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O sociólogo Glauco Arbix diz
que não tem nada contra a for-
mação em humanas, até por-
que foi a que ele escolheu. Mas
acredita que para um país que
deseja o crescimento sustenta-
do, é necessário investir na
formação em exatas. Citando
as pesquisas que apontam um
aumento significativo no nú-
mero de doutores no país
(278% entre 1996 e 2008), uma
taxa média de 11,9% ao ano,
ele diz que o número não é su-
ficiente. Coordenador do Ob-
servatório de Inovação e Com-
petitividade do Instituto de Es-
tudos Avançados da USP, Arbix
disse ao BRASIL ECONÔMICO por
telefone da Universidade de
Wisconsin Madison, onde é
professor visitante, que esse
aumento vem acompanhado de
uma “fraqueza gigante: o país
não consegue transformar co-
nhecimento em tecnologia”.

Qual a relação entre o número
de doutores de um país e
o crescimento econômico?
Essa relação existe, mas não é
imediata. É de longo prazo e in-
clui toda a comunidade científi-
ca, entre doutores, pesquisado-
res e técnicos. Há uma relação
clara entre os países que têm
uma comunidade científica for-
te e o desenvolvimento susten-
tado, porque, para avançar,
todo país precisa ter um sistema
gerador de conhecimento.

No caso do Brasil, como o
senhor define essa relação?
O crescimento econômico
brasileiro está ligado a deze-
nas de fatores, entre eles, ao
fato de a China precisar de
enormes quantidades de fer-
ro, grãos, frangos e outras
commodities que dispomos.
Mas não podemos correr o ris-
co de repetir o que ocorreu na
Argentina que, graças à ex-
portação de trigo e carne, es-
tava entre os países com me-
lhor padrão de vida do mun-
do. Não durou tanto assim e o
país entrou em declínio. O Bra-
sil é competitivo em commodi-
ties, tem pesquisa de alta qua-
lidade na produção de etanol,
mesmo na prospecção de pe-
tróleo em áreas profundas.
Possui um parque científico
expressivo e pesquisas de ponta
em vários setores. Mas tem

uma fraqueza gigante: o país
não consegue transformar co-
nhecimento em tecnologia.

Qual o problema com nossos
doutores?
A pergunta é: o que esse número
expressivo de doutores anda fa-
zendo? Ninguém sabe. O pro-
blema é que nossos doutores es-
tão na universidade e não nas

empresas. As universidades não
têm o hábito de rastrear seus
formandos, ao contrário dos Es-
tados Unidos, que acompanham
a movimentação de perto.

Mas esses doutores não geram
conhecimento?
Precisamos pensar em quem es-
tamos formando. Eu sou soció-
logo, portanto não tenho e nem

posso ter nada contra a sociolo-
gia e outras áreas de pesquisa
em humanas. Mas para cons-
truir um país diferente, que
cresça rapidamente e vença os
desafios sociais da desigualda-
de, é preciso ter empresas capa-
citadas nas áreas de engenharia,
física, biologia. São os profissio-
nais dessas áreas que geram co-
nhecimento novo. Doutores em

Para crescer de forma sustentável, país
precisa investir em formação de exatas
e empresas devem empregar doutores
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Para Glauco Arbix,
a universidade precisa
de uma sacudida
no sistema qualificador

Roberto Assunção/Folhapress

“Uma economia
competitiva
demanda outro
tipo de profissional.
Quer ver uma coisa?
Mal começamos
um ciclo de
crescimento e já
temos dificuldade
com mão de obra
qualificada

“Antes, a moda era fazer direito;
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humanas só podem reproduzir a
si próprios transmitindo o que
aprenderam para outros alunos.
Uma economia competitiva de-
manda outro tipo de profissio-
nal. Quer ver uma coisa? Mal
começamos um ciclo de cresci-
mento e já temos dificuldade
com mão de obra qualificada.

Mas como reverter
essa tendência?
Nossas universidades estão
acostumadas a formar gente
para um país que cresce 1,5%.
Temos que dar uma sacudida no
sistema qualificador pensando
em um país que cresce 6%, 7%.
Não quero forçar ninguém a fa-
zer engenharia, mas estabele-
cer incentivos e um trabalho
gigantesco de difusão da neces-
sidade desses profissionais.
Funciona um pouco como uma
onda. Não houve um tempo em
que era moda fazer direito? Pois
bem, que a moda agora seja fa-
zer engenharia!

Como está o mercado de
trabalho em engenharia?
Essa é uma questão interessan-
te. Há falta de engenheiros, mas
os salários não sobem e não há
como tornar a profissão atraen-
te. Há especialidades concorri-
das mas que não são valoriza-
das. É preciso fazer uma oxige-
nação do mercado de trabalho.
As empresas e o governo têm
que encontrar formas de esti-
mular a profissão.

As pesquisas mostram um
aumento na formação
multidisciplinar. Isso é bom?
É muito bom porque as profis-
sões do futuro são focadas em
conhecimento multidiscipli-
nar, como é o caso, por exem-
plo, da biotecnologia e da in-
formática. Foi-se o tempo em
que a universidade estava di-
vidida em departamentos
compartimentados e sem liga-
ção entre si. A sinergia hoje
é fundamental. ■

“Não podemos correr
o risco de repetir
o que ocorreu
na Argentina, que,
graças à exportação
de carne e trigo,
estava entre os países
com melhor padrão
de vida do mundo.
Não durou tanto
assim e o país entrou
em declínio

Número de portadores de título 
de doutorado por mil habitantes 
entre 25 e 64 anos por países

DOUTORES EM CADA PAÍS

Fonte: Coleta Capes (Capes, MEC), 
Pnad 2008 (IBGE), MCT (2009) 
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que hoje seja fazer engenharia”

Número de doutores titulados 
formados no Brasil de 1987
a 2008, em milhares

AVANÇO NO NÚMERO DE 
TITULADOS NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS

Fonte: Coleta Capes (Capes, MEC), 
Pnad 2008 (IBGE), MCT (2009) 
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 12-13.
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