
Federais perdem 2.200 pesquisadores ao ano 
Andressa Rovani 
 
Em 2004, a cada 8 pós-graduandos de universidades federais que receberam o título, 1 desistiu 
ou foi desligado. 
 
As universidades federais deixaram de formar, anualmente, mais de 2.200 pesquisadores, pelo 
menos desde 1999 -são alunos que não concluíram a pós-graduação. 
Em 2004, a cada 8 titulados, houve 1 estudante que interrompeu, por abandono ou desligamento, 
seu mestrado ou doutorado em instituição federal, segundo dados de um levantamento em fase 
de finalização da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), do 
Ministério da Educação. 
 
Ao todo, 647 mestrandos e 155 doutorandos decidiram, por vontade própria, renunciar à pesquisa 
e não continuar o curso. Outros 1.091 mestrandos e 335 doutorandos foram afastados de suas 
atividades estudantis pelas escolas. 
 
O desligamento é caracterizado pelo não-cumprimento das re-gras estabelecidas pelas próprias 
instituições, que podem ter como critério desde rendimento acadêmico e qualificação até um 
pedido formal do orientador do aluno. 
 
Segundo especialistas ouvidos pela Folha, apesar de o índice não ser considerado elevado -sendo 
até equiparado a países como os Estados Unidos-, as causas que levam à fuga de estudantes são 
resultado das deficiências do próprio sistema de ensino. 
 
"A evasão é um sintoma. Os programas de pós-graduação não estão voltados para uma ampliação 
temática e mantêm uma grade disciplinar velha e corporativa. Isso provoca o desestímulo", 
aponta o antropólogo José Jorge de Carvalho, professor da UnB (Universidade de Brasília). 
Já na opinião do consultor e ex-ministro da Educação Paulo Renato Souza, é preciso ponderar que 
a grande maioria dos alunos consegue receber a titulação. 
 
No entanto, ele diz que a pós-graduação pede reforma urgente e defende o foco em dois pontos: 
na síntese do programa acadêmico, que deveria facilitar o acesso direto ao doutorado, e na maior 
oferta de cursos de mestrado profissional. "A pós é excessivamente "larga", toma sete anos [do 
pesquisador]. Se tem condições, ele deve entrar direto no doutorado." 
 
Prejuízos a todos 
 
O ex-ministro estima em US$ 10 mil anuais (cerca de R$ 22,5 mil), em média, o custo do aluno 
de pós-graduação para o país. 
 
Para José Jorge de Carvalho, o prejuízo é menos financeiro que intelectual. "Os cursos estão 
ficando homogêneos e homológicos", diz o antropólogo, que defende ainda a inclusão de cotas 
para negros na pós-graduação. 
 
"A prática nos diz que a evasão é menor entre os bolsistas", destaca Marcos Ávila, coordenador do 
mestrado do Instituto Coppead/ UFRJ. "Via de regra, grande parte dos programas só aceita o 
aluno que tenha bolsa de estudo ou que se comprometa por escrito a não abandonar o curso", 
completa. 
 
Renato Janine Ribeiro, diretor de avaliação da Capes, afirma que a evasão "não é preocupante". 
"A chave da pós é a existência de um vínculo entre o orientador e o aluno. Temos investido nos 
últimos anos em pontos como dissertações de qualidade, orientador com produção científica e 
vínculo entre a área de pesquisa de ambos. Com isso, é natural que o desempenho passe a 
melhorar", diz. 



 
 
Leia Mais 
 
Sofrimento e pressão separam aluno de livro 
Da Reportagem Local 
 
Competitividade e restrições financeiras são apontadas por ex-pesquisadores como motivo da 
desistência. 
 
Divergências com orientador, tempo exíguo, desinteresse, pressão e assédio são palavras 
freqüentemente vinculadas ao discurso de pós-graduandos que tentam explicar o que leva um 
pesquisador a abandonar o posto. 
 
Um estudo elaborado em 2005 pelos professores Rita de Cássia Louzada, da Ufes (Universidade 
Federal do Espírito Santo), e João Ferreira da Silva Filho, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro), aponta que todos os pós-graduandos ouvidos indicaram algum tipo de mal-estar, como 
angústia, ansiedade e depressão. 
 
"Precisamos de fóruns para discutir a produção do conhecimento e de políticas que contemplem 
os modos de fazer ciência para que não percamos nossos talentos e investimentos", diz Louzada. 
Para a cearense Helbia Nakakura, 29, o primeiro problema entre "várias desventuras" enfrentadas 
durante seu mestrado foi a adaptação cultural -que, no fim, revelou-se o menor de todos eles. "O 
ambiente é muito competitivo. Não interessa quem é você, mas qual seu orientador", diz. 
Após cumprir os créditos e estruturar a dissertação, desistiu. Hoje, considera impensável voltar à 
pós em faculdade de grande destaque. "Estou na lista negra. Os que não concluem o curso são 
malvistos pela instituição." 
 
Lúcio (nome fictício) foi admitido no mestrado de uma tradicional universidade privada paulistana 
que não exigia pré-projeto para a seleção. Expulso depois de ser reprovado em uma disciplina, ele 
diz que, até hoje, as justificativas para a nota não foram dadas. 
"O professor disse para mim e para oito alunos desligados que não tínhamos repertório para 
cursar uma pós", argumenta. "Mas sabíamos que a classe estava superlotada e que alguns teriam 
de sair", justifica. "Deixei o emprego para dedicar-me à pesquisa, mas vi que esse meio é muito 
sujo. Foi uma humilhação." 
 
Atração fatal 
 
Trocar a dedicação à pós por salário atrativo e carreira em ascensão é o canto da sereia para 
muitos mestrandos e doutorandos. 
 
Para Fábio Camilo, 30, a proposta de uma empresa casou com a insatisfação que sentia em seu 
mestrado na área de computação, na Universidade de São Paulo. 
"Eu era sempre alocado em projetos que não estavam de acordo com o que pretendia pesquisar, 
mas eram de interesse do laboratório no qual eu trabalhava", conta. "Depois de dois anos, recebi 
uma proposta de uma grande empresa privada com um salário igual ao dobro do valor da bolsa." 
A história de Helcio Lobo Campanhole, 55, é semelhante. Logo depois de formado em engenharia 
de produção, ele foi para uma consultoria na qual seu chefe era também professor da USP. 
 
O convite veio logo. Depois de passar pelo processo seletivo, Campanhole cumpriu os créditos, 
mas o início da dissertação coincidiu com o casamento e o novo emprego. Ele só voltou a cursar 
pós depois de 18 anos, para titular-se mestre em marketing. 
 
 
 



Faltam bolsas 
 
Para Luciano Rezende Moreira, da ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos), o baixo 
número e o valor das bolsas ofertadas são o que levam os pesquisadores à desistência. 
"Ganhando R$ 1.200, um doutorando prefere fazer um concurso público ou ir para a iniciativa 
privada", critica. 
 
M.V., 43, nem sequer conseguiu a bolsa pretendida. Por isso abandonou, há seis meses, o 
mestrado. "Eu acreditava ter o perfil do pesquisador", diz ele. "Sinto-me injustiçado por não saber 
qual o critério de exclusão. A restrição à idade é velada", ressalta ele. 
O ex-mestrando Fábio Camilo diz-se feliz longe da academia e aponta: "Não é necessário fazer 
mestrado para ser um profissional reconhecido. São ambientes e objetivos diferentes, o que é 
preciso é encontrar o melhor caminho. O meu é no mercado privado". 

 
 
Leia Mais 
 
Federais afirmam que evasão é baixa  
Andressa Rovani 
 
As cinco universidades federais que apresentaram em 2004 os maiores números absolutos de 
alunos desligados ou desistentes (veja ranking no quadro ao lado) estão também entre as que 
oferecem o maior número de programas de pós-graduação do país. 
Para os pró-reitores de pós-graduação, é preciso considerar a relação entre não-concluintes e o 
número de alunos matriculados. 
 
"A evasão é muito influenciada pelo mercado e pelo projeto individual", explica Nivaldo Rizzi, da 
Universidade Federal do Paraná. 
Segundo ele, na instituição, a evasão no mestrado é de 4,25% e, no doutorado, de 2,62%. 
"Apenas 22% dos alunos têm bolsas e esse é um dos componentes da não-fixação de alunos", 
acrescenta. 
 
Na Universidade Federal de Santa Catarina, nem a bolsa a todos os mestrandos em engenharia 
elétrica impediu que boa parte fosse para empresas privadas. 
 
"Eles trocam uma bolsa de R$ 850 por salários de R$ 3.000. Por mais que acenemos o futuro, eles 
têm o presente nas mãos", diz o pró-reitor Sérgio de Freitas. 
Para Valquiria Bassani, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a análise do número de 
alunos que não titulam "parece, num primeiro olhar, expressiva". "Mas temos 7.589 alunos; os 
que saem são apenas 2,3%." 
 
Na Universidade Federal de Pernambuco, a diretora de pós-graduação, Maria de Fátima Militão de 
Albuquerque, diz que o índice foi inferior a 5% em relação ao total de alunos no final de 2004. "As 
causas são diversas e estamos agindo de forma profiláxica." 
Procurada, a UFRJ não comentou os dados. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 5 fev. 2006, Empregos, p. 2 e 3 
 


