: NCES, NPSAS, 2008; calculations by the authors. 

Note: Income categories are:  
lowest — less than $32,500; 
 lower-middle — $32,500–$59,999;  
upper-middle — $60,000–$99,999; 
 highest — $100,000 or higher.  
Grants are from all sources, including federal and state governments, 
institutions, and private sources. “Other costs” include books and supplies, 
transportation, and basic living costs as reported by institutions in student 
budget calculations. 
Sources: NCES, NPSAS, 2008; calculations by the authors. 
Reproduzido de: The College Board, Maio 2012. Table 7 

 
 

Quando reparamos nas tabelas de 

preços anunciadas, vemos que o preço 

das anuidades e taxas subiu de modo 

constante e em percentuais altos nos 

últimos 30 anos. Nesse período, baixaram 

as dotações dos estados e localidades 

para as escolas, que, no entanto, tinham 

montado grandes estruturas, de altos 

custos fixos, na ‘era dourada’ e tinham que 

sustentar boa parte dela. A carga sobre os 

estudantes e suas famílias só não foi 

destruidora porque eles foram socorridos 

por diferentes tipos de políticas públicas. 

Aumentou, mais do que usualmente, a 

presença do governo federal no 

financiamento individualizado (não 

dotações institucionais), isto é, através de 

bolsas Pell Grant, bolsas para veteranos, 

renúncia fiscal, etc. Mesmo assim, o valor 

denominado “net tuition and fees”, valor 

liquido pago efetivamente pelo estudante, 

subiu continuamente, com algumas 

variações. As publicações do College 

Board estimam que dois terços dos 

estudantes full-time pagam a faculdade 

graças a algum tipo de ajuda em bolsas. E 

o restante 1/3 recebe alguma ajuda federal 

na forma de crédito ou dedução fiscal. 

Assim, por exemplo, no ano letivo 

2012-13, os estudantes de graduação full-

time de escolas públicas receberam em 

média US$5750 para cobrir o valor ‘cheio’ 
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das anuidades e taxas, que girou em torno 

de US$ 8665. Portanto, o valor 

efetivamente desembolsado pelo 

estudante foi, em média, de 2900 dólares. 

Nas escolas privadas sem fins 

lucrativos, no mesmo período, a anuidade 

media foi de US$ 15680, com um 

desembolso liquido de 13 380 dólares. 

Resumindo: O valor "cheio" das 

anuidades e taxas sobe, mas o valor 

"liquido", efetivamente pago pelo 

estudante também sobe, mas sobe 

menos. A diferença é coberta pelos 

diferentes tipos de ajuda (bolsas, 

subsídios). 

Nos community colleges (públicos) 

os estudantes receberam ajuda média de 

US 4350, com uma anuidade média de 

US$ 3131, o que significa um efetivo 

subsídio para outras despesas do 

estudante. A anuidade liquida dos 

community colleges, em 2012-13 foi 

inferior (em valores deflacionados) aos de 

2007-2008. 

Há anuidades e taxas diferentes 

para os estudantes residentes no estado 

(e portanto contribuintes do estado) ou 

dos ‘forâneos’, que pagam mais: in-state 

tuition, out-state tuition. Alguns estados 

têm acordos de ‘reciprocidade nos 

descontos’ com seus vizinhos. 

É importante identificar a origem 

das bolsas e auxílios para notar a 

relevância da participação federal no 

‘bombeamento’ do sistema: 

 
 

Fontes das Bolsas/Auxílios para estudantes full-time matriculados em 
Instituições publicas (2 e quatro anos), 2010-2011 (estimado) 

 Público 4 anos (%) Público 2 anos (%) 

Pell Grants 34 69 

Outras bolsas federais 11 12 

Bolsas Estaduais 19 9 

Bolsas institucionais 29 6 

Empregadores e bolsas 
privadas 

7 4 

Fonte: The College Board, Trends in Student Aid 2011. Table 9 

 
 

Como dissemos, a ajuda federal, 

através de bolsas e empréstimos 

subsidiados, reduziu o impacto da subida 

das anuidade. Mas teve outro efeito 

preocupante, o endividamento, que 

comentaremos a seguir.  

O contraste entre anuidades 

escolares e renda das famílias atinge 

praticamente todos os tipos de escola 

superior, inclusive o community college, 

a escola que mais acolhe os segmentos 

de baixa renda e das minorias étnicas. 

Já havíamos exibido este gráfico, que 

compara a evolução da renda mediana 

das famílias com os valores das 

anuidades médias de cada tipo de 

escola (e com a taxa de ascensão de 

cada um deles, evidenciado pela 

inclinação da curva). 
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[Reproduzido de Geiger, 2011, p. 3] 

 

Em outros termos, o estudante e sua 

família empenhariam um percentual 

muito maior de sua renda para pagar a 

educação superior. No setor privado, 

esse percentual quase triplica. No setor 

público, mais barato, o coeficiente de 

multiplicação é similar, como indica a 

tabela abaixo: 

 

Peso das anuidades na renda mediana, por setor, 1980 e 2009 

  
1980 (em dólares de 

2009) 
2009 

Setor 
Anuidade 

$ 
% da renda 

mediana 
Anuidade 

$ 
% da renda 

mediana 

Privado sem fins 
lucrativos (4-year) 

9,419 18 26,273 44 

Público 4-year 2,094 4 7,02 12 

Reproduzido de Geiger, 2011,p. 4 

 

O quadro é claro: os gastos com 

educação superior comem uma parte 

significativamente maior da renda 

familiar, mesmo em escolas do setor 

público. Uma família situada na mediana 

do nível de renda teria que destinar 44% 

de seus rendimentos para pagar uma 

escola sem-fins lucrativos, em 2009, o 

que é muito mais do que gastaria em 

1980 (18%). De fato, dois vetores se 

somaram para produzir esse resultado: 

sobem as anuidades, cai a renda média 

das famílias. Ealguns outros fatores se 

destacam para piorar esse quadro (ou 

para determina-lo, em certa medida).  A 

evolução da economia levou a uma 

polarização maior da renda (entre capital 

e trabalho, bem como entre diferentes 

segmentos do mercado de trabalho), as 

políticas tributárias desoneraram as altas 
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rendas e sobrecarregaram as médias, as 

receitas de estados e governos locais 

caíram e suas dotações para o sistema 

educacional seguiram o mesmo curso. A 

soma de todos esses movimentos 

produziu aquilo que Geiger chamou de 

“era da privatização” no ensino superior 

americano.  

Como dissemos, os preços 

oscilaram em praticamente todos os 

segmentos, comprimindo as rendas 

familiares. Mas, historicamente, alguns 

dos segmentos são mais caros do que 

outros. A variação, por tipo de escola e 

tipo de controle (publico/privado) pode 

ser visto nos gráficos abaixo:

 

 

 
 

Em um estudo focalizado apenas nas chamadas universidades de 
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pesquisa (cerca de cem), Geiger estima 

estas relações entre custos, anuidade 

cheia ou bruta e anuidade liquida 

(Geiger, 2004):
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Na prática, sugere Geiger, a 

operação do sistema aprofunda uma 

seleção dos estudantes pelo nível de 

renda. Ou seja, produz uma elitização 

ainda mais pronunciada.. O suporte do 

empreendimento educacional privado 

(mesmo do não lucrativo) está 

assentado em recursos das famílias, 

ajuda ao estudante (bolsa, 

empréstimos) e renda derivada do 

patrimônio (endowment income). 

Algumas poucas universidades têm 

patrimônios significativos, mas, para a 

maioria, o suporte principal vem dos 

recursos dos estudantes e de suas 

famílias.  Ora, os números do ano 

2000, lembra Geiger, indicam que não 

mais do que 7% das famílias 
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americanas teriam renda suficiente 

para financiar um curso numa 

universidade privada. Nas escolas do 

topo, as ditas ‘mais seletivas’, cerca de 

metade dos estudantes não recebem 

qualquer tipo de ajuda – o que quer 

dizer que suas famílias teriam como 

pagar um custo total (em 4 anos) de 

somas próximas de 150 mil dólares. 

Mesmo os que recebem algum tipo de 

desconto ou ajuda são, 

necessariamente, filhos de famílias 

abastadas o suficiente para pagar altos 

custos.   

 

Nas últimas décadas do século, o 

volume de empréstimos tem um 

crescimento maior do que o volume de 

bolsas. As politicas federais para a 

área parecem cada vez mais inclinadas 

nessa direção. E elas encorajam os 

estados a criar políticas semelhantes. 

Geiger comenta:  

 

In the early 1980s, federal, state, and 

private grants were the largest form of 

financial aid. But beginning in 1982, 

loans began to outpace grants, and 

since then they have remained the 

largest form of aid available to 

students to help them pay their costs 

of attending higher education. [Geiger, 

2011, p. 5]  

 

 Um quadro comparativo dos 

diferentes tipos de ajuda, ao longo de 

trinta anos, mostraria essa distribuição 

claramente inclinada para os 

empréstimos:

 

 
 

Mesmo no campo das bolsas, 

alterações de procedimento 

importantes são introduzidas, como já 

comentamos anteriormente, desde a 

edição (1965) do HEA. Vai-se 

ampliando o que se pode chamar de 



 
 

40 
 

Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes 

‘portabilidade’ da ajuda educativa. Os 

recursos vão menos para as 

instituições e mais para os estudantes, 

para que escolham as instituições. 

Desse modo, como já adiantamos, o 

estudante se torna um ‘consumidor’ ou 

‘cliente’ a conquistar. Os programas de 

bolsa dos anos 1970 (como a Pell) vão 

cada vez mais nessa direção 

 

Com a queda do número de 

bolsas para estudantes e de dotações e 

subsídios para as escolas, dois 

caminhos se acentuaram. Um deles, já 

mencionado, é a escalada das 

anuidades. Mas, dada a queda da renda 

média das famílias e a crescente 

desigualdade, a saída, para os 

estudantes, foi o endividamento. Não 

por outro motivo, a curva dos 

empréstimos foi subindo rapidamente, 

conforme mostra o gráfico do College 

Board, abaixo reproduzido [Donald 

Heller. 2008].

.  

 

 
 

 

Em suma: diminuem as dotações 

e bolsas do setor público, sobem as 

anuidades. Para garantir a manutenção 

da demanda, o setor público substitui 

bolsas e subsídios por empréstimos. A 

combinação – altas anuidades, elevadas 

‘ajudas’ – foi, na verdade, um cenário de 

crescente endividamento das famílias.  

Em 2008, a crise das subprimes – 

baseada sobretudo em bolhas 

hipotecárias – apavorou os norte-

americanos e o mundo. Uma doença um 

pouco menor, em volume, mas 

igualmente grave, avança no terreno dos 

créditos estudantis. Calcula-se que o 

volume dessa dívida chega hoje (2013) à  

soma de US$ 1 trilhão. 

A conjunção dessas tendências 
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tem implicações na gestão das escolas e 

na diferenciação ainda maior do 

chamado ‘setor seletivo’ no interior do 

sistema de ensino superior americano.  

Ainda uma vez vale citar 

comentário de Geiger com exemplos 

de politicas de gestão de escolas 

privadas no rumo de maior 

‘privatização’: 

Early in 1978 Harvard University 

made a policy decision to boost its 

tuition price substantially and, in 

compensation, to increase student 

financial aid with internal funds. 

(…). Yale and Princeton immediately 

followed Harvard’s example, and this 

pattern soon spread throughout the 

private sector.  

(…) 

Public colleges and universities 

cannot engage in tuition discounting—

technically, price discrimination—to 

any significant extent: they have too 

many middle-class students and too 

few wealthy ones. But they 

compensated for stagnant state 

appropriations by also raising tuition. 

They too benefited from the loan 

culture. In fact, significant privatization 

occurred. In 1980, student tuition 

provided roughly 20 percent of 

operating funds, but in 2006 that 

figure was 43 percent. Thus, over one 

fifth of operating costs at four-year 

public universities were transferred to 

students, their parents, and their 

loans. [Geiger, 2010, pp-4-5] 

 

Evidencia-se uma polarização 

cada vez mais profunda entre o setor 

seletivo e o não seletivo de 

instituições. E são também muito 

claros os impactos dessas tendências 

sobre as grandes universidades 

públicas que se situam no topo do 

sistema, as universidades de pesquisa. 

Talvez se tenha mais do que 

uma polarização entre dois universos. 

Na opinião de Geiger [2010, p.1], 

estaríamos diante de três tendências, 

três segmentos, três “públicos” ou 

‘constituencies”, três ritmos de 

desenvolvimento. O primeiro corte é 

este: a graduação se divide em um 

setor seletivo (clientela rica e 

ideologias confortadoras) e um não-

seletivo, escolas subfinanciadas com 

altos índices de evasão. Um terceiro 

segmento é o das universidades de 

pesquisa e pós graduação, que 

prosperou e se tornou farol para o 

mundo. O setor ‘não seletivo’ reflete 

desinvestimento publico, politicas 

neoliberais. O setor seletivo reflete o 

padrão de desenvolvimento apesar [e 

por causa..] da desigualdade, da 

concentração de renda.  

 

O que é esse segmento 

seletivo?  As escolas desse segmento  

estão mais concentradas no setor 

privado. Sua marca de ‘exclusividade’ 

é realçada pela percentagem de 

inscritos que efetivamente se 

matriculam, que são aceitos pelo “dean 

of admission”: a pequena elite dos 

escolhidos. As universidades 

estaduais, em geral, tendem a aceitar 

entre 3 mil e 6 mil calouros 

anualmente. As escolas privadas ficam 

em números bem menores, cerca de 
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25% desse total. Assim, as escolas 

estaduais de ‘primeira linha’ podem 

atrair uns mil estudantes que se 

equiparam aos calouros das melhores 

universidades privadas. Mas precisam 

também responder aos 4 ou 5 mil 

restantes. . [Geiger, 2004, p. 86] 

 

Em certa medida, isto dá ao setor 

privado algumas vantagens. A 

quantificação do que cabe dentro do 

‘seletivo’ e do ‘não seletivo’ é esboçada 

por Geiger:  

 

At the end of the 199os, out of nearly 

4 million 18-year-olds in the United 

States, nearly 3 million graduated 

from high school and almost 2 million 

proceeded directly to college. Of this 

latter group, about 1.2 million enrolled 

as full-time students in a four-year 

college or university." How many of 

these students attend selective 

institutions? No precise answer is 

possible for such an inherently 

imprecise category, but a rough 

estimate is possible based on the 

prevailing notion of selectivity. Using 

the US. News lists of fifty top "national 

universities" and "national liberal arts 

colleges" as a reasonable proxy, the 

selective sector would consist of 

roughly 145,000 freshman places: 

64,000 in sixteen public universities, 

56,000 in thirty-four private 

universities, and 25,000 in fifty 

colleges.'$ These enrollments repre-

sent fewer than one in five freshmen 

at private institutions and one in ten at 

publics. Membership in this group 

should mean, for example, that at 

least half of the freshman class scored 

in the top 10-15 percent of test-takers. 

This approach reflects an institutional 

definition of the selective sector. It 

does not  indicate who attends these 

institutions.   [Geiger, 2004, p.84] 

 

Com o aprofundamento da 

polarização, o sistema, desde seu 

nascedouro bastante hierarquizado, vai 

adquirindo o que se pode chamar de 

distribuição bi-modal (Geiger, PM, p. 9]. 

O pedaço ‘não seletivo’, que se distingue 

do descrito na citação anterior, tende a 

oferecer mais ensino vocacional, opera a 

baixos custos e com menores recursos. 

Seus estudantes vem de segmentos de 

renda médios e médio-baixos, 

endividam-se, estudam em tempo parcial 

e trabalham. Demoram bem mais para 

concluir seus cursos. [Geiger, 2010, p. 9] 

Um dos aspectos aprofundadores 

da privatização descrita por Geiger é o 

‘desinvestimento dos estados’ nessas 

instituições ‘não seletivas’. Dotações 

cada vez menores que se traduzem em 

professores mais precários (part-time, 

menos titulados), classes maiores, 

instalações e serviços menos 

sofisticados. Com prováveis impactos 

nos resultados educativos. [Geiger, 

2010, p. 11]. 

 

As escolas de elite, ou ‘seletivas’, 

também são afetadas pelos tempos 

menos bons na economia. Reduzem 

seus orçamentos e direcionam cada vez 

mais suas matriculas pelo criterio dos 

estudantes mais ricos, não os mais 

talentosos4. Os preços, ai, são altos e 

                                                 
4
 Há dois estudos minuciosos e imperdíveis 

sobre esse tema: Daniel Golden – The Price 
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tendem a ser cada vez mais altos. 

[Geiger. 2010, p. 15]. Isto afeta nao 

apenas as escolas do setor privado, mas 

também as universidades ‘top’ do setor 

publico: 

. 

The number of public institutions that 

belong with the selective sector has 

been growing steadily. They include 

most flagship research universities 

and an increasing number of smaller 

institutions that have acquired 

reputations for high standards and 

quality undergraduate programs. 

These institutions face cross-cutting 

forces--greater numbers of talented 

applicants, but declining 

appropriations with which to sustain 

academic quality. Large flagship 

universities have long been evolving 

toward greater tuition dependence. 

Now more than ever their strategy is 

to raise tuition for state students and 

recruit larger numbers of out-of-state 

students (who pay 2-3 times more) in 

order to sustain their academic core. 

However, maintaining high quality in 

this situation requires additional 

revenue streams, particularly from 

research. These pressures have 

forced an “unbundling” of university 

tasks: universities have increasingly 

utilized non-tenure track faculty for 

undergraduate teaching so that 

regular faculty can engage in 

research, scholarship and advanced 

instruction . Thus, the imperative of 

staying in the forefront of the 

advancement of knowledge has been, 

                                                                     
of Admission – How America’s Rulinf Class 

Buys iots Way into Elite Colleges – and Who 

Gets Left Outside the Gates, Three Rivers 

Press, New York, 2007; Jerome Karabel – 

The Chosen – The Hidden History of 

Admission and Exclusion at Harvard, Yale, 

and Princeton, Mariner Books, New York, 

2005. 

and is likely to continue, forcing 

internal differentiation in research 

universities.” [Geiger, 2011, p. 16] 

 

Nesse segmento, a parte que 

mais cresce é a das graduate schools, 

os cursos de pos-graduacao ou escolas 

profissionais de prestigio, que são 

quase cursos de pós graduação (direito, 

medicina, economia, algumas 

engenharias). Além disso, observa-se 

também, na pós graduação, um 

crescente interesse em atrair 

estudantes estrangeiros: 

 

A remarkably large number of our 

doctorates in the physical sciences-40 

percent in 2005-2006—go to foreign-

born students who study here on 

temporary visas. About 57 percent of 

the Ph.D.s in engineering go to foreign 

students, and between a fifth and a 

quarter of the Ph.D. recipients in the 

social and life sciences are earned by 

foreign students.' [Cole, 2009, p. 183] 

 

As escolas do setor privado sem 

fins lucrativos mostrava já na ‘era 

dourada’ do pós-guerra algumas 

vantagens estratégicas que permitiam 

seu descolamento da base do sistema. 

Essas vantagens perduraram e, em certa 

medida, aumentaram. Veja-se o quadro 

abaixo, indicando proporções estudante-

professor. Atentemos para o segmento 

“pesquisa”, I e II. As escolas privadas 

são menores (em numero de 

estudantes), mas com proporção 

aluno/professor também menor. Vejamos 

a tabela seguinte:
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Average Numbers of Full-Time Students and Full-Time 
Instructional Faculty, and  Student-Faculty Ratio, by Carnegie 
Category and Public/Private Status, 1968 

Carnegie 
Category 

Average 
Student 
Enrollment 

Average 
Full-time 
Faculty 

 
Student-
Faculty 
Ratio 

Public       

Research I 28200 1326 21.3 

Research II 18480 826 22.4 

Doctoral I 12390 478 25.9 

Doctoral II 13720 506 27.1 

Private       

Research I 11560 759 15.2 

Research II 8620 419 20.6 

Doctoral I 11600 388 30.0 

Doctoral II 7830 214 36.6 

Source Carnegie Commission, Classification of Institutions of 
Higher Education (1973); faculty data from AAUP Bulletin (Mar. 
1968). 

Graham & Diamond, 1997, p. 63[  

 

Graham e Diamond extraem 

consequências dessa situação 

[Graham & Diamond, 1997,p. 72]: 

 

Turning this maxim around to express 

it positively and thus to capture a key 

element of private advantage: at 

private Research universities, 

because the undergraduate student 

body was relatively small and thus 

required a smaller arts-and-sciences 

faculty, there was on campus a higher 

percentage of faculty in the financially 

well-nourished fields of medicine, 

engineering, and the physical and 

natural sciences. In Standard Model 

universities, a best-mix formula for 

maximizing per capita research 

achievement could thus be adduced: 

high institutional productivity in 

research funding and publication was 

best achieved by maximizing the size 

of the medical faculty in relation to the 

arts-and-sciences faculty. In such an 

endeavor, private institutions held 

many advantages over their public 

counterparts.[ Graham & Diamond, 

1997, p.. 72] 

 

Um estudo do College Board 

[Trends in College Pricing] mostra as 

diferentes proporções de ensino de 

graduação e de pós nas instituições 

publicas e privadas (as de 4 anos, por 

suposto), dando suporte aos 

comentários acima. Vejamos:
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Dentro desse contexto, vale a pena 

olhar um quadro resumido da 

economia interna das instituições. 

Reparar que para as escolas privadas 

sem fins lucrativos é absolutamente 

essencial a participação do recurso 

público para sua sustentação. O 

dinheiro público supera o valor de 

anuidades e taxas. 
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Publica 4-Year 315.2 17,1 18,5 26,8 13,0 6,8 65,1 2.7 1.3 - 9.1 4.7 

Pública 2-Year 46.8 14,7 5,6 54,9 10,7 6,4 71,2 1.1 0.4 - 4.3 1.9 

NP 4-Year 93.1 31,4 8,2 5,8 13,0 4,8 31,8 12.7 - 8.7 9.9 5.6 

NP 2-Year 11,0 20,0 7,3 33,6 5,5 3,6 50,0 4.5 - 3.6 8.2 13.6 

FP 4-Year 29.8 68,8 16,1 2,7 - -- 18,8 0.3 - 4.4 5.0 2.7 

FP 2-Year 9,0 55,9 22,3 4,5 - - 26,8 0.6   3,4 7.8 5.6 

Adaptado de Weisbrod et. All, 2008, p. 30. 
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( I I I ) Mudanças no campo da pesquisa acadêmica 

  

Resumo: Depois de 1970, as verbas de pesquisa sofreram abalos, oscilaram, mas não 

desabaram. As instituições buscaram outras formas de financiamento e 

organização. Cresce o descolamento entre pesquisa e ensino (sobretudo o ensino 

de graduação). Percebe-se uma ainda maior autonomização da pesquisa – por 

exemplo, um maior descolamento das ORUs, organized research unities, frente às 

estruturas de governança das universidades. Mudam paulatinamente os grandes 

financiadores da pesquisa - dos segmentos de base militar (Exército, Marinha, 

Aeronáutica, Nasa, AEC)  para os NIH, sobretudo e cada vez mais em parceria 

com empresas privadas. Muda também o destino das verbas de pesquisa: da 

fisica, química e engenharias para as ‘ciências da vida’.. 

 

 

 

Uma transformação já foi 

indicada em passagem anterior, quando 

comentamos a diferenciação do ‘setor 

seletivo’ e, dentro dele, as vantagens do 

segmento ‘privado sem fins lucrativos’ 

que reunia e segue reunindo as mais 

prestigiosas universidades americanas. 

  Graham & Diamond comentam 

que as universidades que mais tinham 

chance de obter financiamentos nos 

“velhos tempos”, ou nos “‘novos tempos” 

eram aquelas que hospedavam 

programas de pós-graduação e projetos 

de pesquisa afinados com o perfil das 

agências. Nas últimas décadas do 

século ganham importância as áreas 

biomédicas, apoiadas pelo NIH. Em 

suma, a situação favorecia universidades 

em que a maior parte das atividades e 

professores-pesquisadores estivesse 

ligada a ciências da saúde e 

engenharias. A maior parte das escolas 

com essa inclinação estava no setor 

privado, não no setor público. [Graham & 

Diamond, pp. 72-73] 

Esses mesmos autores reúne 

alguns dados relevantes sobre o 

financiamento federal para P&D, 

indicando as fontes dos recursos, no 

primeiro quadro a seguir, e as 

universidades receptoras (no segundo 

quadro). Neste último, relacionam ainda 

o financiamento com o perfil dos quadros 

da instituição, seus professores em 

tempo integral. 

No que diz respeito à fonte, 

destaca-se o setor de saúde e 

assistência, seguido, ainda, por agências 

de perfil militar (Depto. Defesa, Nasa, 

AEC).
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Federal R&D Funding to Academic Institutions by Funding 
Agency, Dollar Amount, and Percentage Distribution, Fiscal 
1968 

Agency  R&D Funding 
(thousands) 

  
% of 
Total 

HEW (PHS) $619,112 43.7 

DOD 243,148 17.2 

NSF 212,523 15.0 

NASA 126,096 8.9 

AEC 94,443 6.7 

USDA 62,224 4.4 

Other 58,287 4.1 

Total $1,415,833 100.0 
Source: Data from National Science Foundation, Federal Support 
of Research and Development at Universities and Colleges and 
Selected Nonprofit Institutions, Fiscal Year 1968 

Graham & Diamond, 1997, p. 73. 

 
 

 

No que diz respeito às 

instituições receptoras, além da 

concentração nas instituições top, é de 

se notar o lugar privilegiado das 

universidades privadas de pesquisa. 

 
 

Average Federal R&D Funding Number of Full-Time Instructional 
Faculty, and R&D Per Capita Funding, by Carnegie Category and 
Public/Private Status, 1968 

  
  

Average 
Federal R&D 

Average 
Full-time 
Faculty 

Average 
R&D Index 

Public Institutions       

Research I $15.3 million 1,326 $11,540 

Research II 4.8 million 826 5810 

Doctoral I 1.8 million 478 3750 

Doctoral II 801000 506 1585 

Private 
Institutions       

Research I $21.5 million 759 $28,350 

Research II 5.1 million 419 12230 

Doctoral I 2.1 million 388 5290 

Doctoral II 447000 214 2090 

Source Full-time faculty data from AAUP Bulletin (Mar. 1968); R&D data 
from National Science Foundation, Federal Support of Research and 
Development at Universities and Colleges and Selected Nonprofit 
Institutions, Fiscal Year 1968. 

[Graham & Diamond, 1997, p. 64]  

 

 

Geiger analisa o modo como se associam, na universidade, a pesquisa e 
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o ensino. Uma universidade desenvolve 

e oferece serviços de diferentes 

naturezas que são amalgamados em 

todos os sentidos: os orçamentos se 

combinam e confundem, assim como o 

pessoal (professores, pesquisadores) e 

os estudantes. Assim, diz Geiger, na 

universidade americana contemporânea, 

mais especificamente a do pós II Guerra, 

é difícil separar essas coisas – embora 

as universidades tenham criado ORUs 

que, de certo modo, tentam promover 

essa distinção. As ORUs constituem 

unidades mais ou menos autônomas, do 

ponto de vista administrativo e 

orçamentário. Mas, ao mesmo tempo, 

dependem da instituição hospedeira (a 

universidade) e a fertilizam, já que na 

ORU trabalham professores da 

universidade, seus estudantes-

orientandos, etc. E as teses e trabalhos 

acadêmicos, são, em boa parte, 

produtos da pesquisa programática 

contratada pela ORU - assim como essa 

pesquisa programática é beneficiária do 

trabalho ‘usual’, docente, da 

Universidade: “the development of re-

search in a given university reflects to 

some degree the level of resources ac-

cumulated for academic purposes” 

[Geiger, 2004, p. 140]. 

 Geiger chama atenção para o 

desenvolvimento hipertrofiado da 

pesquisa em muitas dessas 

universidades, desempenhando o que 

chama de “papel autônomo”.  Entre as 

99 universidades privadas que eram 

objeto de seu estudo, as matriculas 

cresceram 15% entre 1980 e 2000, mas 

os gastos reais com pesquisa subiram 

128%. Em suma, diz, Geiger, a atividade 

de pesquisa tinha adquirido certa 

autonomia e estava cada vez menos 

vinculada com o ensino de graduação. 

Essas escolas eram agora o que se 

chama de “world-class research 

universities”, centros de pesquisa – o 

restante das atividades ganha dimensão 

secundária. (Geiger, 2010, p. 9] 

 

Assim, a situação das ORUs é 

muitas vezes ambígua,  “when patrons 

demand research in magnitudes that 

exceed the possibilities for joint 

production”. É o que parece ter ocorrido, 

comenta Geiger, com a pesquisa das 

escolas de medicina. A combinação de 

todas essas tendências levou a um 

quadro complexo e ambíguo, como 

dissemos. O peso das unidades de 

pesquisa faz com que se separem 

significativamente do ensino e 

demandem um tipo de atenção e 

sustentação crescente da 

universidade.[Geiger, 2004, p. 40] 

Deve-se, portanto, prestar 

especial atenção às ORUs, uma 

invenção americana, uma resposta a 

essa necessidade de produzir pesquisa 

encomendada e combiná-la com a 

atividade “tradicional” das universidades 

(formação de profissionais, de 

pesquisadores, eruditos, etc.).  

As ORUS passaram por varias 
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transformações e adaptações. Um 

momento importante é o final dos anos 

1970, quando o governo federal lançou o 

programa “IUCRC”  - Industry/University 

Coooperative Research Centers 

Program. 

Nesse programa, há um tipo de 

‘alavancagem’ especial.  A NSF opera 

como um facilitador ou estimulador para 

centros que tenham algum tipo de 

enraizamento. Os professores da 

universidade tomam a iniciativa, em 

geral com uma dotação da NSF, e 

organizam um grupo de empresas para 

sustentar uma certa área de pesquisa. O 

fundo fornecido pela NSF para cinco 

anos tinha que ter uma contrapartida das 

empresas, umas cinco vezes maior. 

Geiger registra que no ano 2000 esses 

centros receberam US$ 5,2 bi da NSF, 

com uma contrapartida empresarial de 

68 bi. O vinculo com o setor produtivo 

era decisivo – para a sustentação e para 

o apoio da NSF, apoio este, por outro 

lado, que era estratégico para 

deslanchar o movimento e cobrar 

avanços gerenciais, graças aos 

procedimentos de avaliação da agência 

(Geiger, 2004, p. 199]  

 Esses centros, na avaliação de 

Geiger, representavam um avanço para 

as ORUs das universidades. O que 

estimulava tal avanço era a especial 

relação com a agência publica - federal, 

de inicio, imitado pelos estados, depois. 

Ela impunha uma competição por 

dotações. A universidade precisava 

apresentar a proposta, uma 

contrapartida, parceiros no setor 

produtivo. E precisava indicar um 

componente educativo – formação de 

pesquisadores, treinamento de 

engenheiros e cientistas, etc. Além 

disso, o projeto tinha que ter uma 

perspectiva de sobrevivência, de auto-

sustentação, uma vez encerrado o prazo 

de incubação, isto é, de suporte federal.  

Mesmo com todas as reedições do 

programa, supunha-se que onze anos 

era um prazo máximo para o apoio 

federal. 

O perfil dos centros cobria uma 

variada escala, que ia do 

desenvolvimento de tecnologia 

(tecnologia genérica ou de uso amplo) 

ao suporte ou assistência tecnológica, 

através de colaboração com pesquisa 

do parceiro produtivo, oficinas e 

consultorias. [Geiger, 2004, p. 198]. 

 

Para completar esta seção – que 

pretende apenas descrever principais 

traços e tendências do segmento 

pesquisa do sistema – selecionamos 

alguns quadros sobre o financiamento da  

pesquisa, principalmente a relação entre 

investimento do setor publico e do setor 

privado e deslocamento no interior do 

setor publico (quais agencias e, portanto, 

quais campos de pesquisa se 

destacam). 

 O primeiro quadro mostra um 

crescimento constante dos gastos em 

P&D, em termos absolutos e como 

proporção do PIB. Mostra, ainda, um 

progressivo avanço dos gastos da 
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indústria e um declínio da participação 

federal. Além disso, deve-se notar o 

percentual crescente de pesquisa 

básica.

 

 

Trends in Research and Development (R&D), 1980-2000 

Total US R&D 1980 1985 1990 1995 2000 

Billions of 1996 $ 114,9 160,1 178,2 187,
2 

247,5 

Percent GDP 2,32 2,78 2,67 2,49 2,59 

Percent federal 47,3 45,9 40,5 34,5 26,3 

Percent Industry 49 50,7 55,0 60,7 68,0 

Percent basic 
research 

13,7 12,7 13,9 16,1 18,1 

Geiger, 2004: Table 3 

 

O quadro seguinte mostra os gastos acadêmicos em P&D. Eles também crescem, 

mas com significativa participação dos gastos federais, participação pequena da 

indústria. Nessa rubrica, o gasto caracterizado como pesquisa básica é sempre muito 

alto. 

 

Trends in Academic Research and Development (R&D), 1980-2000 

Academic R&D 1980 1985 1990 1995 2000 

Billions of 1996 $ 11.4 14 19.5 23 28.2 

Percent of GDP 0.23 0.24 0.29 0.305 0.303 

Percent federal 67.0 62.0 59.0 60.0 58.0 

Percent industry 4.0 6.0 7.0 7.0 8.0 

Percent basic 
research 

67.0 68.0 66.0 67.0 69.0 

Percent U.S. 
basic research 

48.0 47.0 48.0 51.0 43.0 

Geiger, 2004: Table 4 

 
 

O quadro seguinte é reproduzido 

de Graham & Diamond e mostra um 

outro recorte temporal, que permite 

comparar os “velhos tempos” (1960), os 

anos de redefinição (1970s) e o novo 

cenário (1980-90).  A pesquisa 

acadêmica segue sendo 

predominantemente financiada pelo 

governo federal, mas o percentual 

mantido pelas próprias instituições 

cresce significativamente.
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 Percentage Distribution of Funding for Academic R&D, by Sector, 
1960-1990 

 
        
Year 

Federal 
Government 

State/ 
Local 

  
Industry 

Academic 
Institutions 

All 
Other. 

1960 62.7 13.2 6.2 9.9 8.0 

1970 70.5 9.4 2.6 10.4 7.1 

1980 67.5 8.2 3.9 13.8 6.6 

1990 59.0 8.2 6.9 18.5 7.5 

Source National Science Board, Science and Engineering Indicators, 1993, 
app. table 5.2. 'Includes foundations 

. Graham & Diamond, 1997, p. 91 

 

 

Dentro dos gastos federais em 

P&D, o elemento novo a ser notado é o 

crescimento significativo da participação 

do NIH e também, em menor escala, da 

NSF. Graham comenta que a NSF havia 

absorvido a sustentação de alguns 

programas de pesquisa do Depto. de 

Defesa e da Nasa. Ver quadro abaixo: 

 

Percentage Distribution of Federal Obligations for Academic 
R&D, by Agency, 1%9-1979 

Year NIH NSF DOD NASA DOE(a) USDA Other 

1969 35.0 13.9 17.2 6.5 6.6 4.1 16.7 

1975 44.7 18.0 8.4 5.4 5.5 4.5 13.5 

1979 45.4 15.9 11.3 3.6 6.7 5.1 12.1 

Source. National Science Board, Science and Engineering 
Indicators, 1989, app. table 5.5.  
 (a) DOE = Atomic Energy Commission, 1969-73; Energy 
Research and Development Administration, 1974-76; 
Department of Energy, 1977-89. 

Graham & Diamond, 1997, p. 92 

. 

 

O quadro seguinte, elaborado por Nelson, Peck e Kalachek [1969], cruza dois 

tipos de dados: aqueles relativos às fontes   e aqueles relativos aos executores da 

pesquisa. Assim, ficamos sabendo que, em 1961-62, a indústria executava uma grande 

parte da pesquisa (73.7%), mas grande parte dela era financiada pelo governo federal. 

Algo análogo ocorre com a pesquisa executada pelas universidades (9,5% do total), mas 

majoritariamente financiada pelo governo federal. 
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Movimentação dos Fundos de P&D nos Estados Unidos, 1961-62 (Em milhóes de dólares)  (a) 

  Executores do Trabalho de P&D 

Fontes de  Recursos 
P&D 

Governo 
Federal 
  

Indústria 
  
  

Universidades 
  
  

Não 
lucrativas 
  
  

Fundos 
totais 
fornecidos 

% 
do 
total   

Governo Federal $2090 $6310 $1050 $200 $9650 65,5 

Indústria 0 4560 55 90 4705 31,9 

Universidades 0 0 230 0 230 1,6 

Outras não lucrativas 0 0 65 90 155 1,1 

Custo total da P&D executada 2090 10870 1400 380 14740 100 

Parcentagem do Total 14.2 73.7 9.5 3.6 100.0   

Fonte: "National Trends in R & 1) Funds, 1953-62", National. Science Foundation, in Review of 
Data on Research and Development, NSF 63-40, N" 41 (setembro de 1963), pág. 2. 
Nota: As cifras são arredondadas e talvez não correspondam aos totais.  
a) O ano sublinhado indica um período de um ano, levando em conta os variados anos fiscais e 
civis dos executores de P & D 

Nelson, Peck, Kalachek, 1969,p. 61  

 
 
 

Nelson, Peck e Kalachek nos 

fornecem, também, um útil quadro de 

longo prazo para os gastos em P&D, 

mostrando sua evolução ao longo do 

século XX, até a era dourada de 1960. 

Não apenas fica evidente o percentual 

crescente do gasto em P&D, mas, 

também, a participação federal decisiva 

no financiamento e, portanto, na 

construção daquilo que se pode chamar 

de capacidade tecno-científica do país

.  
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Desenvolvimento das Despesas de P & D na Economia Americana; Anos Escolhidos: 
1921-61 (a) (Em milhões de dólares)  

 
 

Ano 

Gastos 
totais em 
P&D 
 

 
% do 
PNB 
 

& dos gastos em 
P&D financiados pelo 
governo federal 

Gastos 
federais 
em P&D 

Gastos não federais em 
P&D em percentagem do 
PNB 

1961 $14,740 2.8 65 $9,650 1.0 

1960 13,890 2.8 65 9,010 1.0 

1959 12,680 2.6 66 8,320 .9 

1958 11,130 2.5 64 7,170 .9 

1957 10,100 2.3 63 6,390 .8 

1956 8,670 2.1 59 5,095 .9 

1955 6,390 1.6 57 3,670 .7 

1954 5,620 1.5 55 3,070 .7 

1953 5,150 1.4 53 2,740 .7 

1940 570 .6 21 120 .5 

1931 300 .4 13 40 .3 

1921 150 .8 17 25 .2 

Fontes: 
Computados do trabalho de Nestor E. Terleakyj e Harriet J. Halper intitulado  
Research and Development: Its Growth and Composition (New York: National 
Industrial Conference Board, 1983); National Science Foundation, "National Trends in 
P & D Funds, 1953-62", Reviews of Data on Research And Development, NSF 63-40, 
N.. 41 ( setembro de 1963); Economic Report of the President, January 1966 
(washington: Government Printing Office, 1966), pig. 20. 
O período de 1921 a 1940 é calculado com base em dados parciais.  

Nelson, Peck, Kalachek, 1969, p. 62  

 
Os dois últimos quadros desta 

seção mostram a inclinação dos 

financiamentos de pesquisa em direção 

às “Life Sciences”, largamente 

majoritárias, na pesquisa acadêmica,  já 

no final dos anos 1989. O primeiro 

quadro traz o total dos financiamentos e 

a parcela federal. 

 

Total Academic Funding (Including Federal R&D) by Field, Fiscal 1989  

  
Field 

Total 
R&D 
(millions) 

Federal R&D 
(millions) 

Federal R&D as 
of Total R&D 

Life sciences $8,080 $4,773 59.1 

Engineering 2388 1380 59.0 

Physical sciences 1643 1195 42.7 

Environmental sciences 983 645 65.6 

Math/computer sciences 682 474 69.5 

Social sciences 636 211 33.2 

Psychology 238 156 65.5 

Total $14,987 $8,834 58.9 

Source Data from National Science Foundation. 

Graham & Diamond, 1997, p. 134. Table 5.5 
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O quadro seguinte mostra a 

priorização dos campos, no que diz 

respeito ao financiamento federal 

para pesquisa acadêmica, em 1989. 

 

Fields of Study Ranked by Federal Academic R&D Funding Fiscal 1989 
  

  
  
Rank Field 

R&D 
Funding 
(millions)  Rank Field 

R&D 
Funding 
(millions) 

1 Medical Science $2,505 11 Psychology $156 

2 Biological Science 1720 12 Mathematics 156 

3 Physics 598 13 Atmospheric Science 125 

4 Chemistry 424 
14 Aeronautical/Astronautical 
Engineering 

113 

5Electrical Engineering 389 15 Civil Engineering 104 

6 Agricultural Science 346 16 Chemical Engineering 93 

7 Computer Science 318 17 Astronomy 88 

8 Oceanography 266 18 Sociology 53 

9 Mechanical 
Engineering 

210 19 Economics 51 

10 Earth Science 186 20 Political Science 29 

Source Data from National Science Board, Science and Engineering Indicators 
(1991), app. table 5-5. Note Excludes "other science" categories. 

Graham & Diamond, 1997, p. 134. Table 5.6 
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( I V ) Cresce a importância das “Ciências da Vida”  

 

O crescimento excepcional da 

pesquisa médica, depois de 1970, 

merece um comentário à parte. Mais 

ainda, quando observamos que se trata 

de determinado  tipo de pesquisa medica 

ou de determinado campo das “life 

sciences”. Ganha destaque a pesquisa 

médica ligada menos à chamada 

pesquisa básica e mais à prática clinica, 

ao desenvolvimento de procedimentos, 

aparelhagens e fármacos ligados a 

tratamentos e cura de doenças 

selecionadas (como, por exemplo, a 

guerra contra o câncer, declarada por 

Nixon). 

Cole chama a atenção para o fato 

de que o setor de saúde – tanto as 

escolas médicas quanto a ‘indústria’ da 

saúde – tinha escapado das 

manifestações contra a influencia do 

complexo industrial-militar na academia. 

Nos remanejamentos dos grandes 

fundos de pesquisa, nos anos 1970, isso 

parecia ser uma vantagem. Entre 1971 e 

1981, o orçamento do National Institutes 

of Health (NIH) para pesquisa acadêmica 

cresceu significativamente, um aumento 

real (descontada a inflação) de 50%. E 

esse investimento contava com o apoio 

claro e seguro dos dois grandes partidos. 

[Cole,2009, p. 158] 

 Um estudo de Powel e Owen 

Smith (in Brint, 2002) sintetiza esse 

movimento dos recursos: 

Seen more broadly in terms of science 

and technology funding, federal and 

private research investments in bio-

medical R&D are now larger than any 

other sector of the economy. Roughly 

56 percent of the total public and 

private expenditures for R&D at 

universities went to the life sciences 

(National Science Board, 2000). In 

short, there is no prospect of turning 

back from these trends. The in-

vestments are so significant, the scale 

of discovery so vast, and the reality of 

and potential for improving human 

health so considerable that the 

biomedical engine now drives a key 

portion of the economies of advanced 

industrial nations. And universities are 

highly significant participants in these 

developments. [ Powell and Owen-

Smith, in Brint, ed, 2002, p. 118] 

 

Importante ressaltar que não era 

apenas a academia ou a políticas das 

agencias de financiamento que se 

alteravam. Ao lado disso, cf. indica R. 

Geiger (2004, p. 144), mudanças 

significativas ocorriam, também, naquilo 

que se poderia chamar de “negócio da 

saúde”.  Nas duas ultimas décadas do 

século, os preços desses serviços 

alteraram esse ramo econômico, que 

envolvia, fundamentalmente, governos, 

seguradoras e planos. Estes agentes 

lideravam uma pequena revolução no 

gerenciamento do sistema. 

Tradicionalmente, as rendas das clínicas 

serviam largamente para subsidiar a 

educação médica e a pesquisa (quase 

um terço), mas esse modelo foi sendo 

esgotado. O corpo médico das escolas 

foi sendo levado a realizar mais serviços 

e com mais eficiência. De outro lado, a 
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pesquisa médica passou a depender 

mais dos recursos do NIH e da indústria. 

Ainda que sofrendo o impacto dos 

novos tempos, mais duros no 

desempenho econômico geral do país, 

na academia, a ciência médica foi o 

setor que mais cresceu e com mais 

rapidez, mais do que a física, por 

exemplo (Geiger, 2004,p. 144]. Algumas 

mudanças qualitativas e paradoxos 

surgem desse crescimento. Do ponto de 

vista intelectual, epistemológico, os 

médicos estão cada vez mais ligados à 

biologia molecular e à genômica, 

compartilhando espaço e experiência 

com biólogos e pesquisadores agrícolas, 

por exemplo. Cria-se, por assim dizer, 

um novo ambiente de investigação e 

invenção. Por outro lado, a pesquisa 

médica, em si, vira um campo com 

dinâmica muito própria de crescimento. 

Pode-se dizer que se torna um mundo 

dentro do mundo acadêmico. 

Este movimento, por suposto, 

beneficia algumas universidades mais do 

que outras. Aquelas que já possuíam 

centros médicos relevantes saem na 

frente. E se destacam nas pesquisas 

finqanciadas, nas licenças vendidas, nas 

patentes obtidas, nas empresas start-up 

que incubam ou fazem surgir.  Veja a 

tabela de Geiger (2004, table 13) 
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Universities with the Most Licensing Revenue, Selected Data, 1999 

University 
R&D 
rank 
2000 

Licensing 
revenues 
($ millions) 

Percent Life 
Science 

Patents 
issued 

Total 
active 
licenses 
and 
options 

Industry 
Research  
$ millions 

Start-up 
companies 

Columbia 
University 

25 95.8 85.7 77 706 3.4 5 

University of 
California 
System 

(a) 80.9 66.0 281 1,078 177.6 13 

Florida State 
University 

92 57.3 97.0 5 20 0.7 1 

Yale University 29 40.8 98.7 37 237 14.4 3 

Stanford 
University 

8 40.1 81.9 90 872 41.3 19 

University of 
Washington 

5 27.9 80 36 207 57.4 n.a. 

Michigan State 
University 

42 23.7 99.6 63 134 11.2 1 

University of 
Florida 

26 21.6 98.8 58 124 34.9 2 

University of 
Wisconsin 

2 18.0 75.1 79 346 16.1 4 

MIT 12 17.1 69.9 154 565 83.1 17 

Emory 
University 

46 16.2 58.2 44 82 7.5 4 

State University 
of NY System 

(b) 13.6 95.5 53 298 17.5 3 

Harvard 
University 

23 13.5 94.9 72 388 12.2 2 

Baylor College 
of Medicine 

24 12.5 98.4 25 221 17.6 0 

New York 
University 

55 10.7 30 30 7.7 2 
 

Johns Hopkins 
University 

1 10.5 99.7 111 370 46.9 7 

Total, all 
universities  

675.5 80 3,079 15,203 2,178.2 275 

16 universities' 
share of total 
(percent) 

 
74 84.8 39.5 37.3 25.2 30.2 

Sources: AUTM Licensing Survey: FY1999; Life Sciences percent from AUTM Licensing Survey: 
FYI996; R&D$ from NSF, z000 data; Johns Hopkins data include APL.    
   
(a) UC campus R&D rank: Los Angeles: 4; San Diego: 6; Berkeley: 7; San Francisco: 9; Davis: 17; 
Irvine: 67; Santa Barbara: 88; Riverside: 1o8; Santa Cruz: 528.     
(b) SUNY campus R&D rank: Buffalo: 53; Stony Brook: 63; Albany: 109.    

n.a. = not available. 
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Powell e Owen-Smith mostram algo 

similar, agregando os valores 

envolvidos e sua variação em um ano 

(1997-1998):  
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Top 20 Universities by 1998 Adjusted Gross Licensing Income 

University 
1998 
licensing 
income 

1997 
income 

1997  
% from 
science life 

UC system $73,101,000 $67,279,000 66.0% 

Columbia 61,649,002 50,287,528 85.7% 

Florida State 46,642,688 29,901,112 97.0% 

Stanford 43,197,379 51,762,090 81.9%* 

Yale 33,261,248 13,091,174 98.7% 

Carnegie Mellon 30,065,000 13,381,000 1.6% 

Michigan State 24,336,872 18,293,388 99.6% 

University of Washington 21,299,214 11,510,000 NA 

University of Florida 19,144,753 18,156,198 98.8% 

MIT 18,046,991 21,211,295 69.9% 

WARF/VVisconsin 16,130,000 17,172,808 75.1% 

SUNY 12,131,553 7,613,787 95.5% 

Harvard 12,089,841 16,489,749 94.9% 

BaylorMed 7,521,878 5,024,000 98.4% 

University of Pennsylvania 7,246,695 2,136,000 85.3% 

University of Michigan 6,811,000 1,780,334 82.1% 

Tulane 6,633,181 6,640,800 99.7% 

Hopkins 5,615,209 4,686,519 99.7% 

Cal Tech 5,500,000 4,056,829 76.4% 

Emory 5,410,179 2,800,000 58.2% 

Source: Association of University Technology Managers, 1997, 1998. 
1995 figures compiled from Mowery et al. (2000): 107, Table a. 

Powel & Owen-Smith, p. 112, Table 4,1 

 

 

O crescimento é praticamente 

geral. No computo dessas 30 

universidades, os valores crescem perto 

de 25% em um ano! Uma época ano em 

que o produto per capita do pais crescia 

sistematicamente abaixo dos 5%. 

Enfatizemos um ponto: as 

escolas de medicina ganham maior 

relevância dentro das universidades. E 

seu corpo docente-pesquisador muda. 

Entre 1968 e 1988, diz Cole, nas 12 

principais escolas médicas do pais, há 

um grande crescimento da área de 

biologia básica, mas, ainda mais, muito 

mais, dos departamentos clínicos. Estes 

últimos vêem seus orçamentos 

decolarem, de modo que, na ultima 

década do século estavam hospedando 

mais pesquisa financiada do que os 

departamentos de ciência “básica”. Cole 

chega a dizer que os professores 

capazes de alavancar projetos no NIH 

viraram ’mercadorias valiosas’ (Cole, 

2009,p. 159] 

Assim, o que se desenvolve, mais 

do que tudo, é determinado campo de 
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pesquisa medica ou de “life sciences”. A 

pesquisa médica ligada menos à 

chamada pesquisa básica e mais à 

prática clinica, ao desenvolvimento de 

procedimentos, aparelhagens e 

fármacos ligados a tratamentos e cura 

de doenças selecionadas. 

É verdade que as  escolas 

médicas já vinham se transformando 

bastante desde 1960, mas, em tempos 

recentes, essa mudança se acelerou, 

com enormes avanços não apenas no 

conhecimento da área, em geral, mas 

com as novas tecnologias e pesquisas 

aplicadas. E as escolas de medicina e 

suas pesquisas cresceram tanto que 

mudaram a cara de muitas 

universidades. Mudaram também as 

hierarquias entre as diferentes 

universidades: aquelas que tinham uma 

escola de medicina grande e dinâmica 

ocupavam outro lugar especial na 

constelação. Cole sugere que, nesse 

caso, a cauda (faculdade de medicina 

ou, mais precisamente, seus hospitais e 

departamentos clínicos) está abanando o 

cão (universidades). 

Nesse movimento de crescimento 

e diferenciação, um papel importante 

coube às politicas públicas (sobretudo as 

federais) no campo da saúde pública. O 

programa Great Society de Lyndon 

Johnson é inevitavelmente citado nesse 

contexto. Buscando expandir a cobertura 

da assistência medica, Johnson 

impulsionou significativamente o ramo, 

com programas como Medicare e 

Medicaid. O governo se dispunha a 

reembolsar hospitais e médicos pelo 

custo total dos serviços que prestavam. 

Isso dava a esses agentes de saúde um 

grande incentivo para ampliar tais 

serviços e trazer para a universidade 

uma nova fonte de renda, diz Cole [2009, 

p. 159] 

Assim, aumentavam as rendas das 

escolas de medicina e dos hospitais e, 

claro, as rendas de médicos e 

pesquisadores da área. Na Johns 

Hopkins, por exemplo, as rendas com 

pesquisa financiada representavam 

cerca de 75% dos dispêndios totais da 

universidade em 1970 – a maior parte 

recurso federal, com a pratica medica 

representando apenas uns 3% do total 

das fontes da escola de medicina. Em 

1990, esse segmento representava um 

terço do orçamento da faculdade. Em 

dólares, isso foi um salto de US$ 1 

milhão para 140 milhões. [Graham& 

Diamond,1997, p. 125; Cole, 2009, p. 

159] 

Outro exemplo, além de Johns 

Hopkins, é Columbia, a tradicional 

universidade do norte de Mannhatam. O 

Centro Medico dessa universidade inclui 

escolas de medicina, saúde publica, 

enfermagem e odontologia. 

Representava cerca de 13% do total dos 

gastos de Columbia em 1949-50 e 

apenas 11% em 1960-61. Em 1972-73, o 

centro médico já representava 37% do 

orçamento total; o valor passa para 40% 

em 1989-90 e continuava a subir. Em 
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1995-96 ele representava quase metade 

do orçamento; em 2005-2006, 54%. Os 

números relativos ao pessoal envolvido 

também vao nessa direção. É o que 

indica a tabela elaborada por Graham & 

Diamond [1997, p.160-161]:

 

 

Average Number of FulI-Time Faculty in Basic Science and Clinical Departments at 
Selected Public and Private Medical Schools, 1968 and 1988 

  1968  1988 

  

Basic 
Science   

Clinical 
  
Total 

Basic Science 
  

Clinical  
  

  
Total  

N. 
% 
Increase N. 

% 
Increase N 

% 
Increase 

Public 111 251 362 166 52 746 197 912 152 

Private 106 266 372 130 20 600 126 730 96 

Average 108 259 367 148 37 673 160 821 124 

Source: Data from Association of American Medical Colleges.  
Note: The public institutions are Michigan, Minnesota, North Carolina—Chapel Hill, UCLA, 
Washington, and Wisconsin-Madison; the private institutions are Chicago, Columbia, 
Northwestern, Pennsylvania, Stanford, and Yale 

Graham& Diamond 1997,, p. 126  
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( V ) Interações com a comunidade e com as empresas 

 

Resumo: Torna-se evidente uma maior busca de interações do espaço acadêmico com o 
mundo comercial (o business) e a economia local (a ‘comunidade’). Isto ocorre 
não apenas no campo da pesquisa, mas, também, no ensino (o contract education 
ou contract training, por exemplo). 

 
 

As últimas décadas do século XX – e em 

especial os anos 1990 – viram uma 

mudança de humor bastante forte, no 

mundo acadêmico, com relação aos 

compromissos com o setor privado e o 

mercado de capitais. A desconfiança 

cede lugar à expectativa de cooperação 

e de fonte de receitas. Mais do que isso, 

o trabalho com o ‘mundo dos negócios’ é 

cada vez mais apresentado como um 

dever social ou como um imperativo 

nacional, em um mundo de acirrada 

competição. Multiplicam-se os 

programas cooperativos de educação e 

investigação com corporações e as 

universidades envolvem-se em 

atividades comerciais através de 

parques de pesquisa, patentes, 

incubadoras de empresas e fundos de 

capital de risco. (Geiger, 2011, p. 1) 

 Cole [Cole, 2009, pp. 196-197] 

recorda como Stanford e as 

universidades de Massachusets (em 

especial o MIT) procuraram medir os 

impactos econômicos e sociais de suas 

escolas na vida local. No caso de 

Stanford, seus relatórios mostravam que 

desde a criação da Hewlett-Packard, em 

1939, mais de dois mil membros da sua 

comunidade acadêmica haviam fundado 

cerca de 2500 empresas. E elas incluíam 

alguns gigantes como a Cisco Systems, 

Google, Hewlett-Packard, Sun Mi-

crosystems, and Yahoo!. A isso se 

associa a prosperidade e a fama do 

Silicon Valley. As empresas 

umbilicalmente ligadas a Stanford 

sistematicamente encabeçavam os 

rankings de faturamento do Vale. 

Quando recolhemos o levantamento 

conhecido como "Silicon Valley 150"— 

publicado anualmente pelo San Jose 

Mercury-News, vemos que esse seleto 

grupo “stanfordiano” é responsável por 

55 por cento do total de rendas das 150, 

em 2008.  No indicador “valor de 

mercado”, as companhias fundadas 

pelos stanfordianos representavam 50% 

do total das 150.  

Algo de parecido acontecia com a 

área de Boston, no outro lado do país. 

Um estudo do Banco de Boston, em 

1997, enaltecia esse vinculo saudável 

entre a economia local e suas 

universidades, através da pesquisa e 

dos empregos “knowledge-driven”. As 

universidades, diz o relatório, atuavam 

como um magneto para as atividades de 

P&D de varias empresas nacionais e 

internacionais, como Amgen, Cisco, 

Merck, Novartis, Pfizer e Sun 

Microsystems, por exemplo.  

Outros estudos similares foram 

produzidos nos anos seguintes, sempre 

enfatizando essa cooperação benéfica 

para os dois lados, incluindo a atração 
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de ‘cérebros’ ´para a região, a 

multiplicação de patentes e licenças, a 

criação de start-up companies. As 

milionárias (ou melhor, bilionárias) 

verbas federais de pesquisa e aquelas 

derivadas da cooperação com a indústria 

faziam com que surgissem grandes 

empresas locais, como a Akamai 

Technologies, Biogen, Delphi 

Communication Systems e Genome 

Therapeutics.   

O relatório do Banco de Boston 

era mais do que entusiástico com 

relação ao MIT. No seu cômputo, se as 

cerca de 4 mil empresas fundadas pela 

comunidade do MIT fossem somadas, 

representariam a 24ª. Economia do 

mundo! Ainda que relativizemos o 

entusiasmo e os cálculos, a preocupação 

com a afirmação é relevante: os 

negócios fazem bem para a universidade 

e vice-versa, diz o Banco. E a 

comunidade acadêmica parece 

concordar. 

Alguns analistas lembram a 

trajetória das grandes universidades 

americanas e sugerem que elas 

passaram pela fase ‘land grant’, depois 

pela ‘federal grant’ da era dourada e, 

agora, teriam entrado numa era pelo 

menos parcialmente ‘patent grant’. 

A influência das patentes e licenças, 

nas finanças do pelotão de elite das 

universidades, merece detalhado 

comentário de Geiger (2004, pp. 216-

217).  Em primeiro lugar, o autor lembra 

que a atividade de buscar patentes não é 

exatamente nova nessa história – há 

movimentos dessa natureza desde o 

começo do século XX. Elas existiam 

antes de 1970, isto é, antes das 

inovações legislativas que estimularam 

tal atividade, mas as patentes eram 

pouco representativas no total. Nos anos 

1990, depois de várias normas legais do 

campo, a obtenção de patentes torna-se 

uma preocupação relevante entre as 

lideranças acadêmicas, ainda que o total 

produzido pelas universidades de 

pesquisa represente apenas uns 2% do 

total de patentes nacionais. E elas 

parecem ter um traço especifico com 

relação ao geral da indústria: são 

dominadas pelas indústrias biomédicas. 

Geiger observa que as patentes 

são mais efetivas, no que diz respeito à 

proteção dos direitos do criador, quando 

se referem a inovações mais definidas, 

mais focadas. Também são mais 

efetivas com produtos do que com 

processos. E acentua que o 

patenteamento é decisivo para a área de 

drogas e produtos químicos, mas que a 

maior parte de patentes, no país, 

contudo, esta nos campos da mecânica 

e elétrica, em que o patenteamento 

desempenha papéis múltiplos. Não se 

trata apenas de impedir a cópia. A 

patente também serve para bloquear o 

desenvolvimento de produtos correlatos, 

marcar pontos nas negociações e assim 

por diante. Para as universidades, a 

renda dos licenciamentos é a principal 

motivação.  

Nos EUA, diz Geiger, o número 

de patentes começa a crescer no meio 

dos anos 1980, depois de duas décadas 

de estagnação. E no final dos anos 1990 

tinham dobrado. A maioria ia para 

invenções elétricas ou mecânicas; 
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patentes farmacêuticas e médicas 

representavam menos do que 10%. As 

patentes geradas na academia 

cresceram bem mais rapidamente – e 

eram lideradas precisamente pelo campo 

médico e farmacêutico: elas pularam de 

18% para 46% das patentes 

acadêmicas. E mais importante do que 

esse número, diz Geiger, é o volume das 

rendas de licenciamento:  

Drug and medical patents provide far 

and away the bulk of licensing 

revenues for the major participants. 

For the twenty universities that gar-

nered the highest royalties in 1997, 81 

percent of the income came from life 

sciences patents. Without these 

windfalls the current scale of 

academic patenting could not be 

supported.” (Geiger, 2004, p. 217). 

 

Vejamos o gráfico elaborado por 

Powell & Owen-Smith [1989, p. 110]. 

Ele mostra o crescimento do total de 

patentes, sobretudo a partir do final dos 

anos 1980. Mas indica, também, o alto e 

crescente percentual coberto pela 

‘invenção’ de novas drogas. 

 

 

 

 

Um grande numero de universidades 

entrou nessa corrida pelas patentes e 

pela transferência de tecnologia, 

sobretudo com fenômenos como a 

chamada ‘revolução biotecnológica’ e os 

financiamentos crescentes para essa 

área.  

A lei de patentes conhecida como 

Bayh-Dole foi um dos estímulos para a 

corrida às patentes. Ou quem sabe, 

tenha sido um dos sintomas?. A nova lei 

permitia que as universidades ficassem 

com direitos de propriedade intelectual 

para descobertas feitas com 

financiamentos federais, exatamente os 

fundos que suportavam dois terços da 
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pesquisa acadêmica. Outras medidas 

legais reforçavam essa tentativa de 

fortalecer os direitos de propriedade 

intelectual e de comercialização das 

descobertas feitas na universidade. 

Reforçavam também a crença nesse 

‘achado’ econômico. [Geiger, 2004, p. 

217] 

O ganho com as patentes e licenças 

foi, contudo, mais um fator de 

concentração de poder e de dinheiro. 

Quando olhamos o gráfico de dispersão 

traçado por Powell & Owen-

Smith,[1989, p. 111]m notamos que, no 

universo das cerca de 120 

universidades de Pesquisa I da 

classificação Carneggie, as dez mais 

absorvem grande parte dos resultados.

 

 

  

 

Na interpretação de Geiger, a área de 

ciências da vida não era apenas a que 

mais fervilhava com esses novos ventos. 

Era também uma área que tendia a 

modificar profundamente a interação 

entre academia e mundo dos negócios, 

criando formas e procedimentos bem 

diferentes daqueles antes vividos pela 

física, química, engenharias. [Geiger, 

2004,  p. 223 e 227-228). O autor 

registra a ‘troca’ entre indústria e 

cientistas na área da física: laboratórios, 

equipamentos, bolsas para estudantes e 

assistentes. No caso das ciências da 

vida, a coisa vai um pouco além, as 

patentes são mais lucrativas e produzem 

capital financeiro para impelir o processo 

de pesquisa. As patentes são cruciais 

para capturar capital de risco ou 

investimentos pesados. O tamanho é 
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relevante, tornando os cientistas da área 

mais capazes de construir grandes 

equipes, publicar mais, competir mais 

pelas verbas do NIH. O diferencial 

aparece mais claramente na criação das 

chamadas start-up companies. Os físicos 

e engenheiros geralmente são inclinados 

a migrar para as firmas ‘incubadas’ no 

processo, mesmo que temporariamente. 

Nas ciências da vida, diz Geiger, eles 

ficam nos dois lados do processo, 

simultaneamente. As fronteiras são bem 

menos nítidas – e são menos nítidas 

também as fronteiras entre pesquisa 

básica, aplicada e pesquisa pra 

desenvolvimento. A imagem linear da 

relação entre ciência e aplicação 

comercial – que de certo modo 

alimentava a politica cientifica americana 

desde o famoso relatório de Vanevar 

Bush – fica ainda mais difícil de 

sustentar.  

Geiger assim descreve a simbiose 

público-privado, acadêmico-industrial, 

daquilo que chama de biocapitalismo: 

 

In biocapitalism, economic roles are 

shaped by the principal sources of 

capital: investments in the research 

system, principally but by no means 

exclusively from the National Institutes 

of Health; venture capital for start-up 

firms; and the gargantuan revenue 

streams of multinational 

pharmaceutical corporations, which 

support massive investments in R&D. 

The fecund discoveries of academic 

science are made possible chiefly by 

the great public investment in 

biomedical research. This enormous 

subsidy makes the fruits of academic 

research relatively abundant and 

inexpensive, the fuel that drives 

biocapitalism. To some extent, 

corporations tap directly into this rich 

lode of upstream academic research 

(consultants, research contracts, li-

censes), but as is usually true with 

academic research, additional R&D is 

often required to move discoveries 

toward utilization. [Geiger, 2004, pp. 

226-227] 

 

Também Powell e Owen-Smith 

apontam para a singularidade dessa 

área, no que diz respeito à ligação com 

as empresas: 

 

It would be incorrect to argue that 

biotech firms are coming to resemble 

universities or vice versa. The private 

firms engaged in basic science still 

have a foremost concern with 

commercial success. And licensing 

revenues at most universities constitute 

a very small percentage of the overall 

operating budget. Moreover, these 

developments are taking place in a 

rather unusual field. The life sciences 

are notable precisely because they 

are different. In other areas of 

technological innovation, discoveries 

often start out in government or 

university laboratories and migrate to 

the private sector for downstream 

development. Once this transfer oc-

curs, linkages between universities 

and firms are usually limited to the 

employment of students, consulting 

relations for some faculty, and pos-

sible gifts from the firms to the 

universities. The life sciences are a 

novel case where basic research 

continues to play a fundamental role in 

driving commercial development, 

integration between basic and clinical 

research is ongoing, and private firms 
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have a hand in basic science and 

universities in downstream clinical 

development. As a result, there are 

complex linkages between public 

research organizations and private 

entities, and careers in the life 

sciences now routinely involve 

participation in both types of 

organizations.[ Powell and Owen-

Smith,  p. 114] 

 

O capital de risco financia um 

grande número de empresas start-up no 

campo da biotecnologia. E elas são 

fundamentais para o processo de 

‘transferência de tecnologia’. Elas 

absorvem frutos da pesquisa acadêmica 

(pessoal e descobertas), ensaiam e 

testam produtos intermediários, que 

depois são desenvolvidos em escala 

pelas grandes corporações. O ambiente, 

a forma, o modo de agir dessas start-

ups, diz Geiger, é reconhecidamente 

semelhante ao do mundo acadêmico. E 

o mundo acadêmico abriga importantes 

segmentos de ‘empreendedorismo 

biotecnológico’.  

Tanto as universidades quanto as 

empresas, assim como os 

‘empreendedores’ nas duas instituições, 

ganham com esse fluxo -- dinheiro 

público + capital de risco -- que 

impulsiona potenciais inovações. E para 

os pesquisadores, uma situação nova e 

vantajosa se apresenta:  

One should not underestimate the 

energy required to launch a start-up 

company, or to develop an invention 

to the stage that it finally generates in-

come. The point is rather that 

academic entrepreneurs can do these 

things while still receiving a 

comfortable salary. Both universities 

and their biologists occupy 

advantageous positions in 

biocapitalism, sharing in the income 

but bearing little of the risk.[ Geiger, 

2004, p. 228] 

 

Assim, não é de surpreender o dado 

que Geiger registra em um rodapé (Nota 

115, p. 312): as firmas de biotecnologia 

levantaram um capital de $5.4 bilhões 

em 1998, 11,8 bilhões em 1999 e 37.6 

bilhões em 2000. 

As rendas das universidades 

aumentam, a dos professores-

pesquisadores, idem. Mas essa 

sociedade é sem duvida bem 

conveniente para as empresas. Elas 

também investem no processo. Mas, 

embora possam ser sócios menores no 

input, aparentemente beneficiam-se em 

mais larga escala com os resultados. 

É curioso o comentário de Burton 

Clark, que procura enfatizar o crescente 

ingresso da indústria como financiador 

da pesquisa, com o correspondente 

declínio relativo do governo federal. Ao 

mesmo tempo que afirma essa nova 

proporção, fornece dados que apontam a 

importância ainda grande do governo 

federal para a pesquisa acadêmica, a 

participação ainda pequena da indústria, 

desproporcional, provavelmente, aos 

benefícios que pode obter  com 

resultados comercializáveis da pesquisa:  

 

If the research enterprise in American 

universities was far more vigorous in 

1990 than it was a dozen years 

earlier, the federal government, it 

turns out, deserved only part of the 
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credit. The federal increases in 

support during this return to prosperity 

were smaller than the increases from 

nonfederal sources: for the 1977-1987 

period, 4 percent a year compared to 

7 percent, respectively. The 

nonfederal sources, for separately 

budgeted R&D university 

expenditures, increased from less 

than one-third of the total in 1977 to 

almost two-fifths in 1987: the federal 

government share declined from 67 

percent to 61 percent." Whereas the 

federal government at the end of this 

period provided $7.3 billion, the other 

sources put up a not inconsiderable 

$4.8 billion. Topping the list of other 

providers were the institutions 

themselves, able to provide over $2 

billion (in 1987 dollars). Second were 

state and local governments, offering 

over a billion dollars. Industry had 

become a third sponsor, at three-

quarters of a billion dollars. And all 

others, including private foundations, 

contributed over $800 million. 

Critically, for the separate item of 

capital investment or research 

infrastructure, the $1.8billion 

mentioned above for 1987, over 90 

percent came from the nonfederal 

sources.[Clark, 1995, pp.131-132] 

 

Ora, Façamos as contas com os 

números mencionados por Clarck: 

  

 US$ bilhões 

Governo federal 7,30 

Universidades 2,00 

Estados e 

localidades 

1,00 

Indústria 0,75 

Fundações 

privadas 

0,80 

Total 11,85 

 

Como é a empresa que vai 

transformar o conhecimento obtido em 

produto na prateleira (e retorno das 

vendas), deve valer a pena participar 

com pouco mais de 6% do investimento 

na pesquisa. Mesmo que consideremos 

como ‘empresarial’ a parte das 

fundações privadas, já ainda que 

largamente constituídas por renúncia 

fiscal, esse percentual não passa dos 

13%. Parece um gasto razoável, para 

controlar um ramo tão produtivo no 

presente e tão promissor para o futuro. 
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Anexo: A classificação da Fundação Carnegie para as instituições de ensino 

superior 

"Basic Classification Tables". Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 

2005. Total: 3753 Instituições 

 

Doctorate-granting Universities (297) 

Instituicoes que mantenham pelo menos 20 programas de doutorado. Elas são 

subdividas pelo nível de atividade de pesquisa, a qual, por sua vez, é medida por 

indicadores como  gastos em pesquisa, numero de doutorados emitidos, numero de 

professores envolvidos em pesquisa, etc. Assim, na classificação de 2005,  havia 

108 Universidades de Pesquisa I (ou com atividade de pesquisa muito alta), 99 

Universidades de Pesquisa II (atividade de pesquisa alta) e 90 Universidades 

doutorais. 

Master's Colleges and Universities (727) 

Instituições que mantenham pelo menos 50 programas de mestrado mas menos do 

que 20 de doutorado. Somam 727 instituições. 

Baccalaureate Colleges (809) 

Instituicoes nas quais os bacheralados respondem por pelo menos 10% do total de 

diplomas e que mantem menos do que 50 programas de mestrado. Somam 809 

instituicoes  

Associates Colleges (1920) 

Instituições em que o “associate degree” ou o bachelor degree representam menos 

do que 10% dos diplomas de graduação. São 1920 instituicoes. 

  

http://www.carnegiefoundation.org/classifications/index.asp?key=805
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