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Resumo:  

O intenso crescimento econômico e social vivido atualmente no Brasil levou a uma grande 

expansão da educação superior pública e privada. Existe uma parcela considerável de alunos que 

se matriculam no ensino superior, mas não conclui o curso, constituindo o fenômeno da evasão e 

este problema é agravado em cursos que tem baixa procura e uma alta demanda do mercado de 

trabalho, como as licenciaturas. Em especial, destacamos os cursos de Licenciatura em Biologia, 

Ciências, Física e Química, foco deste trabalho, que apresentam alta evasão e grande carência no 

contexto nacional. 

Atualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep -, órgão do 

Ministério da Educação que tem divulgado publicamente, de forma regular, dados referentes aos 

matriculados, ingressantes e concluintes do ensino superior, a partir destes relatórios é possível 

calcular a evasão anual média. Assim, considerando o problema apresentado da alta evasão nos 

cursos de formação de professores principalmente na área de ensino de ciências, pretendemos 

investigar nessa pesquisa a evasão dos cursos de licenciatura em ciências no Brasil com base 

nos dados do Inep. Enfocaremos no estudo diferentes aspectos que contribuirão para a 

contextualização desse fenômeno, através de comparações diversas e cruzadas entre as taxas de 

evasão das licenciaturas em ciências; as áreas de ciências entre si (física, química e biologia); e 

as modalidades licenciatura, bacharelado e a distância (EAD) das áreas específicas de ciências, 

bem como uma comparação com outros autores que também realizaram o cálculo da taxa de 

evasão. 

A partir do estudo, chega-se à conclusão de que todos os cursos do Bacharelado apresentaram 

evasões superiores que a Licenciatura e os cursos do EAD também tiveram altas taxas de evasão 

média superior do que nas modalidades Bacharelado e Licenciatura, apenas é em Ciências que a 

evasão é superior, mais de 10% de diferença. Mas de todos os cursos, o de Física apresentou 

maior evasão, mas no EAD a evasão não foi maior no curso de Física, o curso de Biologia que 

obteve maior evasão, sendo uma surpresa, visto que no Bacharelado e Licenciatura a Biologia 

teve as menores taxas de evasão. 

Por fim, o artigo buscou realizar estudos e revisar o que já foi estudado anteriormente por outros 

autores para embasar os cálculos feitos e definir qual a modalidade e curso que possui maior 

evasão de acordo com os dados nacionais do Censo do Inep. 


