
ais pessoas começaram 
cursos de licenciatura 
em 2012 do que em 

2011, mas o número de concluin
tes de graduações na área caiu de 
um ano para outro. É possível ve
rificar essas informações compa
rando os dados preliminares do 
Censo da Educação Superior 2012 
e os números de 2011.

Em 2012, foram registrados 
491.087 ingressos em licenciatu
ras, 8% a mais do que em 2011 
(454.712) e 8,52% a mais do que 
em 2010 (452.527). O atual nú
mero de ingressantes é 50,36% 
maior do que o de dez anos antes. 
Em 2002, havia 326.607estudan- 
tes começando algum curso de 
licenciatura.

Já a quantidade de pessoas que 
chegam ao final de cursos da área 
caiu 5,97% em 2012 na compa
ração com 2011. Em 2012, fo
ram 223.892 concluintes, ante 
238.107 de 2011. O recente nú
mero de estudantes que concluem 
alguma graduação na área é 68% 
maior do que a quantidade de for
mados em licenciatura dez anos 
antes - em 2002, foram 133.259 
os estudantes que terminaram es
ses cursos. Porém, o crescimento 
de formados não significa que to
dos os licenciados a cada ano le-

cionem na Educação Básica quan
do se formam e nela permaneçam 
- a evasão de professores inician
tes foi abordada por Educação na 
reportagem “Adeus, docência”, da 
edição 195.

Ao observar a evolução do nú
mero de concluintes de licen
ciaturas na primeira década dos 
anos 2000, nota-se ainda que, 
com exceção de 2004, todos os 
anos registram mais concluintes 
de cursos de licenciatura em fa
culdades privadas do que em pú
blicas. Além disso, o crescimentoA ut
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Caixa de texto
Fonte: Educação, São Paulo, ano 17, n. 198, p. 24, out. 2013.




