
Depois de três semestres de Direito em uma universidade pri-
vada de Santa Catarina, Arina Alba, 27, decidiu que valia a pena
abandonar o curso. Ela, que já era formada em Letras, lembra que
o despreparo dos professores, as salas de aula lotadas e o desinte-

   resse dos colegas eram desencorajadores: "os professores faziam de
conta que ensinavam e a gente fazia de conta que aprendia."

Ela faz parte de uma legião. A partir dos resultados do Censo da
Educação Superior, o Instituto Lobo comparou o número de ingres-
santes no ensino superior brasileiro em 2002 (1,4 milhão) com o
total de formandos em 2005 (718 mil) e constatou matematica-
mente que depois de quatro anos 49% dos estudantes não tinham
concluído o curso. Ou seja, depois de anos de preparação e disputas
árduas para o vestibular, a decepção do alunado com a academia
brasileira é tão grande que eles chegam à conclusão que é melhor
deixar todo esse esforço para trás e desistir do curso.

Ainda segundo as estimativas do instituto, no Brasil a evasão
anual nas escolas privadas (25%) é duas vezes maior que nas ins-
tituições públicas (12%). Entre os cursos, a surpresa é Marketing
e Publicidade. A opção que está entre as carreiras mais disputadas
nos vestibulares perde em média 35% de seus alunos a cada ano.
Educação Física, Administração e Jornalismo também apresentam
altos índices: 31%, 30% e 26%, respectivamente. Medicina, na
outra ponta, tem taxa de evasão anual média de 4%.

Comparado com outros países, o índice brasileiro é gritante: no
Japão, a taxa de desistência é de 7%; naTurquia, cuja realidade só-
cio-econômica é mais próxima à nossa, a porcentagem dos alunos
não formados em quatro anos é de 12%. Mas, França apresenta
taxa de 41% e Suécia e Itália superam o Brasil com 52% e 58%,
respectivamente.

FRUSTRAÇÕES ACADÊMICAS
O abandono da universidade é um fenômeno antigo e já desper-

tou interesse de vários estudiosos.Tereza Christina Aguiar, profes-

sora na Universidade Federal do Mato Grosso analisou o processo
de evasão no Campus Universitário de Cuiabá por dez anos e con-
cluiu que a maioria dos alunos que abandonam o curso é do sexo
masculino e tem por volta de 25 anos. Aguiar aponta ainda que os
cursos com maior procura no vestibular geralmente apresentam
menor evasão. "Ao finalizarmos o estudo, supomos que a evasão
se caracteriza por um processo de exclusão e que, mais do que
um processo dependente do aluno, é um fenômeno institucional,
reflexo da ausência de uma política de permanência do aluno no
curso de sua opção", comenta a pesquisadora.
• Mas, há quem drible as frustrações. Na outra margem desse qua-

dro estão os universitários que enxergam uma luz no fim do túnel
e - ao invés de deixarem o sonho do diploma morrer - recorrem à
experiência de tentar um curso em outra instituição, em busca de
nova estrutura pedagógica, diferentes colegas ou localização. Como
forma de ocupar as vagas ociosas, as faculdades públicas costu-
mam oferecê-las a alunos de outras instituições por um processo
de transferência de curso. Em um período com muita desistência,
a disputa por uma vaga em uma boa universidade por meio desse
processo pode ser menos concorrida do que o vestibular. Para o
curso de Engenharia Civil da USP de São Carlos, por exemplo, cada
vaga oferecida para transferência no último ano foi concorrida por
cerca de quatro candidatos - enquanto a entrada pela Fuvest 2007
registrou para o mesmo curso cerca de dez candidatos por vaga.
Por outro lado, a única vaga aberta em Medicina na USP de Ribei-
rão Preto foi disputada por nada menos que 165 candidatos.
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