
evasão de estudantes 
do Ens ino Super ior 
é um dos pr incipais 
problemas da educa-
ção brasileira e cau-
sou um prejuízo esti-
mado em 9 bilhões de 

reais na economia do País somente em 
2009. Esses são alguns dos dados anali-
sados pelo pesquisador Oscar Hipólito, 
ligado ao Inst i tuto Lobo, por meio do 
Censo que o Minis tér io da Educação 
(MEC) realiza anualmente com as ins-
tituições de Ensino Superior no Brasil. 

S e g u n d o o s n ú m e r o s d o M E C , 
896.455 e s tudan te s a b a n d o n a r a m a 
universidade entre 2008 e 2009, o que 
representa 20,9% dos alunos no Ensi-
no Superior no momento, em média -
ou seja, um em cada cinco alunos. Es-
se número já foi maior, mas ainda está 
muito além do que preza um bom pro-
jeto de Ensino Superior nacional. "To-
da a macroeconomia é afetada com is-
so, pois não tem gente fo rmada para 
movimentar o sistema. Com isso, acar-
reta a falta de desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico, e sem tecnologia 
própria você não tem um país desen-
volvido", diz Hipólito. 

Formado em Física pela Unesp, Os-
car Hipólito fez doutorado na USP de 
São Carlos e pós-doutorado na Uni-
versidade de San Diego, Estados Uni-
dos. Chegou a ser chefe do Depar ta -
mento de Física da própria USP e há 
dez anos juntou-se ao Inst i tuto Lobo, 
u m a ins t i tu ição sem f ins lucrat ivos 
que visa coletar e analisar dados sobre 
a educação do Brasil. 

A part ir da questão da evasão esco-
lar no Brasil, Carta na Escola conversou 



com Oscar Hipólito sobre o aumento da 
participação das classes C e D no Ensi-
no Superior, países que são exemplos 
de combate à desistência e sobre o gar-
galo do financiamento estudantil. 

Carta na Escola: Como é feito o cálculo 
dos índices de desistência de estudantes 
do Ensino Superior no Brasil? 
Oscar Hipólito: Foi feito sobre o Cen-
so anual de 2009 do MEC - o Insti tu-
to Lobo tem dados desde 2000. As ins-
t i tuições preenchem os dados de um 
Censo on-line do MEC que é encami-
nhado ao próprio Ministério. O MEC, 
portanto, os contextualiza e publica. 

CE: Mas não é possível que esses dados se-
jam manipulados por instituições que pre-
tendam esconder deficiências? 
OH: Até é possível, mas os dados depois 
ficam inconsistentes e o MEC vai per-

ceber. E aí tem a auditoria, o que é o 
pior dos mundos para a universidade 
em questão. Por exemplo, se uma insti-
tuição declara que tem 700 professores 
e 60 mil alunos, é possível perceber de 
antemão que o dado está errado. Não é 
possível ter tanto aluno assim por pro-
fessor. Aliás, uma dificuldade que te-
mos no Brasil, de maneira geral, é ter 
histórico de dados não só na área edu-
cacional. Quando você não mantém is-
so, é difícil t irar conclusões. 

CE: Os dados indicam que há um núme-
ro muito alto de desistências nos cursos 
superiores do Brasil? 
OH: Sim, é bem grande. Em 2004, 47% 
dos alunos que entraram em 1999 con-
cluíram o curso em quatro anos (tem-
po médio de duração dos cursos). Em 
2003, f o r a m 51%. Depois caiu pa-
ra 47%. Este é um cálculo grosseiro, 

pois há cursos de três e outros de cinco 
anos, mas por meio dele dá para perce-
ber a tendência. Isso é um desperdício 
violento. Imagine uma máquina de pa-
rafuso: você programa para fazer cem 
por de t e rminado per íodo de tempo, 
mas ela só faz 47. Há todo um inves-
t imento feito que gera um custo que é 
desperdiçado. É este o cenário da edu-
cação brasileira no momento. 

CE: Economicamente, o que esses índices de 
desistência podem acarretar? 
OH: Há, além do desperdício de 9 bi-
lhões de reais somente em 2009, tam-
bém u m a pe rda de a r r e c a d a ç ã o no 
PIB. A m a c r o e c o n o m i a é a fe t ada , 
pois não tem gente formada para mo-
v imenta r o sistema econômico como 
deveria. Com isso, acarreta a falta de 
desenvolvimento científico e tecnoló-
gico, e sem tecnologia você não torna 



um país desenvolvido. Existe um ciclo 
vicioso que começa pela educação. A 
educação sozinha não resolve os pro-
blemas do País, mas sem educação de 
qualidade o Brasil continua sem resol-
ver os seus principais problemas. 

CE: Existe algum estudo sobre cursos de 
maior evasão de estudantes? 
OH: Os últimos dados que tenho disso 
são de 2008, e eles apontavam um alto 
índice de desistência nos cursos ligados 
à computação - Ciências da Computa-
ção, sobretudo. O problema é que mui-
tos estudantes fazem uma idéia equivo-
cada desses cursos. Nos primeiros anos, 
se deparam com cálculos pesados e ou-
tras coisas não muito palatáveis e que 
demandam dedicação. Outros altos ín-
dices de desistência têm os cursos que 
entraram "na moda" nos últimos anos, 
como turismo, hotelaria e cursos que 
não têm um foco claro. Outros cursos 
com alta desistência são os de formação 
de professores, por causa dos baixos sa-
lários e más condições da carreira. 

CE: Qual a relação entre os altos índices 
de desistência e a má qualidade da Edu-
cação Básica média? 
OH: Existe uma relação clara. Os cursos 
mais disputados têm vazão muito bai-
xa - Medicina, por exemplo, tem 4%, 
em média, porque o processo de sele-
ção é muito concorrido. Outro dado que 
mostra isso: de maneira geral, as desis-
tências ocorrem mais no ensino priva-
do que no público - isso porque é mui-
to mais complicado passar num vesti-
bular de instituição estadual ou federal 
do que na maioria das faculdades priva-
das. Em 2009, havia mais de 1,6 mil va-
gas no Ensino Superior que não foram 
preenchidas. Ou seja, havia vagas, mas 
o aluno que passou acabou não fazen-
do a matrícula. Em uma faculdade co-
mo essa, o processo de seleção pratica-
mente não existe. 

CE: Considerando que muitas dessas uni-
versidades têm como foco os estudantes 
das classes C e D, há uma relação direta 
entre o aumento da inadimplência e a as-
censão social dessas classes? 
OH: Exatamente . É comum que alu-
nos que venham das classes mais bai-
xas não tenham recursos para custe-
ar a própria formação no Ensino Su-
perior. Embora, às vezes, pareça que a 
conta vá fechar no fim do mês, há mui-

ta coisa relacionada com a própria ma-
nutenção no curso, como t ranspor te , 
alimentação, livros etc. Um dos maio-
res gargalos do Ensino Superior é a di-
f i cu ldade de o e s t u d a n t e p e r m a n e -
cer no curso por causa do dinheiro. E 
isso em um contexto de 16 milhões de 
vagas ociosas no Ensino Superior bra-
sileiro. Aí cabe uma ação do governo. 

CE: Onde o governo erra, portanto? Que 
papel caberia a ele? 

OH: Veja, para colocar e manter o alu-
no no Ensino Superior, o governo preci-
sa de políticas de longo prazo. Algo co-
mo um financiamento similar ao da ca-
sa própria, de 20 a 30 anos, o qual o es-
tudante pode pagar depois de forma-
do. O Brasil tem experiências simila-
res (ProUni), mas não com prazos tão 
grandes. O principal problema para um 
aluno da classe C ou D é que muitas ve-
zes ele tem potencial, mas não t em re-
cursos. Se você pedir um avalista a um 
estudante pobre, ele não vai conseguir, 
porque normalmente as pessoas próxi-
mas dele são da mesma situação social. 
Então quem tem de ser esse avalista? O 
governo. O raciocínio é este: quando ele 
se formar, vai receber um salário maior 
e vai poder pagar o resto da vida pela fa-
culdade que fez. E veja como não é um 
problema tão grande: ao financiar esse 
rapaz, o governo investe num primeiro 
momento, mas tende a ganhar nas pró-
ximas gerações, pois forma um círculo: 
quem se formou financia quem está na 
faculdade no momento. Tudo passa pe-
la questão do investimento: educação é 
prioridade, então deve haver o recurso 
para ela, mesmo em crise. Educação não 
é um produto barato em nenhum lugar 
do mundo, pois requer investimentos 
contínuos. Com isso, precisa ter metas, 
avaliações e um sistema de gestão de en-
sino, de sala de aula, de professores etc. 

CE: Existem exemplos de combate de 
evasão bem-sucedidos no exterior? E de 
financiamento estudantil? 



OH: Os EUA são modelo no combate. 
Os índices por la também não são bai-
xos, há aluno que entra mal preparado, 
por exemplo. Mas eles t rabalham bem 
a evasão, possuem estudos sistemáti-
cos há muitos anos. Além disso, exis-
tem programas de nivelamento para o 
aluno que entrou defasado, o que é mui-
to útil. Japão, Finlândia, Suécia e vários 
outros países da Europa são referência. 
Na América Latina, o Chile tem um sis-
tema educacional bem desenvolvido. E 

o sistema de financiamento lá é ótimo, 
trabalha a longo prazo. 

CE: Qual o papel da escola básica e 
de Ensino Médio na evasão do Ensino 
Superior? 
OH: Os alunos pouco sabem a respeito 
das carreiras, por incrível que pareça. E 
não tem ninguém, mesmo nas universi-
dades, já com o aluno matriculado, que 
conte como é o curso, quando vai ser a 
prática. Então, o estudante chega com 

pouca formação e sem noção da empre-
gabilidade, quais são as dificuldades, 
qual o background que ele deveria ter. 

CE: O Instituto Lobo recomenda que 
as instituições de Ensino Superior de-
senvolvam um programa de combate 
à evasão. Como funcionaria isso? Há 
precedentes? 
OH: Uma ou outra faculdade tem um pro-
grama que desenvolve algo nessa linha, 
mas não existe uma continuidade. São fa-
tos isolados. E isso não pode ser tarefa de 
uma curso dentro da faculdade - é a insti-
tuição toda que tem de organizar, iniciati-
va que deve partir da reitoria e envolver 
todas as áreas. Imagine um aluno que vai 
todo dia no banheiro da instituição e nun-
ca encontra papel higiênico. Isso passa a 
ele uma impressão de local malcuidado, 
ele não se sente bem naquele ambiente. 
Então, a questão vai da linha de ensino da 
instituição até as pequenas coisas. Outra 
coisa que os reitores devem ter na cabe-
ça: a maioria dos alunos que decidem 
evadir-se, quando perguntada pela ins-
tituição sobre o motivo, responde: pro-
blemas financeiros. Muitas vezes não é, 
mas eles respondem porque sabem que a 
faculdade nem sequer vai argumentar, 
pois não quer alunos inadimplentes. Mas 
eles estão de saco cheio. Para recuperar 
esses alunos, o esforço é tão grande que 
dificilmente vai ser possível. As escolas 
gastam com marketing entre 4% e 6%, 
mas não gastam nada para segurar os 
alunos. Primeiro têm de segurar, depois 
correr atrás de novos alunos. 
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