
Pós-graduação avança a passos largos 
 
Exigência e necessidade de qualificação são os principais fatores que contribuem 
para o boom de cursos no País 
 
No Brasil, a relação entre anos de estudo e qualidade de vida, comprovada em pesquisas, é 
um dos fatores que motivam quem saiu da universidade, há muito ou pouco tempo, a optar 
por cursos de pós-graduação. Os empregadores buscam profissionais cada vez mais titulados e 
especializados e os que querem avançar em suas carreiras sabem que o incremento no 
currículo pesa no alcance de sucesso em uma organização ou negócio próprio. 
 
Isso está fazendo com que os cursos de pós-graduação vivam um momento de expansão no 
Brasil, fato a ser comemorado por duas razões: a ampliação do acesso e o conseqüente 
aumento no nível de escolaridade e qualidade profissional, e a intensificação da pesquisa, 
preponderante para o desenvolvimento nacional. 
 
Destaque 
Hoje, o Brasil já ocupa a 15a posição no ranking mundial de produção científica medido pelo 
número de artigos publicados - e responde por 2% do total mundial. Em 1981, esse percentual 
era de 0,4%. A expectativa é de que, avançando em ritmo acelerado, como vem acontecendo, 
o Brasil consiga chegar, em breve, à mesma posição que ocupa na economia mundial. 
 
O número de programas de pós-graduação stricto sensu no País, em 2006, era de 2.267. 
 
Eles se dividiam em mestrado acadêmico (925), mestrado profissional (157), doutorado (39) e 
mestrado e doutorado (1.146). Esses números são bastante superiores aos registrados há uma 
década: em 1997, havia 1.274 programas, sendo 648 de mestrado acadêmico, 26 de 
doutorado e 600 de mestrado e doutorado. Os cursos de mestrado profissional sequer 
existiam. O Brasil forma cerca de 10 mil doutores por ano, volume que pode saltar para 16 mil 
em 2011. Já os mestres que concluem seus cursos a cada 12 meses superam 40 mil. 
 
Os indicadores revelam que o País nunca teve profissionais tão qualificados como hoje, quando 
ingressam 50 mil alunos novos a cada 12 meses na pós-graduação stricto sensu. Além disso, 
os cursos avançam 7% em média, ao ano. 
 
Já os cursos lato sensu, mais conhecidos como de especialização e MBA, somavam 8.866 ao 
final de 2006, dos quais 8.801 eram presenciais e 65 a distância, de acordo com o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Eles são mais indicados aos profissionais 
que estão no mercado de trabalho ou querem ingressar nele, e concentram-se na Região 
Sudeste, onde estão 55% do total, sendo 89% oferecidos por instituições particulares de 
ensino. 
 



 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2008, Especial Pós-Graduação e MBA, p. 
4. 



 


