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Doutorado
em discussão
Número de doutores formados no Brasil cresce, mas a ritmo menor.
Fatores de influência podem ter sido prudência excessiva no
credenciamento de novos doutores e cortes de financiamento

Filipe Dahn

Dados de formação de douto-
res ainda não divulgados ofi-
cialmente pelo governo, mas
antecipados pela imprensa,

causaram polêmica no setor acadêmi-
co. Em 2008, o Brasil formou 10.711
doutores, crescimento de 7,98% em
relação ao ano anterior. Mesmo assim,
reportagem do jornal Folha de S. Paulo
do começo de junho chama a atenção
para urna queda na taxa de formação
de doutores, comparando a média de
crescimento dos quatro primeiros anos
da década (15%) com os últimos cinco
analisados (6%). Para especialistas, a
leitura é tendenciosa, já que mesmo que
o país ainda apresente números inferio-
res a outros países, a história recente tem
demonstrado na verdade uma evolução
significativa do quadro.

O professor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador
de área da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), Adalberto Vieyra, afirma que a atual
realidade do setor acadêmico aponta para
um futuro promissor. Em sua opinião,
não é possível perceber claramente os
avanços na área quando se calculam
apenas as estatísticas de um curto espaço
de tempo. Mas ao observar o que aconte-
ceu na última década, "um crescimento
excepcional" fica evidente.

De fato, segundo dados da Capes,
de 1996 para cá o número de alunos
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titulados aumentou todos os anos (veja
quadro abaixo). A quantidade de artigos
produzidos chegou a 30.451 em 2008
e com isso o Brasil ocupa hoje a 13a

posição na classificação mundial em
produção científica. Outro dado relevante
demonstra que a concessão de bolsas
para doutorado da Capes saltou de 4.447
(1995) para 16.227 (2008).

Sobre a diminuição no crescimento
da taxa da formação dos últimos anos,
Vieyra acredita que houve em parte uma
prudência excessiva no credenciamen-
to de novos doutores, para assegurar
a qualidade da formação. Um outro
fator, de acordo com o professor, está
vinculado ao corte de financiamento aos
Fundos Setoriais. Entre 1999 e 2003, a
soma anual de R$ 1,1 bilhão prevista
para o instrumento não foi inteiramen-
te repassada. Durante esse período o
investimento total foi de apenas R$
1,53 bilhão. Outro R$ 1,67 bilhão foi
retido por conta da restrição fiscal im-
posta pelo Ministério da Fazenda, para
cumprir as metas do superávit fiscal.
"Foi um entusiasmo que arrefeceu.
Mas estamos agora com financiamentos
regulares e entrando em um novo ciclo,
com um crescimento mais duradouro e
acentuado", completa o professor.

Outro dado apresentado como negati-
vo pela Folha de S. Paulo é que há três
anos a taxa relativa de doutores formados
nos Estados Unidos e no Brasil está esta-
cionada em 21%. Mas conforme estudo
realizado por Eduardo Viotti, economista
especializado em ciência política e publi-
cado em 2008 pelo Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos (CGEE), há 20 anos
esse número era de apenas 3%.

Viotti explica que essa suposta inércia
se deve a dois fatores que se somam. Em
primeiro lugar o número de doutores
titulados nos Estados Unidos voltou a
crescer significativamente nos últimos
anos, depois de passar cerca de dez anos
com alterações mínimas. E o ritmo do
crescimento dos titulados no Brasil não
esteve tão acelerado nos últimos anos
quanto esteve durante esse momento em
que o crescimento nos Estados Unidos
esteve estagnado. "É verdade que nessa
comparação relativa estamos mais ou

menos no mesmo lugar, mas não porque
a taxa de formação de doutores por ano
esteja caindo no Brasil, mas sim porque
o crescimento do número de doutores
titulados no Brasil cresceu em números
similares aos dos Estados Unidos durante
os últimos três anos", defende.

Ainda que a evolução da taxa
de formação no Brasil seja
evidente, naturalmente o nú-
mero de doutores nas particu-

lares ainda é menor do que o das públicas.
Separadas, as universidades federais têm
50% de docentes com o título, número
que cai pela metade quando se agregam
as estaduais e privadas.

O professor de física da Universi-
dade de São Paulo (USP) e membro
do comitê assessor da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp), Oscar Hipólito,
entende que o investimento realizado
pelas universidades particulares para a
pesquisa é determinante para o número
de doutores contratados.

Apesar de defender que a pesquisa
deve fazer parte de qualquer instituição
de ensino superior, Hipólito diz que uma
universidade não precisa necessariamente
estar focada em pesquisa, nem que o título
de doutor garante um bom professor. Para
isso, além da experiência acadêmica, é
preciso estar atualizado não apenas na
matéria a ser ministrada, mas procurar
saber quais são as qualidades essenciais
para se tornar um bom educador.

Um projeto de lei que está no Con-
gresso estabelece que qualquer ins-
tituição deve ter no mínimo 25% de
doutores no quadro de docentes para
ser considerada uma "universidade".
"Sem dúvida, quanto mais, melhor.
Mas o doutor é alguém treinado para a
pesquisa. Isso pode fazer diferença na
sala de aula, só que deve haver também
um treinamento", afirma Hipólito.

Eduardo Viotti diz que não faz senti-
do fixar uma meta de 100% de doutores.
O economista defende que quanto maior
o número de doutores, provavelmente,
melhores serão o ensino e a pesquisa
realizada, porém não existe uma pro-
porção exata que assegure a qualidade
do ensino. Mesmo assim, para ele, a
eventual fixação de uma meta mínima
de doutores pode ser um instrumento
importante dentro de um conjunto de
medidas voltadas para a melhoria da
graduação no Brasil.

Além das discussões acerca da taxa
de formação de doutores, um dos de-
safios que o sistema de pós-graduação
deve enfrentar no futuro é a necessidade
de transformar o perfil que caracterizou
sua origem e evolução até recente-
mente. Esse perfil foi prioritariamente
dirigido à formação de professores que
alimentam o processo de expansão do
ensino universitário e, em especial, da
pós-graduação. O ensino universitário
ainda precisa incorporar mais doutores,
assim como há também uma necessi-
dade de aumentar significativamente a
incorporação desses especialistas nos
demais setores de atividade. •
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