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Em busca de
flexibilidade
Mestrados e doutorados são o melhor nível de ensino no Brasil,
mas ainda estudam mudanças para atenderem
aos interesses da pesquisa e do mercado de trabalho

Sérgio Vilas Boas

D urante décadas, os progra-
mas de pós-graduação
stricto sensu (mestrados e

doutorados) no Brasil estiveram
majoritariamente voltados para
quem pretendia seguir carreira aca-
dêmica - ou seja, ser professor uni-
versitário e/ou pesquisador. Nos
EUA, no Canadá e em países euro-
peus, por exemplo, isso já era dife-
rente desde os anos 60, pelo me-
nos. Nesses países, os profissionais
de nível superior até hoje podem es-
colher cursos de pós-graduação a
partir de um amplo leque de op-
ções, que variam conforme as as-
pirações individuais, o mercado de
trabalho e os planos estratégicos
dos governos.

No Brasil, o nível de pós-gra-
duação é comprovadamente de me-
lhor qualidade que os níveis fun-
damental, secundário e superior. "A
vantagem do sistema brasileiro é
que ele está fundado na avaliação
por pares, que permite até mesmo
fechar, na prática, um curso de pós-
graduação ruim. Essa é uma das
razões de a pós ser o melhor nível
de ensino no Brasil", diz Renato
Janine Ribeiro, do Departamento
de Avaliação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes-MEC).

Mas o sistema de pós brasileiro
ainda é pouco flexível se compara-
do com o modelo adotado em ou-
tros países. Nos EUA, no Canadá e

na Europa, as especializações vi-
sam ao aperfeiçoamento da profis-
são em temas bem específicos, en-
quanto os mestrados são de curta
duração (dois anos, no máximo) e
enfatizam a formação para o mer-
cado de trabalho. Em universida-
des anglo-saxônicas, pesquisa aca-
dêmica rigorosa é atividade para
Ph.Ds. (Philosophical Doctors).

No Brasil, tradicionalmente, os
mestrados sempre exigiram uma
pesquisa com métodos científicos
sólidos, enquanto os cursos de es-
pecialização (também chamados de
lato sensu) eram a única opção para
se adquirir conhecimento específi-
co e aplicá-lo na carreira. "Isso ten-
de a mudar. Estamos agora mais pró-
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ximos do modelo de pós-graduação
norte-americano", acredita Renato
Janine. "Aqui, como na Europa,
existe agora uma tendência a se
formatarem programas de pós stricto
sensu com duração de dois anos
(mestrado) e três anos (doutorado).
São prazos, sobretudo o do douto-
ramento, muito exíguos. As próprias
universidades européias têm mani-
festado preocupação com isso."

Ainda não há dados qualitativos
confiáveis sobre as "intenções dos
pós-graduandos brasileiros". Mas o
feeling dos especialistas é o seguin-
te: mestrados e doutorados têm ab-
sorvido cada vez mais gente dispos-
ta a aperfeiçoar sua atividade pro-
fissional sem necessariamente dese-
jar uma carreira acadêmica. "Pelo
menos metade dos matriculados em
nossos mestrados de Agronomia e
Engenharia, por exemplo, são pro-
fissionais experientes. A outra me-
tade é composta por recém-forma-
dos", observa Altair Justino, pró-rei-
tor de pesquisa e pós-graduação da
Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), no Paraná.

Em termos globais, porém, a
oferta de cursos de mestrado e de
doutorado no Brasil expandiu-se
num crescendo nos últimos dez
anos. Em três indicadores (número
de alunos ingressantes, número de
titulados e número de cursos), hou-
ve um crescimento entre 10% e 15%
ao ano, em média. Outro dado inte-
ressante emergiu de uma pesquisa
do Centro de Políticas Sociais (CPS)
da Fundação Getulio Vargas (FGV)
divulgada em outubro de 2005. A
pesquisa mostrou que os profissio-
nais com maior chance de obter

Em outros países, as
especializações

visam ao
aperfeiçoamento da
profissão em temas

bem específicos,
enquanto os

mestrados são
de curta duração

e enfatizam
a formação

para o mercado
de trabalho

emprego e renda mais alta são os
pós-graduados das áreas de Saúde,
Biológicas, Administração e Enge-
nharia. "A hierarquia educacional se
reflete na hierarquia da renda", diz
Marcelo Neri, do CPS/FGV.

Os cursos de pós-graduação no
Brasil (principalmente os de mes-
trado) têm se flexibilizado para aten-
der também a demandas não-acadê-
micas. Conceitualmente, mestrado é
um curso de pós-graduação cujo ob-
jetivo é propiciar uma comple-
mentação na formação específica do
aluno que concluiu um curso superior.
Quem faz mestrado tende a se capa-
citar para explorar, com base numa
metodologia, temas pertinentes à sua
área de pesquisa. Mas não é só: um
mestre precisa aprender a expressar
de maneira consciente os processos e
os resultados de suas pesquisas.

Renato Janine Ribeiro:"A vantagem do
sistema brasileiro é que ele está fundado
na avaliação por pares, que permite
até mesmo fechar, na prática,
um curso de pós-graduação ruim"
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l Mestrados
profissionalizantes
Até meados dos anos 90, poucos

programas de mestrado no Brasil
apostavam primeiramente no aperfei-
çoamento profissional. Com a por-
taria 080 do MEC (de dezembro de
1998) isso começou a mudar. Desde
então, a Capes oficializou os mestra-
dos profissionalizantes, modalidade
de pós-graduação stricto sensu que
dirige o foco das pesquisas para te-
mas práticos, bem próximos do coti-
diano empresarial.

O mestrado profissional surgiu
num contexto de necessidade de in-
centivar a elaboração de novas téc-

também exige pesquisa, mas com
outro objetivo: capacitar a pessoa a
localizar, reconhecer, identificar e,
sobretudo, utilizar a pesquisa feita.
"A outra diferença resulta do próprio
perfil dos candidatos. No mestrado
profissional, os candidatos, majori-
tariamente, já estão inseridos no mer-
cado de trabalho", lembra Jorge Gui-
marães, presidente da Capes.

O mestrado profissional estimu-
la o aluno a se defrontar com proble-
mas tanto quanto com soluções. Já o
mestrado acadêmico tradicional
aborda aspectos de ponta das ciên-
cias sem um aproveitamento neces-
sariamente imediato dos resultados.

l
O mestrado acadêmico tradicional

aborda aspectos de ponta
das ciências sem um aproveitamento

necessariamente imediato dos resultados

nicas e processos produtivos. Renato
Janine Ribeiro concorda que os
mestrados profissionalizantes de-
vam preparar os alunos para "desa-
fios específicos de mercado". "Mas
não podemos esquecer que empre-
gos, e até mesmo profissões, podem
ser simplesmente extintos com o
tempo. Por isso os programas de pós
nesse nível devem sempre mirar
mais além", ressalva.

Qual a diferença entre mestrado
acadêmico e mestrado profissional?
A primeira é que o mestrado acadê-
mico forma um pesquisador que,
idealmente, se dedicará à pesquisa e
à docência. O mestrado profissional

"Quem conclui um mestrado profis-
sional também pode ser professor
universitário, se quiser", sublinha
Altair Justino. "Mas esse não tem
sido o objetivo da maioria das pes-
soas que escolhe esse tipo de pós."

O mestrado profissional, eviden-
temente, exige do aluno estudos
mais detalhados e científicos que os
cursos lato sensu (nível de especia-
lização), muito ofertados no Brasil.
Os cursos lato sensu são mais cur-
tos e o aluno não é obrigado a pro-
duzir uma dissertação com o mes-
mo rigor acadêmico de um mes-
trado. Outra diferença fundamental
está na autonomia e independência

que o mestrado profissional pode
propiciar ao longo de uma carreira.
A formação do mestre profissional,
segundo especialistas, "tende a ter
um tempo de validade" maior que o
do lato sensu.

A pesquisa em mestrado profis-
sional pode ser apresentada como
dissertação tradicional, projeto tec-
nológico, análise de caso, produção
artística ou geração de instrumen-
tos, equipamentos, protótipos etc.
A forma varia conforme a área es-
colhida, as diretrizes da instituição
e a finalidade da pesquisa. Do
mesmo modo que o mestrado aca-
dêmico, o profissionalizante se
conclui perante uma banca exami-
nadora. O julgamento da banca é
decisivo para a obtenção do título
de mestre.

Em 2005, 26 áreas específicas
manifestaram à Capes interesse em
criar cursos de mestrado profissional.
Entre elas: Saúde Pública, Arquite-
tura e Urbanismo, Ciência da Com-
putação, Ciências Agrárias, Ciências
Biológicas, Ciências Sociais Aplica-
das, Ecologia e Meio Ambiente, Eco-
nomia, Enfermagem, Engenharias,
Farmácia, Fisioterapia, Estatística,
Medicina, Odontologia e Planeja-
mento Urbano. "Todos esses setores
precisam de profissionais atuali-
zados, pessoas que pesquisem pro-
blemas que afetem o dia-a-dia pro-
fissional", diz Jorge Guimarães.

Em 2005 (até outubro), a Capes
recebeu 159 projetos de novos cursos
de mestrado profissional. As áreas
mais procuradas foram Administra-
ção, Odontologia, Engenharia e
Saúde Coletiva. Hoje, dos 2.011 cur-
sos de mestrado acadêmico reco-
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Jorge Guimarães:"No mestrado profissional,os candidatos, majoritariamente,
já estão inseridos no mercado de trabalho"

mendados pela Capes, 155 (7%) são
mestrados profissionais. O Brasil já
possui 5.095 alunos matriculados
nesse tipo de pós, número ainda pe-
queno, por várias razões.

Além de o mestrado profissional
ter sido oficializado no Brasil muito
recentemente (final de 1998), há en-
traves jurídicos que-impedem a cria-
ção de novos cursos nas IES públi-
cas. Constitucionalmente, as IES
públicas não podem cobrar mensali-
dades de seus alunos, nem na gra-
duação nem na pós. Segundo Rena-
to Janine Ribeiro, para a Capes e para
o Conselho Nacional de Educação
(CNE) é ponto pacífico que, no caso
dos mestrados profissionais, "o auto-
financiamento é aceitável, desde que
não seja cobrado do aluno e sim de
uma empresa ou instituição".

"Desse modo, uma secretaria
estadual de Saúde, por exemplo, ar-
caria com os custos de um curso
nessa área, oferecido por uma IES
pública. Mas mesmo assim é difí-

cil. Por isso estamos insistindo em
um modelo de mestrado profissional
mais adequado às públicas", diz. Um
caso exemplar é o do Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica (ITA). A
Embraer paga curso de mestrado pro-
físsional em Engenharia Aeronáuti-
ca e depois contrata os formados.

No Brasil, a qualidade da pós-
graduação stricto sensu é avaliada
periodicamente nas IES públicas e
nas particulares. A pós é o único ní-
vel de educação em que o setor pú-
blico está mais presente que o setor
privado. "A Capes e a comunidade
acadêmica entendem que não exis-
te pós sem pesquisa. Na avaliação,
um programa de pós que não faça
pesquisa é sempre punido e, even-
tualmente, fechado. Contudo, o fe-
chamento é pequeno: na Avaliação
Trienal de 2004, fecharam-se ape-
nas 2% dos programas examinados.
A esmagadora maioria tem um ní-
vel que merece confiança", detalha
Renato Janine.

Dentro dos cerca de 20% de pro-
gramas de pós-graduação oferecidos
por IES particulares, a grande maioria
é de IES comunitárias e confessionais.
Como as IES particulares podem co-
brar de seus alunos, conseguem criar
novos cursos de mestrado profissional
mais rapidamente que as públicas. O
governo federal, por meio da Capes,
tem projeções otimistas: "Em cinco
anos o mestrado profissional deverá
representar 25% do total de cursos
de mestrado reconhecidos pela Capes",
acredita Jorge Guimarães.

l Doutores
Nesse contexto de flexibilização

dos mestrados, o doutorado se tornou
ainda mais necessário. Doutores são
pesquisadores por natureza e funda-
mentais para atuarem na formação de
mestres (acadêmicos ou profissionais).
Mas, hoje, apenas 20% dos 260 mil
professores universitários no Brasil são
doutores. Para se tornar doutor é pre-
ciso se dedicar a uma pesquisa que re-
sulte em uma tese. O rigor científico
exigido de um doutor é bem maior do
que o exigido de um mestre.

De acordo com o Plano Nacional
de Pós-graduação, o Brasil tem como
meta a formação de 16 mil doutores
por ano, somadas todas as áreas, a par-
tir de 2010. Segundo Jorge Guimarães,
a Capes já identificou interesse de al-
gumas instituições em ofertarem tam-
bém doutorados profissionalizantes,
"especialmente em áreas como Con-
tabilidade, Cirurgia, Odontologia e Ad-
ministração". As principais agências
brasileiras de fomento à pesquisa (fe-
derais ou estaduais) ainda não dão bol-
sas para alunos matriculados em pro-
gramas de pós profissionalizantes. «
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