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Dois fenômenos inusitados acontecem na educação superior: a confusão entre cursos de pós-
graduação e especialização e a desvalorização dos profissionais portadores de diplomas de 
doutorado. Neste artigo, esses fenômenos são examinados brevemente. 
 
Cursos de pós-graduação, geralmente oferecidos em universidades, são aqueles que, por sua 
natureza e finalidade, capacitam alunos para desenvolverem análise profunda de fatos e 
situações complexas.  
 
Isso se dá em dois níveis: o mestrado e o doutorado. Os cursos de mestrado requerem que o 
aluno seja capaz de utilizar referencial teórico sobre um assunto para fundamentar análise de 
problema ou problemas de determinada realidade. Já o curso de doutorado requer que, a 
partir do conhecimento teórico existente sobre determinado assunto, o aluno desenvolva teoria 
para analisar problema ou problemas da realidade. Dependendo do país e da universidade, um 
curso de mestrado tem a duração média de dois ou três anos e o de doutorado de três a cinco 
anos. Alguns acadêmicos incluem o pós-doutorado na categoria de pós-graduação, mas na 
maioria dos países tal classificação não é reconhecida. Portanto, o termo pós-graduação deve 
ser usado somente em referência aos dois níveis aqui citados.  
 
Cursos que têm menor duração, e são voltados para temática específica, tais como os vários 
atualmente existentes nas faculdades isoladas, também são oferecidos após a graduação.  
 
Contudo, tais cursos não devem ser confundidos com os cursos classificados como pós-
graduação. São cursos de especialização com duração de mais ou menos 360 horas. Tais 
cursos exigem do aluno um trabalho final com metodologia que varia de acordo com a 
instituição de nível superior. Em decorrência disso, o aluno egresso da especialização recebe o 
título de especialista e o aluno egresso da pós-graduação recebe o título de mestre ou de 
doutor. O engano que está havendo, atualmente, é chamar de pós-graduação o curso que é, 
por suas características, curso de especialização.  
 
No tocante ao segundo fenômeno, depoimentos confirmam que profissionais pós-graduados, 
ao nível de doutorado, estão tendo dificuldade de encontrar emprego. Um respeitável dentista, 
por exemplo, relata que sua cliente, portadora de diploma de doutorado em física, resolveu 
retirar tal qualificação de seu currículo, pois concluiu que as dificuldades de arranjar emprego 
eram devidas a tal titulação. Outro testemunho confiável partiu de profissional cujo amigo, 
doutor em sociologia, foi despedido do emprego. A organização não precisava mais dele 
porque já havia cumprido certo requisito oficial ao contratá-lo.  
 
Em seguida, a organização contratou profissionais de titulação menor para o mesmo trabalho. 
Segundo o relator, ficou claro que a razão dessa contratação foi a possibilidade de 
remuneração mais baixa. Para coroar essas declarações, a proprietária de uma livraria nos 
relatou, pessoalmente, o seguinte comentário de alunas universitárias: "Para que fazer 
mestrado e doutorado, para sermos despedidas de nosso emprego?" Segundo a relatora, esse 
comentário a deixou profundamente chocada.  
 
Vemos à nossa frente um grande perigo para a construção de conhecimentos que possam 
garantir o desenvolvimento de nossa educação. Se as universidades, sejam elas públicas ou 
privadas, não contarem com profissionais que produzam trabalhos científicos para avançar o 
conhecimento existente nas várias áreas do saber, teremos que enfrentar grandes dificuldades 
agora e no futuro próximo.  
 
Os profissionais que dedicaram vários anos de sua vida a aprender a desenvolver 
procedimentos científicos de pesquisa têm grande responsabilidade no que venha a ocorrer nos 
vários campos do saber em nosso país. É de conhecimento público que a área da educação 
continua com muitos problemas em sua base, isto é, em sua educação básica.  



A formação de professores para esse nível de ensino depende muito dos mestres e doutores 
existentes nas instituições de ensino superior. A desvalorização desses profissionais demonstra 
que a crise de valores, que nosso país atravessa, está batendo à porta da educação. 
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