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Respostas
dentro de sala
Apesar dos índices de desistência da graduação se manterem estáveis há
sete anos, é preciso enfrentar o problema. As instituições podem minimizar
a taxa com ações como concentrar esforços nos alunos novatos

problema da evasão no
ensino superior brasileiro
é um velho conhecido dos
gestores, mantenedores,

professores, e demais profissionais
envolvidos no dia a dia de uma insti-
tuição acadêmica. Embora seus efeitos
prejudiciais sejam bem conhecidos,
as causas da evasão e as ações para
combatê-la ainda são pouco explora-
das. Segundo dados do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Anísio
Teixeira (Inep), os números da evasão
no Brasil têm se mantido estáveis nos
últimos sete anos, na casa dos 20%,
sendo que em 2007 o índice foi de
22%, contra 21,7 no ano anterior (veja
gráfico na página ao lado}.

Mas, como o número de ingressantes
aumentou, em termos absolutos isso
significa que mais estudantes estão
abandonando a sala de aula. Entre 2006
e 2007, 868,4 mil alunos deixaram de
estudar. "É um desperdício acadêmico,
social e financeiro. O Brasil tem muito
poucos alunos no ensino superior para
se dar ao luxo de ainda perdê-los", diz
a professora Maria Beatriz de Carva-
lho, vice-presidente do Instituto Lobo
para o Desenvolvimento da Educação,
da Ciência e da Tecnologia, especiali-
zado em consultoria educacional. "Os
dados nos preocupam. É uma perda
muito grande no sistema, que precisa
melhorar sua eficiência."

Com exceção de questões estrita-
mente pessoais do estudante e que o
fazem desistir da graduação, Maria
Beatriz defende a existência de uma sé-
rie de outras razões que colaboram para
a evasão e que são de responsabilidade
da própria instituição. Por exemplo:
currículos inchados e desatualizados;
poucos programas de integração aca-
dêmica ou de nivelamento; centros de
orientação inexistentes ou ineficazes;
professores e coordenadores que nào
utilizam testes iniciais para conhece-
rem a turma, além de não se sentirem
responsáveis pelo sucesso do aluno;
pouca possibilidade de transferência; e
a pouca relação entre teoria e prática.
Esse último fator, segundo ela, é apon-
tado pelos próprios alunos nas avalia-
ções feitas pela consultoria como uma

das principais causas para o abandono
do curso. Na opinião de Maria Beatriz,
em todos esses casos é possível a insti-
tuição agir para tentar alterar o quadro,
desde que se reconheça o problema e
se tenha disposição para mudar.

Para ela, é preciso tratar a evasão
como um insucesso institucional. "Se
o aluno evadiu, para a instituição tam-
bém é um fracasso. Todos perdem",
afirma a professora. De acordo com
o estudo elaborado pela consultoria,
uma das principais causas da evasão é
de origem pedagógica e começa já no
primeiro ano do curso. "Às vezes, o
aluno nào entende por que deve cursar
determinadas disciplinas. É preciso ter
uma outra forma de orientação", defen-
de Maria Beatriz. A mesma opinião tem
o professor titular da USP Oscar Hi-
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pólito, também consultor do Instituto
Lobo. 'Tem aquelas disciplinas que ele
não consegue ver nexo, não tem nada
a ver com a formação. Então o aluno
vai se frustrando, vai vendo que não é
nada daquilo, até concluir que entrou
no lugar errado", explica ele. A análise
é corroborada também por outras me-
todologias (veja quadro).

começo do curso, portanto,
é crucial. "Aprimeira coisa
que a instituição deve fazer
é cuidar do aluno ingres-

sante. É o primeiro ano que segura o
aluno, determinante para ele gostar ou
não. Nesse período o aluno é cheio de
expectativa, tem um sonho, e às vezes
ele chega lá e não é nada do que ele
pensava." Para o professor, é péssimo
quando o aluno abandona os estudos no
primeiro ano, pois suas relações de ami-
zade ainda estão fora do campus e ele
sai transmitindo uma imagem negativa
da instituição.

Hipólito acredita que uma alternati-
va para combater a evasão seria colocar
no primeiro ano aqueles professores
que possuem uma visão mais ampla
da profissão e têm melhores condições
de relacionar a teoria com a prática do
mercado, contribuindo para "seduzir"
o aluno, ampliar suas perspectivas e
chamar a atenção para a prática pro-
fissional (veja quadro na página ante-
rior). Para ele, o problema acadêmico
na maioria dos casos é determinante.
"É o aluno que foi mal orientado, as
disciplinas são mal dadas, se sente
sem apoio da instituição. O aluno não
demora muito para olhar o custo/bene-
fício", avalia. Contribui para o quadro
da evasão os estudantes atualmente
serem ainda mais exigentes, quererem
mais conteúdo, avaliações mais justas,
e serem mais cobrados.

Outra medida possível para as ins-
tituições é melhorar o atendimento e
a desburocratízação das informações.
É fundamental cada funcionário estar
apto a fornecer corretas informações
sobre a instituição, além de saber
quem responde por determinado as-
sunto. "É comum o aluno perguntar

sobre uma bolsa de iniciação científica
e o professor não saber se existe",
exemplifica Hipólito.

Como estudioso do tema, o professor
calcula que, em média, o custo de um
aluno nas instituições públicas é de RS
15 mil por ano e nas privadas em torno
de R$ 8 mil. Tendo como média geral
aproximadamente R$ 10 mil o custo
de um aluno/ano e multiplicando pelo
número de evadidos em 2007, de cerca
de 800 mil alunos, o prejuízo total atinge
a cifra de cerca de R$ 8 bilhões. Hipólito
acredita que os gestores não possuem os
dados necessários para avaliar correta-
mente o prejuízo que sofrem. "O custo
dessa evasão é muito alto", sustenta.
"Nas públicas você tem todo o sistema

montado para receber o aluno e ele não
está ali, saiu. E nas particulares, além
de ter toda a estrutura, ela não recebe a
mensalidade. O prejuízo é o dobro. Tem
o custo fixo e mais a falta da mensali-
dade", explica o pesquisador.

Tradicionalmente, a maneira mais
fácil de abordar o problema da evasão
é associá-lo à falta de recurso do estu-
dante. É verdade que em muitos casos
essa é de fato a principal questão, mas
não explica sozinha os altos índices de
abandono acadêmico. Para ele, muitas
vezes é mais fácil o estudante justificar
a evasão por motivos financeiros do
que relatar todas as dificuldades vividas
dentro da instituição.

Ainda assim, Oscar Hipólito acredita
que uma maior sensibilidade do depar-
tamento financeiro poderia resolver
muitos casos de inadimplência e, con-
sequentemente, de evasão. Mesmo no
caso do aluno que. por exemplo, perde
o emprego e não consegue mais pagar
a mensalidade, a instituição pode fazer
algo, afinal, o custo já está computado.
"O professor está dando a aula, a luz
está acessa, e o aluno não vai ficar de-
sempregado para sempre", argumenta.
Para ele, se o responsável pela área
financeira tiver sensibilidade para anali-
sar determinados casos, é possível fazer
algo quando o aluno está sem recursos.
"Não custa a instituição chamar, con-
versar, negociar, analisar as notas e ver
se é um bom aluno", diz.

Mesmo diante de todas as dificulda-
des impostas pelo cenário da evasão no
ensino superior brasileiro, o professor
da USP é otimista e acredita que a
tendência é melhorar, principalmente
por haver hoje dados mais consistentes
para avaliar a situação. Hipólito lem-
bra que o ensino superior no Brasil,
especialmente o particular, ainda é
muito novo e precisa profissionalizar
a gestão. "Não só -a financeira, essa é
óbvia, mas profissionalizar a gestão
acadêmica, com professores que sabem
o que estão fazendo. O capital humano
é o mais importante e muitas institui-
ções, na ânsia de cortar despesas, estão
cortando na parte pensante, justamente
onde não podem", avalia.

36 ENSINO SUPERIOR

Text Box
Respostas dentro de sala, Ensino Superior, São Paulo, a. 10, n. 128, p. 34-36, 2009.




