
Atenção ao primeiro ano
Nos dois primeiros semestres, os índices estão acima da média nacional.
Em São Paulo, cresce a taxa de evasão, o que pode demonstrar tendência

studo elaborado pelo Sindi-
cato das Entidades Mantene-

, doras de Estabelecimentos de
. Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp) ajuda a entender o
perfil da evasão no Brasil e corrobora a
análise de que o primeiro ano é o mais
propenso a sofrer desistências

Tanto no primeiro quanto no segundo
semestre os índices são maiores que a
média nacional de 20%. O levantamento
mostra que o primeiro semestre é o que
apresenta os maiores índices de evasão,
seja em instituições públicas ou priva-
das. No ensino superior privado houve
redução desse índice de 2006 para 2007,
enquanto na pública aumentou. Já no
segundo semestre a situação é invertida,
tendo ocorrido um leve aumento nas
instituições privadas e diminuição nas
públicas. Na análise por turno, a taxa de
evasão de ambos os períodos quase se
equivale, com uma pequena elevação no
período noturno (veja quadro acima).

Enquanto isso, o Estado de São
Paulo, que desde 2000 tinha taxas
menores do que a média nacional,
inverteu a ordem em 2007. Segundo
dados do Semesp, a média da evasão
no Estado, considerando instituições
públicas e privadas, foi de 19%, en-
quanto a do Brasil ficou em 18,3%. Em
2006, a média do país foi de 17,6%, e
a de São Paulo 16,6%. Já em 2005 os
índices ficaram em 18,8% e 16%, res-
pectivamente (veja quadro ao lado).

Á taxa de evasão pode ser calcu-
lada pelo aumento de matriculados
de um ano para o outro, excluindo os
íngressantes e os formados. A fórmula
adotada pelo Semesp se diferencia
por contabilizar apenas os ingressan-
tes via vestibular e outros processos
seletivos, não incluindo ingressos por
mudanças de curso, transferência e ad-
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missão de diplomados. É uma maneira
de garantir que o mesmo aluno não
apareça duas vezes no sistema.

Segundo o diretor-executivo do Se-
mesp, Rodrigo Capelato, uma possível
justificativa para o aumento da evasão
no Estado de São Paulo é o grande
crescimento ocorrido no número de
Íngressantes das classes C e D no ensino
superior, mais suscetível ao abandono
do curso. "O aluno das classes C e D
tem um perfil que gera mais evasão,
seja por dificuldade financeira, pouco
tempo para estudar, ou problemas de
locomoção", diz Capelato.

Segundo seu raciocínio, quanto mais
um estado avança no ingresso dessas
duas camadas sociais, maior a proba-
bilidade de evasão. Outro dado impor-
tante é que São Paulo é o estado onde
as tendências nacionais em educação
costumam aparecer primeiro. Ou seja,
a média nacional pode aumentar nos
próximos anos. (Luciano Velleda)
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