


E
m um país em que o sonho
da maioria da população é
ter acesso ao ensino supe-
rior, parece difícil imaginar
que alguém abra mão do
privilégio do diploma. Mas,
com a expansão do setor e

a maior oferta de vagas, alguns problemas co-
meçam a aparecer. Entre eles, o aluno que per-
cebe, no meio do caminho, não ter mais moti-
vação para continuar os estudos até o espera-
do momento de vestir a beca.

Pesquisa realizada pelo Instituto Lobo com
base nos dados do Censo 2005, divulgados
pelo Ministério da Educação no final do ano
passado, revela que quase metade dos univer-
sitários não conclui o curso no período médio
de quatro anos. Os motivos são muitos, mas o
principal é a decepção com o tão sonhado aces-
so ao ensino superior.

A pesquisa do Instituto Lobo para o Desen-
volvimento da Educação, da Ciência e da
Tecnologia comparou o número de concluintes
auferidos pelo Censo 2005 com o de ingres-
santes quatro anos antes. A taxa de titulação,
ou seja, aqueles que se formaram no período,
foi de 51%. Os 49% restantes representariam
os estudantes que, por um motivo ou por ou-
tro, não se formaram no período. Segundo
Roberto Lobo, diretor presidente do instituto,
a margem de erro do levantamento é de 10%
para cima ou para baixo, levando em conside-
ração, por exemplo, o aluno que demora mais
tempo que o regular para se formar. Os casos
de mudança de curso não foram contabilizados
pelo estudo, pois de qualquer forma o aluno
continua a integrar o sistema.

No comparativo anual, calculado o núme-
ro de estudantes em 2004 e os que permaneci-
am estudando em 2005, o índice de evasão é
de 22%. Desses, 33% são das escolas públi-
cas e 53% das privadas (veja quadro). O índi-
ce se mantém estável nos últimos cinco anos,
sendo que o menor foi registrado no ano 2000
(19%) e o maior em 2004 (24%).

Segundo dados do Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado de São Paulo (Semesp), em
2005 mais de 1,1 milhão de alunos ingressaram
no ensino superior privado, enquanto nas insti-
tuições públicas foram 300 mil novos alunos.
No ensino privado, no entanto, a relação entre
ingressantes e concluintes tem demonstrado si-
nais de melhora. Em 2002, houve um acréscimo
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de 16,7% no número de ingressantes ao
ensino superior privado, enquanto o nú-
mero de concluintes, considerados os qua-
tro anos de tempo médio para a forma-
ção, cresceu 23,1% em relação ao ano
anterior (veja quadro).

O alto índice de evasão no ensino su-
perior não é uma característica apenas
do Brasil. A taxa de titulação brasileira
está próxima de países como Itália
(42%) e França (59%), mas longe de
nações com índices tradicionalmente
altos como Japão (93%) e Reino Unido
(83%) (veja quadro).

Se por um lado os estudantes estão
desmotivados, por outro os índices da

Para o consultor Roberto Lobo, são
vários os caminhos que levam à evasão.
Mas, ao contrário do que se pode supor
à primeira leitura, a questão financeira
não é o principal motivo para alimentar
os maiores índices de desistência nas
instituições particulares. Aprimeira cau-
sa é o despreparo dos alunos, que che-
gam ao ensino superior com deficiên-
cias do ensino fundamental. Conseqüen-
temente, vem o desânimo de continuar
a estudar. Também é alto o número de
alunos que, por fazer uma escolha pre-
coce, tem dúvidas quanto ao curso es-
colhido. Em terceiro lugar está a ques-
tão econômica. "Quando o aluno fala

A questão econômica, na
verdade, é uma desculpa para
a insatisfação do aluno
evasão são mais uma fonte de preocu-
pação para as Instituições de Ensino
Superior. A desistência representa pre-
juízos, seja para o setor público, seja
para o privado. No caso das instituições
particulares, os dados são ainda mais
alarmantes se somados ao índice de 23%
de inadimplência.

que vai embora porque não pode pagar,
na verdade ele busca uma desculpa por-
que se sente desencorajado. A questão
é o aluno fazer a opção de ficar. Quan-
do ele faz essa opção, é capaz de en-
frentar todas as dificuldades".

Os percalços no caminho universitá-
rio guardam relação com a mudança do



Superado o primeiro ano de
"choque", é mais fácil manter
o aluno até o final do curso

perfil dos alunos, na opinião do professor
da Faculdade de Educação da USP, Jai-
me Cordeiro, autor do livro Didática. Ele
acredita que a expansão do acesso ao en-
sino superior mudou o perfil dos estudan-
tes. "Os alunos estão entrando na univer-
sidade sem a formação que se julgava ser
o nível do universitário clássico."

Sem bagagem suficiente, os alunos vi-
vem o período "de choque". Segundo
Roberto Lobo, em todos os países o pri-
meiro e o segundo ano são os mais difí-
ceis, justamente porque o estudante se
depara com uma nova realidade para a
qual nem sempre está preparado. Neste
caso, as instituições públicas e privadas
têm características diferentes. Enquanto
na rede pública a taxa de evasão é cons-
tante, na privada o índice é maior no pri-
meiro ano e depois tende a regredir. Se-
gundo o consultor, passado o período "de
choque", é mais fácil manter o aluno até
a conclusão do curso.

Como solução, Lobo propõe a adoção
de um programa de apoio diferenciado

para os ingressantes. Nos primeiros dias
de aula, a instituição poderia realizar um
teste, por disciplina, para detectar even-
tuais deficiências e posteriormente
implementar um método de nivelamento
para dar chance ao aluno de se recuperar
e ser capaz de acompanhar a turma. "En-
sinar é uma prestação de serviço. Tanto a
instituição quanto o professor devem ser
responsáveis por fazer com que o aluno
se sinta participante e sinta que a institui-
ção quer que ele fique".

A Universidade Ibirapuera segue a
receita. Adota um programa de nive-
lamento com o objetivo de minimizar
o choque inicial dos alunos que ingres-
sam na Universidade. E sempre que o
estudante manifesta a intenção de
abandonar ou transferir-se de curso, a
instituição faz um questionamento in-
formal sobre as razões da desistência.
"Os motivos são muitos, mas o mais
fácil de responder é por questões finan-
ceiras. As estatísticas mostram que
aquele aluno que não sabe o que quer
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Os sinais de quem está prestes a
abandonar o curso são claros: desatenção
nas aulas, muitas faltas e inadimplência

e, depois do primeiro semestre, tira no-
tas baixas acaba por alimentar os índi-
ces de evasão", acredita a pró-reitora
de Graduação da Ibirapuera, Altair
Albuquerque.

Na Anhanguera Educacional, a fórmu-
la encontrada foi manter, desde 2004, um
serviço especializado de atendimento ao
estudante. O órgão oferece serviço de
apoio destinado a alunos e ex-alunos com
o objetivo de prestar orientação educa-
cional, terapêutica e apoio administrati-
vo. O serviço também atende grupos de
trabalhos, professores e coordenadores
com turmas que vivenciem situações de
conflito ou desmotivação.

Com uma média de 60 atendimentos
por mês, por unidade, o tema mais re-
corrente são as dificuldades financeiras
dos alunos, seguido por problemas pes-
soais e dificuldades pedagógicas. "O
objetivo é oferecer melhor qualidade de
vida estudantil," explica a diretora de
Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação,
Maria Elisa Carbonari.

Como o maior índice de reclamação

dos alunos é referente à questão finan-
ceira, a instituição decidiu concentrar
esforços na redução de custos dos estu-
dantes como estratégia de combate à
evasão. Em 2005, lançou o Programa
Livro-Texto, que possibilitou a redução

*Fonte: OECD-2006

de até 78% do valor das obras. Implan-
tado em dez unidades de ensino da rede,
o programa é resultado de parceria en-
tre a Anhanguera e grandes editoras na-
cionais para ampliação da tiragem de
livros e conseqüente redução de custos.

Para Jaime Cordeiro, as questões vi-
vidas pelos alunos acabam por afetar
também os professores, que enfrentam
dificuldades em se adaptar à nova rea-
lidade. Além do novo perfil dos estu-
dantes, os educadores têm que lidar
com a mudança do processo de disse-
minação do conhecimento. "A sala de
aula do século XXI se estende além do
ambiente físico. Professor não tem que
transferir informação, tem que dar a
palavra ao aluno."

Com décadas de experiência em sala
de aula, Roberto Lobo acredita que o
aluno emite sinais claros de que vai se
evadir: olhar vidrado durante as aulas,
alto índice de faltas e inadimplência.
"Inadimplência é fator de insatisfação,"
sentencia. Jaime Cordeiro é mais
taxativo. "Não é que os alunos não se
interessem. É que aquilo que está se fa-
lando não tem interesse. O interesse
parte de dentro, é vital, da vida. Para
estimulá-lo deve-se dar oportunidade ao
estudante de formular as perguntas. Aí
o papel professor-aluno se inverte e não
há mais o desinteresse. Os alunos têm
capacidade e as lacunas podem ser re-
solvidas com orientação."

Para Roberto Lobo, as instituições
podem aproveitar os indícios de de-
sinteresse para detectar um proble-
ma em potencial e recuperar a von-
tade do estudante antes que ele de-
sista. "O importante é olhar o aluno
individualmente e ir buscar a solu-
ção junto com ele. Na verdade, toda
fórmula para combater a evasão se
resume em melhorar a qualidade da
educação oferecida."
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