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RESUMO O presente artigo tem como foco discutir as estatísticas sobre a formação de professores

de física. Metodologicamente, o trabalho faz uso da pesquisa documental e da análise de

estatísticas oficiais dentro de uma abordagem quantitativa. Tem como fonte de dados as Sinopses

Estatísticas do Ensino Superior do INEP/MEC, as quais foram analisadas por meio de estatística

descritiva. Foram analisados os dados referentes aos anos de 2000 a 2014, utilizando-se das

técnicas de análise estatística descritiva (MOTULSKY, 1995). Os resultados mostraram que o curso

de licenciatura em Física apresentou um grande crescimento no período estudado. No entanto, é

um valor ainda pequeno diante de um país com dimensões continentais. Dessa forma, conclui-se

que a situação do país poderá piorar nas próximas décadas se empenho e investimentos não forem

empregados. Palavras-chave: Formação de professores. Políticas públicas. Estatística

educacional. ABSTRACT This article focuses on discussing statistics on the formation of physics

teachers. Methodologically, the work makes use of desk research and analysis of official statistics

within a quantitative approach. Its data source the synopses Higher Education Statistics INEP /

MEC, which were analyzed using descriptive statistics. the data for the years 2000 to 2014 were

analyzed, using the techniques of descriptive statistics (Motulsky, 1995). The results showed that

the degree course in physics has undergone significant growth during the study period. However, it

is still a small amount on a country with continental dimensions. Thus, it is concluded that the

country's situation could worsen in the coming decades if commitment and investments are not

employed. Keywords: Teacher training. Public policy. Educational statistics.

INTRODUÇÃO Dificuldades de aprendizagem e a aversão pela física são sintomas dos problemas

pelos quais passa a educação básica brasileira. Além da ausência de laboratórios e metodologias
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de ensino mais eficientes, a falta de professores diplomados na área contribui para esse quadro.

Sobre o último problema, destaca-se que 82,3% dos professores que ensinam essa matéria não

possuem formação específica na área (FOREQUE; FALCÃO; TAKAHASHI, 2013). A carência de

professores permeia o país desde o século passado. Angotti (2006) aponta para uma demanda de

setenta mil professores de física para atuar no país em 2015. O problema da carência de

professores parece não ter fim. E não foi devido à falta de vagas, pois as mesmas estão aí,

ociosas. Ou seja, o crescimento de vagas no ensino superior não veio acompanhado do aumento

proporcional de concluintes. No âmbito dos cursos de licenciatura em Biologia, Física, Matemática e

Química, Araujo e Viana (2011) constataram que entre 2000 e 2007 cerca de 35% das vagas

ofertadas para os cursos de Licenciatura ficaram ociosas. Isso coloca em xeque as políticas de

formação de professores, pois é evidente que de nada servem novos bancos na universidade se

eles não forem ocupados. Outra causa da diminuição do número de diplomados no ensino superior

brasileiro é o aumento das taxas de evasão. No período compreendido entre 2000 e 2005, as IES

apresentaram uma taxa de evasão anual média nacional de 22%, sendo que para as públicas

tiveram um percentual igual a 12% e as particulares, igual a 26% (SILVA FILHO et al, 2007).

Esses dados são antigos e é importante atualizar as análises. Nesse sentido, as próximas seções

irão discutir os dados estatísticos do curso de Licenciatura em Física, o qual tem apresentado

historicamente elevadas taxas de evasão e de vagas ociosas. A evasão no ensino superior Por

ser um problema complexo e possuir relação direta com fatores de ordem socioeconômica,

psicológica e institucional, a evasão deve ser um tema amplamente estudado, quantitativamente e

qualitativamente. Além disso, por ser um fenômeno que ocorre em escala demográfica, a utilização

de uma abordagem estatística para o seu tratamento é justificado, possibilitando a realização de

inferências sobre populações de alunos (LIMA JUNIOR, 2013). A Licenciatura em Física é um dos

cursos de graduação que possui as maiores taxas de evasão no Brasil (SILVA FILHO et al, 2007).

Isso justifica pesquisas quantitativas sobre este tema, para acompanhar o comportamento destes

índices de evasão, e pesquisas qualitativas, para conhecer o que leva os estudantes a evadirem do

curso. As consequências geradas pelo aumento da evasão no ensino superior podem ser traduzidas

em desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. No âmbito público são recursos investidos que

não possuem retorno. Na iniciativa privada se trata de perda de receitas. Enfim, “é uma fonte de

ociosidade de professores, funcionários, equipamentos e espaço físico” (SILVA FLHO et al, 2007).

Ao se tratar o caso específico da evasão dos licenciados em Física das escolas da educação básica,

percebe-se que um dos fatores que mais contribuem para esta saída é a baixa remuneração dos

professores. Além disso, esse problema também afeta a escolha dos alunos pelos cursos de

licenciatura (GATTI, 2009). Políticas públicas de formação de professores Diversas políticas

de expansão do ensino superior têm sido desenvolvidas pelo governo federal nos últimos anos.

Além disso, o governo tem promovido, desde 2000, ações voltadas para a formação de professores
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visando solucionar a carência desses profissionais. Dentre estas se destacam, por exemplo, a

Universidade Aberta do Brasil (UAB), a modificação das competências e da estrutura organizacional

da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (BRASIL,

2007), a criação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa

de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA), e o Plano Nacional de Formação de

Professores (PARFOR). Estas políticas têm se desenvolvido especialmente através da formação à

distância (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). Isso justifica o interesse de também analisar as

contribuições dessa modalidade de ensino no quadro de formação de professores do país. Nesse

contexto, este trabalho se propõe a levantar, organizar e analisar dados estatísticos sobre a

formação de professores de Física no Brasil, entre os anos de 2000 e 2014. Além disso, busca-se

discutir os impactos quantitativos em âmbito nacional no quadro de professores de física à luz das

políticas públicas de expansão do ensino superior e de incentivo a formação docente, bem como

retratar a relação entre a carência de professores de Física e a evasão no ensino superior. Esse

estudo configura-se como uma pesquisa documental, baseada em uma vasta revisão da literatura

sobre evasão no ensino superior e na análise de estatísticas oficiais. PERCURSO

METODOLÓGICO Esse estudo configura-se como uma pesquisa documental, baseada no

levantamento e análise de documentos já existentes, e possui uma abordagem quantitativa. A

coleta de dados se deu através das Sinopses Estatísticas do Ensino Superior, publicadas pelo

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC. Neste trabalho,

foram analisados os dados referentes aos anos de 2000 a 2014, pois os dados de períodos

anteriores a 2000 não distinguiam os cursos de Bacharelado e Licenciatura nem as instituições

públicas e privadas. A coleta de dados compreendeu as seguintes informações: número de vagas

ofertadas, candidatos inscritos e ingressos por vestibular e outros processos seletivos, matrículas e

concluintes dos cursos de licenciatura em Física, segundo a modalidade de ensino presencial e a

distância e a categoria administrativa das instituições de ensino superior. Para a análise dos dados

foram utilizadas as técnicas de análise estatística descritiva (MOTULSKY, 1995) com o objetivo de

descrever e avaliar os dados representativos do objeto de estudo deste trabalho e estabelecer

relações entre os números para se fazer inferências. Os dados serão apresentados em gráficos,

mas quando necessário se recorrerá à discussão quantitativa dos valores, como, por exemplo,

médias anuais e percentuais. O cálculo das vagas ociosas se deu através dos dados coletados. A

relação matemática utilizada para isto é apresentada pela expressão 1. As expressões para o

cálculo das taxas de evasão foram obtidas por meio de metodologias presentes na literatura

(NUNES, 2013; SILVA FILHO, 2007) e não diferenciou as categorias administrativas. A seguir,

serão apresentadas as expressões utilizadas para obter estas informações. Expressão 1: Vagas

ociosas no ano “n”. Image: clip_image002.png Expressão 2: Modelo
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adotado pelo Instituto Lobo para o cálculo da taxa de evasão.
Image: clip_image004.png

Expressão

3: Modelo adotado pelo PROUNI para o cálculo da taxa de evasão.

Image: clip_image006.png

Expressão 4: Modelo adotado pela OCDE/REUNI para o cálculo

da taxa de evasão.

Image: clip_image008.png

Nas expressões acima, temos que E = taxa de evasão; M =

matrículas; I = ingressos; C = concluintes; n = ano. RESULTADOS E DISCUSSÕES A partir da

tabela 1, pode-se observar que para o curso de Licenciatura em Física houve um crescimento do

número de vagas presenciais no período compreendido entre os anos 2000 e 2014 igual a 313,2%.

A modalidade a distância foi responsável pela oferta de 47.904 vagas até 2014, o que equivale a

32,1% de todas as vagas ofertadas no período. Tabela 1: Número de vagas nos cursos de

Licenciatura em Física, segundo os anos e a modalidade de ensino (Fonte: INEP).
Ano Vagas presenciais Vagas à distância
20002.412 -
20012.451 -
20023.233 -
20033.190 128
20044.131 1.139
20054.701 3.324
20066.889 5.679
20076.907 4.380
20086.523 2.696
20097.257 4.614
201010.630 6.312
20119.893 5.677
201211.755 4.562
201311.231 3.914
20149.967 5.479

O número de candidatos para os cursos presenciais de Licenciatura em Física cresceu 1.081,7 %

entre 2000 e 2014. Para a modalidade a distância em 2003 haviam 276 candidatos e em 2014

esse valor foi igual a 3.994. Tabela 2: Número de candidatos no curso de Licenciatura em Física,

segundo os anos e a modalidade de ensino (Fonte: INEP).
Ano Candidatos presenciais Candidatos à distância
20007.484 0
20017.698 0
200212.596 0
20039.521 276
200411.476 1.037
20056.376 1.256
200615.336 4.384
200712.708 3.858
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200811.611 1.963
200912.137 5.676
201030.860 4.224
201156.986 2.490
201262.854 3.285
201373.217 1.345
201488.436 3.994

As vagas ociosas nos cursos presenciais de Licenciatura em Física cresceram 459,0%, tal que no

período 35,9% das vagas não foram preenchidas. Na modalidade a distância, do total de vagas

ofertadas 69,8% ficaram ociosas. Tabela 3: Número de ingressos e vagas ociosas no curso de

Licenciatura em Física, segundo os anos e a modalidade de ensino (Fonte: INEP).
Modalidade Presencial Ead

Ano Ingressos Vagas ociosas Ingressos Vagas
ociosas

2000 1.897 515 0 0
2001 2.060 391 0 0
2002 2.273 960 0 0
2003 2.351 839 128 0
2004 2.854 1.277 332 807
2005 2.832 1.869 379 2945
2006 3.749 3.140 1.865 3814
2007 3.852 3.055 1.485 2895
2008 3.701 2.822 1.184 1512
2009 4.203 3.054 1.866 2748
2010 6.712 3.918 1.172 5140
2011 6.849 3.044 1.258 4419
2012 7.185 4.570 1.669 2893
2013 7.252 3.979 1.126 2788
2014 7.088 2.879 1.983 3496

O número de matrículas cresceu 344,8%, estando concentrado no setor público, responsável

86,8% do total. Com relação à modalidade a distância, percebe-se que entre 2009 e 2014 as

instituições públicas foram responsáveis por 88,4% das matrículas, apesar da redução de 23,2%,

enquanto as instituições privadas cresceram 210,0%. Tabela 4: Número de matrículas nos cursos

de Licenciatura em Física, segundo os anos, as categorias administrativas e as modalidades de

ensino (Fonte: INEP).
Modalidade Presencial Ead
Ano Público Privado Público Privado
2000 4.601 1.043 0
2001 5.064 1.432 0
2002 6.140 1.385 90
2003 6.480 1.524 0
2004 7.309 1.723 244
2005 2.521 4.994 304
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2006 9.334 2.400 1.376
2007 9.886 2.326 2.259
2008 10.578 2.145 2.583
2009 11.571 1.585 4456 289
2010 17.832 1.673 5.414 457
2011 19.110 1.307 4.961 566
2012 19.270 1.046 3.987 641
2013 20.580 909 4.081 600
2014 19.766 1.020 3.420 896

Os cursos presenciais de Licenciatura em Física formaram, no período de 2000 a 2014, 17.760

alunos. Desse total, 74,7% saíram de instituições públicas que apresentaram um crescimento de

577,7% no número de concluintes. No período de 2009 a 2014 os cursos a distância foram

responsáveis pela titulação de 2.071 licenciados em Física. Deste total, cerca de 65,3% saíram das

instituições públicas. Tabela 5: Número de concluintes nos cursos presenciais de Licenciatura em

Física, segundo os anos, as categorias administrativas e a modalidade de ensino (Fonte: INEP).
Modalidade Presencial Ead
Ano Público Privado Público Privado
2000 238 97 0
2001 328 100 0
2002 462 110 21
2003 542 202 0
2004 854 194 0
2005 295 904 0
2006 893 377 10
2007 882 460 3
2008 811 412 2
2009 888 476 41 24
2010 1.382 369 87 91
2011 1.236 382 230 133
2012 1.332 180 427 185
2013 1.507 123 319 173
2014 1.613 111 248 113

Os cursos presenciais de Licenciatura em Física, como esperado, apresentaram taxas de evasão

superiores àquelas observadas para todos os cursos presenciais. As médias das taxas de evasão

para os modelos matemáticos adotados pelo Instituto Lobo, PROUNI e OCDE foram iguais a

17,0%, 15,6% e 58,5%, respectivamente. Na Tabela 6, observa-se que as taxas de evasão para

os anos de 2005 e 2009 foram negativas. O ano de 2005 é caraterizado por dados que são

diferentes dos demais (nas Tabelas 4 e 5, observa-se um número de matrículas e concluintes

muito reduzido nas instituições públicas). Já no ano de 2009 houve uma mudança na metodologia

de coleta e divulgação dos dados estatísticos, adotada pelo INEP. Esses fatores possivelmente são

os responsáveis pelos valores negativos nas evasões observadas. Tabela 6: Taxas de Evasão dos

cursos presenciais de Licenciatura em Física segundo os anos e os diferentes modelos
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matemáticos.

Ano Taxas de evasão (%)
Lobo PROUNI OCDE

2000 16,4 15,5 -
2001 13,4 12,6 -
2002 18,7 17,3 -
2003 14,9 13,5 60,8
2004 41,3 36,5 49,1
2005 -26,4 -22,2 47,3
2006 20,1 17,9 46,0
2007 17,0 15,1 53,0
2008 22,1 20,0 56,8
2009 -8,5 -7,6 63,6
2010 23,6 21,5 54,5
2011 30,2 27,8 56,3
2012 24,3 22,5 64,0
2013 31,0 28,7 75,7
2014 - - 74,8

CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao longo do período foi possível perceber que o governo promoveu um

grande crescimento do ensino superior no país. E que isso foi feito principalmente por meio da

iniciativa privada, que conta com financiamento público oriundo do Fundo de Financiamento

Estudantil (Fies) e de outros mecanismos como as isenções fiscais. As vagas ociosas no ensino

superior público mostram a ineficiência do sistema, visto que em um país com tão poucas

oportunidades, um percentual de vagas ociosas é um claro desperdício de recursos públicos. O

curso de licenciatura em Física apresentou um grande crescimento no período estudado. Se em

2000 foram formados apenas 335 professores de física em todo o país, em 2014 foram 2.085. É

um valor ainda pequeno diante de um país com dimensões continentais. E é ainda menor se for

levado em consideração o número de vagas abertas. As mesmas, quando não ficaram ociosas,

foram preenchidas por alunos que evadiam. Considerando o crescimento positivo da população, o

aumento da taxa de escolarização da população no ensino médio, a aposentadoria dos professores

das escolas e os números atuais nos cursos de licenciatura, é possível concluir que a situação

educacional do país poderá irá piorar nas próximas décadas se empenho e investimentos não

forem empregados. Gatti (2009), em uma pesquisa nacional com jovens, estudou o interesse deles

em se tornar professor. E a justificativa da desistência daqueles que tinham interesse na carreira

docente foi a questão salarial. As taxas de evasão apresentadas a outra face do problema. Os

alunos sofrem muita retenção dentro do curso e acabam desistindo. A necessidade de trabalhar,

associado com o longo tempo de formação e a baixa perspectiva salarial, reduz o ânimo daqueles

que ingressaram no curso. A modalidade a distância foi outra ação do Estado analisada. O governo

cumpriu em parte com o que prometeu em suas campanhas: abriu mais vagas. Mas qual foi o

resultado dessa política?
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Apenas 2.071 alunos foram formados entre 2009 e 2014. Materiais didáticos digitais foram

elaborados. Polos presenciais, com bibliotecas e laboratórios, foram montados. E o número de

formados está aquém da demanda. Desta forma, conclui-se o presente trabalho enfatizando a

necessidade de que políticas públicas concretas no sentido de melhorar a qualidade da formação

de professores, ou o país corre riscos reais.
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