
EVASÃO INTERNACIONAL

Mesmo problema,
outra solução
Os Estados Unidos também enfrentam alta taxa de desistência no
ensino superior, mas as medidas de contenção são compartilhadas
entre instituições de ensino e governo

Fernanda Melazo, de Los Angeles

Nos Estados Unidos, não há
um cálculo para medir a eva-
são nas universidades, mas
apenas para a taxa de titula-

ção entre os estudantes. Segundo dados
do último levantamento conduzido pelo
Departamento de Educação, o equivalente
ao Ministério da Educação, dos alunos que
entraram na universidade em 2001, apenas
57,3% terminaram o curso até 2007. Ou
seja, quase a metade (43%) não concluiu
a graduação em até seis anos. O governo
considera um período de seis anos porque
estima que a maior parte dos alunos leva
mais tempo para se graduar, ultrapassando
o período de quatro anos dos cursos.

Quando se separam os estudantes
brancos dos negros e hispânicos, os dois
últimos grupos mostram desempenho
ainda pior. No mesmo período, apenas
41,5% dos alunos negros e 48,3% dos
latinos receberam diploma, enquanto entre
os brancos esse índice foi de 60%.

As quatro décadas de estagnação da
porcentagem de 39% de adultos com nível
superior no país afetou a competitividade
da maior economia mundial. No Canadá,
esse número sobe para 55%, no Japão,
54% e na Coréia do Sul, 53%. Ainda em
comparação com as nações desenvolvi-
das, os Estados Unidos ocupam a sétima
posição na proporção de matrículas regis-
tradas nas universidades e colleges (cursos
superiores com duração de dois anos).
Mas cai para o 15° lugar em termos de
quantidade de diplomas concedidos.

Portanto, conter a evasão nas institui-
ções, atrair o maior número de alunos para
o ensino superior e ampliar a diversidade
social, racial e étnica tornaram-se prio-
ridades para o governo, estados, univer-
sidades e instituições ligadas ao ensino
superior. "Temos a responsabilidade de
garantir que nossos alunos não só atinjam
as portas das faculdades, mas persistam,
sejam bem-sucedidos e obtenham o di-
ploma", disse, em sessão do Congresso, o
presidente Barack Obama, que anunciou
investimento de US$ 2,5 bilhões para
apoiar iniciativas que ajudem a manter
os alunos nas faculdades até o fim da
graduação, principalmente os jovens de
baixa renda, negros e latinos.

Estudos nacionais já verificaram que o
primeiro ano acadêmico funciona como
o primeiro teste para a motivação dos
jovens. Segundo o NCPPHE, quase a
metade dos estudantes de colleges e cerca
de 30% dos estudantes de universidades
tradicionais não retornam para a sala de
aula depois do primeiro ano de ensino.

Por isso, muitas instituições estão in-
vestindo principalmente em programas
para os calouros. A Universidade de
Ohio (Ohio University), por exemplo,
acompanha bem de perto o primeiro ano
dos novos alunos. A estratégia inclui um
calendário de atividades especiais, ofici-
nas para os estudantes que precisam de
reforço, assistência personalizada para
aqueles que faltam a muitas aulas.

"A Universidade de Ohio ocupa
o terceiro lugar da nação em nossa
habilidade de graduar estudantes. Isso
significa que muitos dos nossos esfor-
ços para manter os alunos resultam em
bem-sucedidas taxas de graduação,
bom êxito em cursos de pós-graduação
ou lucrativos empregos", afirma Craig
Cornell, vice-reitor da instituição.

Para estimular os alunos de baixa renda
e promover maior diversidade social e
étnica, algumas escolas reforçaram os
planos de assistência financeira e am-
pliaram os serviços de ajuda acadêmica.
A Universidade Estadual da Flórida
(Florida State University), por exemplo,
possui, desde 2000, um programa de ajuda
a alunos de baixa renda, o centro para a
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retenção e desenvolvimento acadêmico.
O sucesso do projeto pôde ser medido
depois de seis anos, quando a taxa de
graduação de alunos negros subiu para
72%. "Esse resultado foi maior do que a
taxa de graduação de estudantes brancos
na mesma escola e mais alta do que a
proporção de negros que adquiriram di-
ploma na universidade mais importante
do estado, a Universidade da Flórida
(Florida University)", relatou Kevin Ca-
rey, pesquisador e gerente de políticas do
Education Sector, um centro independente
de estudos de política educacional, com
sede em Washington DC.

Para Carey, a Universidade Estadual
da Flórida oferece uma boa resposta
para reduzir os vários problemas educa-
cionais do país. "O maior desafio é criar
incentivos a partir do conhecimento já
existente. Não é preciso inventar novas
fórmulas", afirma.

De maneira geral, como em Ohio e na
Flórida, as universidades estão reagindo
à evasão escolar por meio de projetos que
buscam, sobretudo, envolver os alunos na
vida acadêmica. Assistência financeira é
vital, mas não é tudo. Um estudo realizado
em 2007 e apresentado em 2008 por meio
de uma parceria entre o Kentucky Council
on Poslsecondary Education Levei (con-
selho de educação superior do estado) e
a Stamats, uma empresa de marketing
especializada em educação superior, por
exemplo, não conseguiu definir um único
fator para a decisão de deixar a universi-
dade. Entre as respostas mais comuns,
foram citadas "responsabilidades com a
família", "razões financeiras" e "propos-
tas de emprego".

Portanto, mudanças no currículo, uso
de mais tecnologia em disciplinas, redução
no tempo de duração dos cursos e maior
oferta de programas de grande demanda
fazem parte do elenco de tentativas para
segurar os estudantes no campus.

Apesquisa é parte de um projeto
muito maior (Project Gradu-
ate), que tem como objetivo
atrair o maior número de

adultos possível para a sala de aula. O
estado identificou quantos alunos aban-
donaram os cursos, perguntou a eles o

porquê e o que os motivaria a voltar para
a sala de aula. Depois disso, a Stamats fez
um plano de marketing para que o estado
levasse os alunos de volta às salas de aula
e, hoje, o plano está em ação.

Uma das iniciativas bem-sucedidas
e recomendada pelo NCPPHE é a
criação de comunidades de aprendiza-
gem, onde alunos que cursam duas ou
mais disciplinas participam de aulas
temáticas para desenvolver habilidades
acadêmicas e aprofundar relações com
o campus e colegas. "Essas classes são
modeladas para permitir que os alunos
tenham uma convivência capaz de
construir fortes mecanismos de apoio
no meio acadêmico", disse o vice-reitor
da Universidade de Ohio, que também
adotou a experiência.

As comunidades de aprendizagem
no College de Kingsborough, em
Brooklyn, Nova York, são outro modelo
para o país. Estudos identificaram que os
alunos que participaram das comunida-
des nessa escola demonstraram melhor
desempenho acadêmico e relações mais
estreitas com os colegas e a instituição.
Outro exemplo é o da Universidade do
Novo México, que criou um programa
para atrair ex-alunos de volta para o
campus. Cerca de dois mil estudantes
voltaram para a instituição e, desse total,
68% concluíram o curso.

Os governos estaduais, interessados
no desenvolvimento de suas economias
locais, também estão trabalhando para
conter a evasão universitária e, com
isso, elevar o nível educacional de sua
mão de obra. O estado de Oklahoma,
por exemplo, criou fundos de inves-
timento para premiar estudantes e
instituições de ensino superior com
maior produção de diplomas. Em 2007,
o estado de Kentucky identificou mais
de 11 mil pessoas que não terminaram o
curso superior. Desde então, o governo
trabalha com as universidades e colleges
para atrair os alunos para a sala de aula.
Programa semelhante foi criado pelo
estado da Philadelphia, que, por meio
de workshops e serviços gratuitos de
assistência, tentam motivar ex-alunos
que abandonaram os cursos a voltar
para o campus. •
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