
Pesquisa aponta que 
em algumas regiões 
do país não existem 
doutores; PNE tentará 
superar deficiências 
com metas para cada 
área e Andifes prevê 
aumentar cursos de 
doutorado e mestrado 

Amanda Cieglinski 

O
diagnóstico de que o Bra-
sil sofre uma carência de 
doutores em diversas áreas 
não é novo, mas tem ficado 

cada vez mais evidente a dificuldade 
das inst i tuições de ensino superior 
de encontrar profissionais com essa 
titulação para comporem o seu corpo 
docente. A exigência do Ministério da 
Educação de que universidades e cen-
tros universitários tenham pelo menos 
um terço de doutores em seu quadro 
de professores tem levado até mesmo 
as universidades federais, que desde 
2007 estão expandindo seus campi 
pelo interior do país com o aporte do 
Programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni), a 
encontrar dificuldade para preencher 
vagas de concurso para professores. 

"Houve um aumento da demanda com 
a expansão das universidades públicas e 
privadas, do ponto de vista acadêmico, 
além do crescimento econômico do 
país", analisa o secretário-executivo da 
Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), Gustavo Balduino. A entidade 
tenta desde o ano passado articular com 



trouxe um quadro detalhado da situação 
dos doutores no país. A estimativa é a 
de que o Brasil contava, em 2008, com 
aproximadamente 1-32 mil profissionais 
com essa titulação - dois terços desse 
total formados nos últimos 13 anos. 

Em 2009,11.368 pessoas receberam o 
título de doutor, contra 10.711 em 2008 
(veja quadro na próxima página). O nú-

mero tem crescido a uma taxa média de 
12% ao ano desde 1996. Mas ainda não 
acompanha o nível de desenvolvimento 
que o país alcançou nos últimos anos. 
"De fato faltam doutores em todas as 
áreas. Se for considerado o tamanho do 
Brasil e da população, a economia ou o 
PIB [Produto Interno Bruto], qualquer 
critério que você levantar, o número de 
doutores é pelo menos dez vezes menor 
do que o que deveria ser", afirma o 
presidente da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Jorge Guimarães. 

O aquecimento da economia, acre-
dita Guimarães, dificulta ainda mais a 
situação das instituições de ensino, já 
que em algumas áreas o setor produ-
tivo está disputando os titulados com 
a academia. "A área de energia, por 
exemplo, tem uma deficiência enorme 
desses profissionais. O setor aplicado 
está despertando agora para a impor-
tância competit iva que os doutores 
podem oferecer", aponta. 

Segundo o estudo da CGEE, em 
2008 o grupo de titulados entre 1996 
e 2006 trabalhava majoritariamente na 
área de educação (76%). 

pesar do movimento cres-
cente para formar mais dou-
tores - em 2009 havia 57 
mil a lunos mat r icu lados 

nessa etapa do ensino - ainda não é 
suficiente para atender à demanda que 
se coloca para as instituições. A equação 
é ainda mais difícil de fechar no caso 
das instituições privadas, observa a 
vice-presidente do grupo Anhanguera 
Educacional, Ana Maria Sousa. 

Segundo dados do Censo da Educa-
ção Superior de 2008, trabalham hoje 
nas instituições de ensino superior 338 
mil professores, dos quais 80 mil são 
doutores. Desse grupo, 52.350 - o que 
corresponde a 65% do total - estão 
em instituições públicas e 28.464 nas 
particulares - apesar de estas repre-
sentarem mais de 80% das matrículas 
do ensino superior. 

"A maioria dos profissionais com 
essa titulação está envolvida na edu-
cação superior. Mas ainda temos uma 
pequena fatia que fica no mercado 
e outras nas universidades públicas, 
além dos que estão trabalhando nos 
programas de mestrado e doutorado. 
O que sobra para a graduação não é 
suficiente para atender às exigências 
do MEC para composição do corpo 
docente", defende. 

A falta de doutores é ainda maior em 
algumas regiões do país. O estudo da 
CGEE aponta que no período 1996-2008 
a região Sudeste titulou 67 mil doutores 
- 77% dos formados no período (veja 
mapa ao lado). Em seguida vem o Sul, 
com dez mil, o Nordeste, com cinco mil, 
e o Norte com 639 doutores graduados. É 
por essa razão que o programa de apoio 
à pós-graduação formulado pela Andifes 
quer iniciar o atendimento nas regiões 
mais carentes: interior do Nordeste, 
Norte e Centro-oeste (com exceção do 
Distrito Federal), em parceria com ins-
tituições de outros estados. 

"Pela natureza do processo, não é 
possível formar mais mestres e douto-
res onde não há mestres e doutores", 
explica Balduíno. Além de "turbinar" a 
pós-graduação - a previsão é aumentar 
82% o número de cursos de doutorado e 
58% os de mestrado em um período de 

ma pesquisa recente do Cen-
tro de Gestão e Estudos Es-
tratégicos (CGEE) do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia 

o governo federal um programa de ex-
pansão da pós-graduação nas instituições 
federais. "O projeto surgiu da constatação 
óbvia de que faltam quadros qualificados. 
Fizemos a expansão por meio do Reuni 
que implicou a contratação de mais de dez 
mil docentes. Em algumas áreas faltaram 
mestres e doutores. Além disso, estamos 
incluindo na universidade muitos profes-
sores, essa contratação volumosa enxugou 
o mercado", explica Balduino. 



filosofia, biotecnologia, ciência po-
lítica, entre outros, foram menos de 
100 formados. 

"Em algumas regiões o doutor sim-
plesmente não existe", diz Ana Maria, 
da Anhanguera. Ela aponta que uma 
das maiores dificuldades está na área 
de ciências sociais aplicadas. Apesar de 
existirem 124 programas de doutorado 
funcionando nessa área, não é possível 
atender a toda demanda de doutores, já 
que ela abrange cursos muito populares 
como direito e administração. 

Onúmero de doutores que de-
verão ser formados, anual-
mente, em cada área, estará 
incluído no próximo Plano 

Nacional de Educação (PNE), que deve 
ser encaminhado pelo MEC ao Con-
gresso Nacional no segundo semestre 
e precisa ser votado ainda este ano. "O 
plano valerá até 2020; o anterior não 
incluía a pós-graduação. Vamos incluir 
metas de formação em cada área, fo-
cando as deficiências regionais. Vamos 
fazer uma certa futurologia do que o 
país vai precisar porque seguramente 
haverá uma mudança na demanda por 
mais doutores pelo setor privado, além 
do acadêmico", diz Guimarães. 

Na avaliação de Balduíno, o pro-
blema existe justamente em função do 
aquecimento econômico do país nos 
últimos anos. "Vivemos um bom pe-
ríodo econômico e a velocidade desse 
crescimento pode ser retardada se faltar 
mão de obra qualificada. Estamos atra-
sados porque faltou um pouco de visão 
estratégica lá atrás. O PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento), por 
exemplo, nunca dialogou com a forma-
ção de quadros", aponta. 

Apesar do desafio posto pela frente, 
Guimarães defende que hoje as condi-
ções para formar os doutores são muito 
melhores. "O orçamento da Capes cres-
ceu cinco vezes neste governo, há anos 
não havia concurso para professores nas 
universidades. Somos hoje a segunda 
maior agência do Brasil. O caminho 
está traçado do ponto de vista da nossa 
capacidade de resolver os desafios que 
estão sendo postos", afirma. 

quatro anos - o programa prevê ainda 
a criação de mecanismos para fixação 
dos doutores nessas regiões para que 
eles não migrem para outros estados 
após a titulação. 

"Não podemos ter universidades 
de dois calibres. É direito das pessoas 
daquela região terem uma universida-
de com mestres e doutores da mesma 
forma que ocorre em outros lugares", 
defende. O plano está sendo apresenta-
do a todos os candidatos à presidência 
nas próximas eleições. 

do país. Entre 1996 e 2008, o número de 
titulados na região Norte cresceu 438%, 
no Sul 682%, no Centro-Oeste 840% 
e no Nordeste 2.487%. No Sudeste o 
aumento foi de 198%. 

"Em 1996, o grau de concentração 
era muito maior. Naquele ano as ins-
tituições localizadas no Sudeste foram 
responsáveis por 88,9% do total de dou-
tores titulados no Brasil. Essa proporção 
sofreu uma queda muito significativa 
nos 12 anos seguintes quando caiu quase 
19 pontos percentuais chegando a 70% 
em 2008", diz o estudo. 

Além das disparidades regionais, a 
formação não é homogênea entre as 
áreas e algumas sofrem mais com a 
falta de doutores. Uma das principais 
é a engenharia. Em 2009, dos 11 mil 
titulados, 824 pertenciam à área de 
ciências agrárias, seguidos por letras 
(598) e ciências biológicas (539). Nas 
áreas de antropologia, serviço social, 
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