
Jovem abandona
curso no 1º semestre

Evasão de faculdades
privadas bate recorde
Taxa de abandono em 2008 foi de 24,21% na Região Metropolitana de
São Paulo, índice mais alto em 8 anos; crise econômica não é única causa

JF DIORIO/AE

Cerca de 50% do salário de Car-
los Henrique Araujo da Silva, de
19 anos, ia para a faculdade de
Letras. Morador do ABC, região
metropolitana de São Paulo, ele
estudava no período matutino
da Uniesp de Santo André, anti-
ga Iesa, já que a tarde e a noite
eram – e ainda são – dedicadas ao
trabalho de cabeleireiro em um
salão perto de sua casa.

Mesmo ganhando uma bolsa
da instituição e pagando uma
mensalidade de cerca de R$ 200,
ele só permaneceu na faculdade
por um semestre – entrou em ja-
neiro de 2009 e desistiu em ju-
nho do mesmo ano.

“Foi mais por causa de dinhei-
ro, mesmo. Eram muitos gastos
de uma vez só”, afirma. Os livros
e as cópias dos textos para leitu-
ra e exercícios chegaram à soma
de quase R$ 2 mil. “Sem contar
que ainda tinha de gastar com o
transporte até lá e também com
comida.”

Foi em março do ano passado,
com três meses de curso, que ele
percebeu que não ia conseguir
conciliar a faculdade com o tra-
balho e dar conta das despesas.
Ele recebeu apoio da família e
dos amigos para continuar, mas
não teve jeito.

“Além de tudo, eu ainda ajudo
a família. Tem o aluguel, contas
de água, luz, telefone e as despe-
sas da casa – como fazer super-
mercado, por exemplo”, conta.

Como não tinha créditos sufi-
cientes para trancar a matrícula,
teve de desistir do curso. “Que-
ria ter trancado, porque queria
voltar para o curso depois. Mas
não teve jeito”, conta. “Eu ia to-
dos os dias para a faculdade, as
aulas estavam bem legais. Real-
mente achava que o curso tinha
a ver comigo”, continua ele, que
quer trabalhar como tradutor de
textos e livros do inglês para o
português.

Mesmo com as dificuldades
de tempo e dinheiro, Carlos quer
tentar de novo. Ele pretende vol-
tar, se possível, no início do ano
que vem – para o mesmo curso,
na mesma instituição. “Espero
que as coisas estejam melhores
no fim do ano e que dê para eu
continuar.” / M.M.

Mesmo com bolsa de
estudos, cabeleireiro não
conseguiu dar conta das
despesas do curso de
Letras, em Santo André

metodista.br • unimep.br

Conexão que faz você evoluir.

Conectadas à Rede Metodista de Educação.

VESTIBULAR 2010 

 METODISTA/UNIMEP

CONEXÃO PARA

O SEU FUTURO.

CONSULTE NOS SITES INFORMAÇÕES 
SOBRE VESTIBULARES E CURSOS.

METODISTA: CURSOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO
UNIMEP: CURSOS EM PIRACICABA E SANTA BÁRBARA D’OESTE

twitter.com/metodista           tw
itter.com/unimep
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Interrupção. Carlos Henrique quer voltar a estudar

A Costa pensa em tudo para que você só pense em aproveitar suas férias.
• 10x EM R$ SEM ENTRADA, SEM JUROS • COSTA CLUB, 5% DESCONTO • Tarifa PagueJÁ** ou MELHOR TARIFA • TRAVEL ACE

Descontos e promoções: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos à alteração sem prévio aviso. | *10x sem juros: cartão de crédito, cheque pré-datado ou boleto bancário até 31/05/2010. Crédito sujeito
à analise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados. Todos os preços, SEM ENTRADA, mencionados em Reais, são por pessoa, em cabine dupla, somente parte marítima, ao câmbio referencial  de R$ 1,83 de 14/05/2010,

sujeito à variação cambial na data do efetivo pagamento. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. | **Tarifa PagueJÁ: exclusivo  para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PagueJÁ é limitada. Quando não
mais disponível a Tarifa PagueJÁ, consulte a MelhorTarifa. CONDIÇÕES SUJEITAS À DISPONIBILIDADE DE CABINES E TARIFAS E ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. | ***Desconto US$ 250 por pessoa aplica-se à tarifa vigente no ato da compra; exclusivo para 
compra no Brasil e não cumulativo a outras promoções, exceto CostaClub. | Consulte as regras e condições específicas no CATÁLOGO ANUAL 2009/2010. Não estão incluídos, nos preços aqui publicados, os impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro.

Mediterrâneo e Ilhas Gregas Norte Europeu Dubai e Emirados Árabes América do Sul Caribe Índico Oriente Canadá e EUA

SUBMARINO VIAGENS

4003-9888
SubmarinoViagens.com.br

VISUAL CENTRO

113235-2030
visualturismo.com.br

ABREUTUR ITAIM BIBI

113702-1840
www.abreutur.com.br

AGAXTUR JD. EUROPA

113067-0900
agaxtur.com.br

AMERICANAS VIAGENS

4003-4313
viagens.americanas.com.br

CENTRAL MARÍTIMA BRASIL

113429-2500
centralmaritimabrasil.com.br

NASCIMENTO TURISMO

 113156-9944
www.nascimento.com.br

POLVANI TOURS JD. EUROPA

113083-4411
www.polvani.com.br

PRIMORDIAL CONSOLAÇÃO

113257-1667
primordialturismo.com.br

QUALITOURS CENTRO

112175-7703
reservas@studiobyqualitours.com.br

SOFT TRAVEL CENTRO

113017-9999
softtravel.com.br

www.costacruzeiros.com.br

Assista a Copa do Mundo a bordo, nos cruzeiros pelo Mediterrâneo e Norte Europeu!

O Mediterrâneo ficou
muito perto...  do seu bolso!

US$ 250 DE DESCONTO*** por pessoa em cruzeiros no Mediterrâneo.
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Costa Deliziosa
FEV 2010

Costa Concordia
Perfume do Mediterrâneo I

7 noites, Savona até OUT

Itália, Tunísia, Baleares,
Espanha, França

Visitando Nápoles, Palermo,
Túnis, Palma de Mallorca,

Barcelona, Marselha

Costa Victoria
Grécia Clássica e Ilhas

7 noites, Veneza até NOV

Itália, Grécia
Croácia

Visitando Ancona,
Santorini, Mykonos, Pireus,

Corfú, Dubrovnik

Costa Pacifica
Mediterrâneo Mágico

7 noites, Veneza até NOV

Itália, Espanha, Baleares,
Tunísia, Malta
Visitando Savona,

Barcelona, Palma de Mallorca,
Túnis, Malta, Catânia

Somente marítimo, saída 13 JUN,
POR PESSOA, cabine interna, cat. I1,
PagueJÁ a partir de  US$ 1.179  ou
Promo US$ 250 de Desconto***:

US$929 (R$ 1.700,07) ou

10x R$ 170,01

Somente marítimo, saída 19 JUN,
POR PESSOA, cabine interna, cat. I1,
PagueJÁ a partir de  US$ 1.039  ou
Promo US$ 250 de Desconto***:

US$789 (R$ 1.443,87) ou

10x R$ 144,39

Somente marítimo, saída 04 JUL,
POR PESSOA, cabine interna, cat. I1,
PagueJÁ a partir de  US$ 1.249  ou
Promo US$ 250 de Desconto***:

US$999 (R$ 1.828,17) ou

10x R$ 182,82

Costa Fortuna
Ilhas Gregas

7 noites, Barcelona até NOV

Itália, Grécia
Croácia

Visitando Bari,
Katakolon, Santorini,
Rhodes, Dubrovnik

Somente marítimo, saída 16 AGO,
POR PESSOA, cabine interna, cat. I1,
PagueJÁ a partir de  US$ 1.529  ou
Promo US$ 250 de Desconto***:

US$1.279 (R$ 2.340,57) ou

10x R$ 234,06

Aproveite parcelamento 10x em R$ até 31 MAIO*: SEM ENTRADA, SEM JUROS

Mariana Mandelli

O ensino superior privado do
Estado de São Paulo registrou
em 2008 a maior taxa de eva-
são dos últimos oito anos. O re-
corde é de 24,21% para a Re-
gião Metropolitana e de
21,10% em todo o Estado. Em
2000, 60.843 alunos da Gran-
de São Paulo desistiram da fa-
culdade. Em 2008, o número
saltou para 168.452. O cresci-
mento é de cerca de 178,5%.

Os dados, obtidos com exclusi-
vidade pelo Estado, fazem parte
de um levantamento do Sindica-
to das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado de São Paulo
(Semesp). São considerados
dentro do conceito de evasão alu-
nos que abandonaram, tranca-
ram, desligaram-se ou se transfe-
riram para outra instituição. A
pesquisa é realizada com base no
censo da educação superior do
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep).

As explicações para o aumen-
to da evasão não estão ligadas di-
retamente à crise econômica,
que começou no fim de 2008. Se-
gundo o Semesp, são três as ra-
zões: a inclusão das classes C e D,
que desistem por motivos finan-
ceiros ou de defasagem acadêmi-
ca; a grande concorrência entre
as instituições, que “roubam”
alunos umas das outras; e a falta
de sintonia entre a metodologia
dos cursos e os interesses de
uma geração que está cada vez
mais conectada e envolvida com
tecnologia.

“A inclusão das classes C e D é
algo bastante positivo. Reduzir
valores e criar facilidades de pa-
gamento dão mais acesso aos alu-
nos, mas não garantem a perma-

nência”, afirma Rodrigo Capela-
to, diretor executivo do Semesp.
Para ele, políticas públicas de fi-
nanciamento, como o ProUni e
o Fies, deveriam ser ampliadas.

Base. Para os consultores em
educação que atuam no setor,
não se pode atribuir a evasão so-
mente aos alunos. Segundo eles,
as faculdades devem reforçar
projetos de nivelamento intelec-
tual, ajudando na permanência
desses estudantes.

“O sonhos das escolas é in-
cluir as classes mais baixas, que
são mais frágeis culturalmente.
Então, o mínimo que as institui-
ções devem fazer é dar as míni-
mas condições para esse alunos
se recuperar”, afirma Carlos
Monteiro, consultor em educa-
ção. “A desistência é culpa das
faculdades, que sonham com
um perfil de aluno da USP.”

A Anhanguera Educacional,
que tem hoje mais de 140 mil alu-
nos, investe em um projeto insti-

tucional para amenizar as dife-
renças de conteúdo desses alu-
nos. Comparando o primeiro tri-
mestre de 2010 a 2009, houve
melhora na retenção. No ano pas-
sado, a taxa de renovação de ma-
trículas foi de 88%. Neste ano,
superou os 91%. “A instituição
deve criar condições para rece-
ber esses estudantes, reforçan-
do a formação humanística que
envolva atividades culturais, de
expressão e de raciocínio lógi-
co”, diz a vice-presidente acadê-
mica Ana Maria Sousa.

Os diversos métodos publici-
tários para atrair público, segun-
do os especialistas, dão a falsa
impressão de que é possível per-
manecer no curso sem dificulda-
des – entre 2007 e 2008, segun-
do o Semesp, o número de matrí-
culas subiu 4,66%. “Para ter cada
vez mais estudantes, as faculda-
des buscam alunos que não têm
o perfil financeiro e intelectual
delas”, afirma o consultor em
educação Ryon Braga.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A20.




