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Ordem invertida
As universidades públicas apresentam queda na taxa de titulação,
enquanto as particulares conseguem melhorar seus índices

Juliana Duarte

Apesar da grande quantidade
de candidatos ao vestibular,
o número de alunos que se
formam nas universidades

públicas vem caindo nos últimos anos.
De acordo com dados do Censo da
Educação Superior, do Ministério da
Educação, em 2004 mais de 350 mil
estudantes ingressaram nas institui-
ções públicas e 193 mil se formaram
quatro anos depois, o que representa
uma taxa de titulação de 67,4% (veja
gráfico abaixo). Esse é um dos piores
índices da história das universidades
públicas, à frente apenas do compa-
rativo 1997/2000. O cálculo toma por
base o período de quatro anos para a
conclusão de um curso. No período
2001/2004, as públicas alcançaram

sua melhor taxa de conclusão: 82,7%.
Na comparação do período 2000/2003
com 2004/2007, as públicas perderam
4% de sua capacidade de titulação. Já
as instituições particulares apresentam
uma estabilização na taxa de titulação
na faixa dos 55% e um ligeiro aumen-
to de 3% no comparativo do período
2000/2003 com 2004/2007.

"No caso das instituições públicas,
há vários motivos que podem justificar
esses dados. O financeiro, por mais es-
tranho que possa parecer, é um deles",
analisa Milton Linhares, integrante
do Conselho Nacional de Educação
(CNE). Ele acredita que os gastos com
transporte, alimentação e livros podem
levar o aluno à desistência. "Há quem
pense que por ser gratuita a universida-

de pública não perde estudantes. É um
equívoco. O custo para levar os estudos
a sério não é baixo e pode pesar no
orçamento da família", acredita.

A falta de tempo para se dedicar
aos estudos e até mesmo a decepção
com as aulas e com a infraestrutura
da universidade são outros possíveis
motivos levantados por Linhares.
"Muitos trabalham oito horas por dia
e não conseguem conciliar todas as ati-
vidades. Nesse caso, eles dificilmente
abandonam de vez a universidade, mas
atrasam a formação", afirma.

Para Nival Nunes de Almeida, pre-
sidente do Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (Crub) e
reitor da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (Uerj), a repetência pode ser



uma das principais causas da evasão.
"Nas públicas há um índice muito ele-
vado de repetência. Exige-se mais dos
alunos, principalmente nas carreiras
que necessitam cálculos", ressalta. Já as
instituições particulares, na opinião do
reitor, contam com um diferencial. "Os
professores têm a preocupação em mi-
nistrar aulas introdutórias e rever alguns
conceitos da educação básica".

Fábio dos Reis, diretor acadêmico do
Centro Universitário Salesiano de São
Paulo (Unisal), concorda que a repetên-
cia não é um problema comum na uni-
versidade privada. "Não há repetência
com freqüência, pois nossa preocupação
em manter o aluno é muito maior, a eva-
são representa um impacto financeiro
gigantesco à instituição", diz

Segundo ele, o motivo para a taxa
de titulação nas instituições de ensino
superior particulares estar apresentan-
do pequenos aumentos é a constante
preocupação com a satisfação dos
estudantes. "Procuramos identificar as
possíveis causas de evasão e tentamos,
diariamente, solucionar esses proble-
mas. As universidades públicas não têm
essa preocupação", afirma.

Reis exemplifica que todos os anos
o Unisal desenvolve uma pesquisa de
satisfação com os estudantes. "Só assim
podemos levantar as causas e corrigi-
las. Moldamos as aulas de acordo com
a necessidade de cada aluno", diz.

Milton Linhares, do CNE, concorda
que pesquisar os motivos internos que
levam à evasão e combatê-los de forma
eficaz é uma das possíveis soluções.
"Cada instituição tem problemas espe-
cíficos. É preciso conhecê-los e isso só
é possível sabendo como funciona a pró-
pria comunidade acadêmica: docentes,
discentes e funcionários", afirma.

Miguel Jorge, pró-reitor de gradua-
ção da Unifesp, diz que a universidade
federal que representa também realiza
pesquisas para descobrir os motivos
das desistências e realiza ações vol-
tadas para o problema. "Incentivamos
a permanência com alguns programas
específicos, como o auxílio-moradia e a
ajuda com o transporte para quem mora
longe da universidade. São algumas

das maneiras de manter o estudante,
pois também estamos preocupados
com a evasão; ela representa muitos
danos à instituição pública", diz.

De acordo com Jorge, a Unifesp
apresenta um baixo índice de desis-
tência, 6% num universo de três mil
alunos. Ele garante que as pesquisas
dentro da universidade foram funda-
mentais para garantir esse índice.

Na opinião de Linhares, os resultados
de uma pesquisa interna podem surpre-
ender funcionários e estudantes. "Todos
têm uma parcela de responsabilidade
sobre a evasão. Resta saber se a institui-
ção pública tem interesse em desvendar
e revelar seus problemas", diz.

Reis também aponta o aumento da
oferta de instituições privadas como uma
das causas da queda do índice de titula-

ções nas universidades públicas. Hoje,
três em cada quatro estudantes estão ma-
triculados em instituições privadas. "Há
mais opções de cursos com excelente
qualidade e preços acessíveis."

O diretor acadêmico aponta ainda
programas de auxílio financeiro, como
o Fies, por exemplo, que pode ser apon-
tado como outro motivo para o cresci-
mento das titulações nas particulares.
"Porém, acho que esse incentivo por
parte do governo deve aumentar e há
demanda para isso", afirma Reis.

Estudo realizado por Yvette Leh-
man, coordenadora do Laboratório de
Estudos sobre o Trabalho e Orientação
Vocacional do Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo, com 85
estudantes das universidades públicas e
95 das particulares, aponta que 44,5%
dos alunos desistiram do curso porque
fizeram a opção errada (veja quadro
ao lado). Outros 30,7% afirmaram
que evadiram por não se adaptarem à
estrutura da instituição. Os insatisfeitos
com o mercado de trabalho ou com a
profissão somam 13,4%. E problemas
familiares representam 10,5% das
respostas sobre os motivos da evasão.
"Muitos entram na universidade sem
saber direito o que querem. Outros
prestam cursos menos procurados
apenas para passar em uma universi-
dade pública. Tudo isso pode levar à
desistência", diz Yvette.

Para Fátima Rocha, psicopedagoga
e orientadora vocacional do Colégio
Universitário, o "desencanto" com o
curso é o que desestimula o aluno. "O
número de desistências nos primeiros
anos da universidade comprova essa
tese", diz. No entanto, escolher outra
profissão apenas para ingressar na fa-
culdade é também um dos principais
problemas apontados pela profissional.
"Muitos pensam primeiro em passar
no vestibular. O próximo passo é con-
seguir um remanejamento dentro da
própria instituição. O problema é que
a maioria não consegue e acaba desis-
tindo do curso que escolheu", afirma.
Por isso a importância de estar atento
ao que o aluno deseja, principalmente
no começo do curso. •
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