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elaborar um diagnóstico e propostas de diretrizes referentes à infra-estrutura de pesquisa e formação de recursos
humanos no país.
Em dezembro de 2004, esse grupo de trabalho (intitulado GT de Infra-Estrutura de Pesquisa e Formação de
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F;@8>EäJK@:F;8=FID8xÂF;<I<:LIJFJ?LD8EFJ<;8G<J$
HL@J8A partir da análise dos dados levantados sobre ensino
superior e funções docentes no Inep e Ipea, pós-graduação
na Capes, bolsas no CNPq e na Capes, grupos de pesquisa
e editais de fomento à pesquisa no CNPq para o período de
1997 a 2003, traçou-se um breve diagnóstico da formação
de recursos humanos e infra-estrutura de pesquisa no Brasil, comparando-se, sobretudo, as grandes áreas de conheFLPHQWRHDV±UHDVJHRJU±oFDV
2*U±oFRTXHVHUHIHUHDFXUVRVGHJUDGXD·µRSUHsencial por ordem decrescente do número de matriculados
e de concluintes, mostra que as cinco áreas que tiveram o
maior número de matriculados e de concluintes em 2003
foram administração, direito, pedagogia, engenharia e leWUDVFRPSRUFHQWDJHQVTXHYµRGHDGRWRWDOGH
PDWULFXODGRVHFRPDGRWRWDOGHFRQFOXLQWHV$V
áreas que obtiveram as menores e irrisórias proporções
de matriculados e de concluintes foram hotelaria, terapia
e reabilitação, música, construção civil e estudos sociais,
algumas dessas áreas bem recentes no cenário do ensino
superior brasileiro.
(PERUDDFODVVLoFD·µRGDV±UHDVIHLWDVSHOR,QHS e utiOL]DGDQR*U±oFRQµRVHMDDPHVPDXWLOL]DGDQR*U±oFR
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GHQGRDGRWRWDOGHWLWXODGRVQRGRXWRUDGRTXHWLYHUDPDVPDLVDOWDVSURSRU·ÅHV *U±oFR RXVHMDDSHGDgogia na graduação e a educação no mestrado e doutorado
HPERUDQµRWHQKDPH[DWDPHQWHRPHVPRVLJQLoFDGR WLveram um número alto de concluintes em relação às outras
áreas. Já os cursos de administração e direito se destacaram, sobretudo na graduação e no mestrado, e agronomia
e medicina no mestrado e doutorado.
Analisando os dados sobre funções docentes (Tabela 1)
percebe-se um aumento da titulação dos professores do
ensino superior ao se comparar os dados de 1997 aos de
2003, separadamente por universidades, centros universitários e faculdades integradas. Nas universidades públicas,

2, relativa à Capes, os dados sobre titulados no mestrado
indicam que as áreas de educação, direito, medicina, agroQRPLDDGPLQLVWUD·µRHOHWUDVTXHFRUUHVSRQGHPD
do total de titulados no mestrado, tiveram o maior número
de titulados no ano de 2003, o que mostra alguma compatibilidade com os dados de concluintes na graduação, com
exceção dos cursos de medicina e agronomia, que não se
sobressaíram tanto na graduação. Já no doutorado, foram
as áreas de medicina, agronomia e educação, correspon-

23

"SUJHPT&OTBJPT

RPDLRUDXPHQWRQDWLWXOD·µRVHGHXQRGRXWRUDGR  1 e,
QDVSULYDGDVQRPHVWUDGR  1RVFHQWURVXQLYHUVLW±ULRV
KRXYHXPDXPHQWRGHGDVIXQ·ÅHVGRFHQWHVFRPPHVWUDGRHGHFRPGRXWRUDGRHQDVXQLYHUVLGDGHVGH
FRPGRXWRUDGRHGHFRPPHVWUDGR1RHQWDQWRPHVPR
nas universidades, a maior proporção de funções docentes
tem apenas até especialização, tanto em 1997 como em
2003, embora com decréscimo neste último ano. Porém,
nas universidades públicas, a maior proporção em 2003 se
situou nas funções docentes que têm doutorado.
O aumento da titulação é também constatado nas atiYLGDGHVGHSHVTXLVDM±TXHHPGRVSHVTXLVDGRres do Diretório dos Grupos de Pesquisa eram doutores e,
HPHVVDSRUFHQWDJHPHOHYDVHSDUDGHDFRUGR
FRPR*U±oFR
Os dados que revelam o aumento da titulação dos
docentes se coadunam com os dados que demonstram
o próprio crescimento da titulação na pós-graduação nas
GLIHUHQWHV±UHDVGHFRQKHFLPHQWR2V*U±oFRVHPRVtram que o número de titulados quase duplica de 1997 para
2003 no mestrado em quase todas as áreas e quase triplica nas ciências da saúde e na área de lingüística, letras e
artes e nas ciências sociais aplicadas. As áreas que mais
titularam no mestrado em 1997 e 2000 foram ciências humanas, seguidas pelas engenharias e ciências da saúde. Já
em 2003, as ciências sociais aplicadas mais que triplicaram
no mestrado, seguidas das ciências humanas e das ciências
da saúde.
No mestrado, a área com menos titulação nos três anos
analisados é a de lingüística, letras e artes, tendência, entretanto, não observada nos concluintes em letras na graduação, anteriormente citada, provavelmente pelo grande
número de licenciaturas.

No doutorado, quase todas as áreas mais que duplicaram o seu número de titulados entre 1997 e 2003, embora
o número nas ciências sociais aplicadas e outras áreas do
conhecimento tenham mais que triplicado. Já as ciências
exatas e da terra não chegaram a duplicar o número de
titulados no doutorado nesse período. As áreas que mais
titularam no doutorado foram ciências da saúde e ciências
humanas e a que menos titulou foi também lingüística, letras e artes.
Os dados sobre titulados no mestrado e no doutorado
SRUJUDQGHVUHJLÅHV *U±oFRVH FRQVWDWDPPDLVXPD
vez, as desigualdades regionais, pois as regiões Sudeste e
Sul foram as que mais titularam de 1997 a 2003 tanto no
mestrado como no doutorado e as regiões Norte e CentroOeste, as que menos titularam. Considerando os dados de
titulados no doutorado, observa-se que, enquanto as outras regiões mais ou menos duplicaram o seu número de
titulados, a região Norte mais que triplicou passando de 19
SDUDRXVHMDXPDXPHQWRGHHPVHXVWLWXODGRV
embora ainda seja um número muito reduzido. As regiões
Norte e Sul apresentaram os maiores saltos de número de
titulados no mestrado. Já no doutorado, a região CentroOeste e Nordeste, para o mesmo período, apresentaram
XPDXPHQWRGHPDLVGH
2EVHUYDQGRVHR*U±oFRTXHDSUHVHQWDRQÆPHUR
total de docentes doutores NRD6 (Núcleo de Referência
Docente 6) por grandes áreas do conhecimento, percebese um grande aumento da proporção de doutores NRD6
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nos docentes dos cursos de pós-graduação das diferentes
áreas do conhecimento, sobretudo na passagem de 1997 a
2000, pois a elevação que ocorre de 2000 para 2003 é menor, considerando o fato de já estar num patamar elevado
em 2000, ou mesmo apresentar uma meta estabilizada (de
D (PD±UHDTXHWLQKDPDLRUSURSRU·µRGH
doutores NRD6 era a de engenharias, em 2000 as áreas de
ciências agrárias e ciências humanas passaram também
pelo maior salto qualitativo e, em 2003, a de ciências exatas
e da terra. Mas, em cada ano, as diferentes áreas apresentam proporções muito próximas.
O aumento da proporção de doutores NRD6 no total de
docentes dos cursos de pós-graduação é uma constante nas
GLIHUHQWHVUHJLÅHV *U±oFR SDVVDQGRGHHP
SDUDHPQDUHJLµR1RUWHHQDVGHPDLVUHJLÅHVGH
DSUR[LPDGDPHQWHSDUDQRPHVPRSHU¼RGR
Continuando na análise da qualidade da pós-graduação, segundo os critérios de avaliação da Capes (Tabela 2),
nota-se que em 1997 as ciências da saúde tinham a maior
SURSRU·µRGHVHXVSURJUDPDV  FRPFRQFHLWR$RX
seja, no nível mais alto, porém essa tendência não se repetiu
em 2000, ano que apresentou grande número de grandes
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maior proporção de seus programas com os conceitos mais
altos. Porém, nenhuma grande área tem a maior proporção
dos seus programas no nível mais baixo.
Analisando os conceitos dos programas por regiões
JHRJU±oFDV 7DEHOD SHUFHEHVHTXHDUHJLµR6XGHVWH
em todos os anos tem a maior proporção dos seus programas com conceitos mais altos, embora tenha reduzido um
pouco (ou mesmo estabilizado) essa proporção em 2003,
bem como as regiões Sul e Centro-Oeste. No entanto, a reJLµR1RUWHTXHWLQKDGHVHXVSURJUDPDVFRPFRQFHLWR
C em 1997 e nenhum com conceito A, em 2003 passou a ter
FRPFRQFHLWRVPDLRUHVRXLJXDLVDHDLQGDFRP
conceito 3 (semelhante ao C). Ainda em 1997, nota-se que o
1RUGHVWHWLQKDGRVVHXVSURJUDPDVFRPFRQFHLWR&H
FRPFRQFHLWR$DRSDVVRTXHHPGRVVHXV
programas continuam com conceito 3, apresentando pouFDDOWHUD·µRSRU¸PHPGRVVHXVSURJUDPDV
tiveram conceitos maiores ou iguais a 5, um pouco acima
que em 1997. Essa ligeira evolução da pós-graduação nas
regiões mais desfavorecidas já é resultado de políticas de
pesquisa e pós-graduação com enfoque regional, embora
sem ainda conseguir alterar o quadro geral das desigualdades regionais.
-±RQÆPHURGHEROVDV *U±oFRVH QµR
acompanha nem o grande crescimento de titulados nem
a melhoria da qualidade da pós-graduação. A diminuição

áreas do conhecimento com maiores proporções dos seus
FXUVRVQRVQ¼YHLVLJXDLVRXPDLRUHVTXHFLQFRWDLVTXDLV
ciências agrárias, ciências biológicas, ciências exatas e da
terra, lingüística, letras e artes, sendo que, em 2003, apenas
as ciências biológicas e as ciências exatas e da terra mantiveram essa posição, pois as outras áreas tiveram a maior
proporção dos seus programas com conceito 3. Esses dados
permitem pensar no esforço de elevação da qualidade da
pós-graduação observada a partir de 2000 pelo aumento
das titulações, dos doutores do NRD6 e dos conceitos e, ao
mesmo tempo, na maior competitividade e/ou maior rigor
na avaliação de 2003, pois somente duas áreas tiveram a
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do número de bolsas no país no período de 1997 a 2002 se
dá, sobretudo, no mestrado (de 21 mil para 18 mil, aproximadamente), pois no doutorado há um pequeno aumento
ou uma estabilização (de 13 mil para 14 mil). No entanto,
HVVHDXPHQWRVHWRUQDLQVLJQLoFDQWHVREUHWXGRDRVHSHQsar que o número de titulações nesse período duplicou ou
mesmo triplicou. Essa diminuição do número de bolsas no
mestrado se dá, sobretudo, pelo CNPq a partir de 1998, embora a Capes tenha diminuído no ano de 2000 e voltado a
aumentar a partir de 2001.
Também houve decréscimo no número de bolsas no
exterior de 1997 a 2002 (Tabela 4), passando a menos de
um terço no mestrado e a aproximadamente dois terços no
doutorado pela Capes e à metade do concedido pelo CNPq
em 1997, embora aumente o número de bolsas de doutorado-sanduíche (Capes) e mantenha-se o número de bolsas
de pós-doutorado em ambas as agências. Essas informa·ÅHVUHpHWHPDSRO¼WLFDPDLVUHFHQWHGHHQYLDUFDGDYH]
menos pessoas para a realização de mestrado e/ou doutorado completo no exterior, tendo em vista a consolidação
da pós-graduação brasileira.
Quando se analisam os dados relativos ao fomento à
SHVTXLVDH²VEROVDVGR&13T *U±oFR DV±UHDVGHHQgenharias e computação têm a maior participação total
(bolsas e fomento) dos investimentos realizados pelo CNPq
HPWRUQRGH MXQWDPHQWHFRPDJUDQGH±UHDGHOLQgüística, letras e artes. Porém, o maior crescimento se situa
nas ciências biológicas.
(PUHOD·µR²VUHJLÅHVJHRJU±oFDV *U±oFR RVGDdos de investimentos do CNPq em bolsas e no fomento à
pesquisa revelam, mais uma vez, a concentração regional, embora com uma ligeira melhoria ao longo dos anos.
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letras e artes. Nas outras grandes áreas (ciências biológicas, ciências exatas e da terra, engenharias e compuWD·µR KRXYHOHYHVDXPHQWRVRTXHVLJQLoFDQRJHUDO
uma estabilização. Já os investimentos cresceram nas
ciências agrárias, ciências biológicas, ciências exatas e
da terra, engenharias e na computação. As grandes áreas
de ciências da saúde, ciências humanas, ciências sociais
aplicadas e lingüística, letras e artes tiveram seus investimentos reduzidos.
2V*U±oFRVHTXHDSUHVHQWDPDSURSRU·µRGR
número médio de bolsistas da Capes no país segundo as
grandes áreas do conhecimento, indicam que houve um
leve crescimento do número de bolsistas no mestrado
(quase uma estabilização) e um aumento no doutorado
de 2000 para 2003 em algumas áreas, embora as ciências sociais aplicadas e as ciências humanas tenham
sofrido reduções tanto no mestrado como no doutoraGRHDVHQJHQKDULDVWHQKDPoFDGRHVW±YHLVTXDQWR²V

Os investimentos maiores estão nas regiões Sudeste, Sul
e Nordeste.
No entanto, comparando os anos de 1997, 2000 e 2003,
ocorre um pequeno crescimento nas regiões Sul e Nordeste e uma pequena redução no Sudeste e no Centro-Oeste.
O ano de 2000 em relação a 1997 foi o que apresentou
maiores reduções nos seus investimentos.
Na Tabela 5, que apresenta os dados de bolsas no país
e investimentos segundo as grandes áreas do conheciPHQWRYHULoFDVHTXHRQÆPHURGHEROVDVVRIUHXSHTXHno decréscimo nas ciências agrárias, ciências da saúde,
ciências humanas, ciências sociais aplicadas e lingüística,
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bolsas de mestrado mas diminuído as suas bolsas de
doutorado.2
No entanto, em 2000, as áreas que tiveram as maiores proporções de bolsistas tanto no mestrado como no
doutorado foram as engenharias e as ciências humanas
e as que tiveram as menores proporções foram as áreas
multidisciplinar e lingüística, letras e artes. Já em 2003
continuam as engenharias com a maior proporção no
mestrado, mas as ciências agrárias passam à segunda
posição e as áreas multidisciplinar e lingüística, letras e
artes são as últimas, no mestrado e doutorado. No doutorado, as ciências humanas continuam liderando, sendo
seguidas pelas ciências da saúde.
Os dados referentes ao número de bolsistas no país
da Capes acompanham a tendência já evidenciada do núPHURGHWLWXOD·ÅHV *U±oFRVH VREUHWXGRQRTXHVH
refere à posição das ciências humanas, ciências da saúde
e a posição de desvantagem da área de lingüística, letras
e artes.
7DPE¸PRV*U±oFRVHFRPGDGRVVHJXQGRDV
UHJLÅHVJHRJU±oFDVDSUHVHQWDPDPHVPDWHQGºQFLDUHpHWLGDDQWHULRUPHQWHRXVHMDDKHJHPRQLDGR6XGHVWH
embora apresentando queda na sua proporção de bolsistas de mestrado e doutorado, sobretudo em 2000, estabilizando-se em 2003. As regiões Sul e Nordeste mantêm suas
posições intermediárias, crescendo principalmente seus
bolsistas em 2000 e estabilizando ou reduzindo levemente
a sua proporção em 2003. Na região Centro-Oeste, cresce
pouco a proporção de bolsistas no mestrado e diminui em
2003 no doutorado. Já a região Norte, além de apresentar
SURSRU·ÅHV¼QoPDVWHPFUHVFLPHQWRHPHGHSRLV
redução em 2003, no doutorado.
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A Tabela 6, com número de bolsistas no exterior da Capes por grande área de conhecimento, revela que o número
de bolsistas das ciências biológicas aumentou em 2000 e
2003, enquanto que, comparando os anos de 1997 e 2000,
diminuiu nas ciências da saúde, ciências exatas e da terra,
ciências humanas, ciências sociais aplicadas e, em seguida,
cresceu em 2003. Diferente é o caso das ciências agrárias
e das engenharias, cujo número de bolsistas aumentou em
2000 e diminuiu em 2003.
2EVHUYDQGRR*U±oFRSHUFHEHVHTXHDVPRGDOLGDGHV
de bolsas que mais cresceram em 2000 e 2003 na Capes
foram doutorado-sanduíche e pós-doutorado em 2003.
De acordo com a Tabela 7, as áreas de conhecimento
que têm maior proporção de grupos de pesquisa em 1997 e
2000 são as ciências da saúde, ciências biológicas, ciências
exatas e da terra e engenharias e computação. No entanto,
em 2003, as ciências da saúde mantêm a hegemonia mas
são agora seguidas pelas ciências humanas e engenharias
e computação. A novidade, portanto, é a saída das ciências
H[DWDVHGDWHUUDGDSDUDDSRVL·µRVXEVWLWX¼GDSHODV
ciências humanas em 2003.
Porém, a menor proporção de grupos de pesquisa está
na área de lingüística, letras e artes em relação ao total dos
grupos de pesquisa. Também observa-se, no período analisado, o crescimento geral do número de grupos de pesquisa, o que pode também se dever ao aumento do número
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porém, com a menor proporção de grupos de pesquisa
no total do país.
A Tabela 8, com os editais de fomento do CNPq de
DSHUPLWHYHULoFDUTXHRV(GLWDLV8QLYHUVDLV
que apóiam todas as áreas de conhecimento, dispunham
de uma maior proporção de valores aprovados em relação
DRWRWDOGRIRPHQWRQRVDQRVGHH H
dos valores totais aprovados) que foram se reduzindo ao
ORQJRGRVDQRV HHPHUHVSHFWLYDmente), à medida que foram surgindo outros editais indu-

de instituições incluídas e da taxa de cobertura do levantamento no âmbito das instituições.
2VJU±oFRVVHJXLQWHVWUD]HPGDGRVVREUHWLSRGHSURdução e grande área predominante indicando que a produção dos pesquisadores tem aumentado em todas as
modalidades, como também o número de produções por
pesquisador doutor/ano. Porém, a maior participação na
produção de artigos nacionais é das ciências agrárias e de
artigos internacionais é das ciências exatas e da terra. Já as
ciências humanas têm a liderança na publicação de livros e
capítulos. Nas teses de doutorado, as engenharias e ciências
da computação têm a primeira posição no primeiro período (1997-2000), com uma pequena diferença em relação
às ciências exatas e da terra. Porém, no segundo período
analisado (Produção 1998-2001), o maior número de teses
é constatado nas ciências da saúde e depois nas ciências
biológicas. Embora em quase todos os tipos de publicações
D±UHDGHOLQJÉ¼VWLFDOHWUDVHDUWHVoTXHHPÆOWLPROXJDUHOD
supera as ciências exatas e da terra nos capítulos de livros,
UHpHWLQGRDVVLPRVSHUoVGLIHUHQFLDGRVGDVGLVFLSOLQDV
No que se refere à distribuição regional dos grupos de
SHVTXLVD *U±oFR FRQVWDWDVHGHQRYRDOLGHUDQ·DH
ao mesmo tempo, a diminuição da proporção do Sudeste
ao longo dos anos. A região Sul e Nordeste vêm em seguida, crescendo durante todo o período. Já a região CentroOeste praticamente se estabiliza e a Norte cresce, esta,
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zidos, temáticos e mais aplicados, alguns vinculados aos
Fundos Setoriais ou editais mais relacionados a determinadas áreas. No entanto, há um crescimento da proporção
dos valores aprovados dentro do próprio edital, passando
GHHPDHP(VVDWHQGºQFLD¸WDPbém observada quando se analisa a proporção de projetos
aprovados em relação ao total do fomento do CNPq. Houve
XPDGLPLQXL·µRHP  H  HPUHOD·µR
DTXHWHYHGRVSURMHWRVDSURYDGRVHPERUDFUHVFHQGRQRYDPHQWHHP  3RU¸PK±WDPE¸PXP
crescimento da proporção de projetos aprovados dentro
GRVVROLFLWDGRVQRSUÁSULRHGLWDOSDVVDQGRGHHP
SDUDHP1RHQWDQWRHVVDPHVPDWDEHODUHYHOD
o aumento, ao longo dos anos, da proporção de projetos e
de valores aprovados, passando, quanto aos projetos, de
HPDHPHTXDQWRDRVYDORUHVGH
D0DVSRGHVHFRQFOXLUTXHVHFKHJDDSHQDVD
DSUR[LPDGDPHQWHGHDSURYD·µRRTXH¸DLQGDLUULVÁULRHPWHUPRVGHoQDQFLDPHQWRGDSHVTXLVDQRSD¼V
Os editais de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas,
TXHUHSUHVHQWDPXPDYDQ·RQRoQDQFLDPHQWRGDSHVTXLVDGHVVDV±UHDVQRFÃPSXWRJHUDOWLYHUDPDSHQDVGRV
YDORUHVDSURYDGRVHPHHPERUDWHQKDPH
GRVVHXVSURMHWRVDSURYDGRVQRWRWDOHGHQWURGRHGLWDO
WLYHUDPHGRVVHXVSURMHWRVDSURYDGRVHDSUR[LPDGDPHQWHGRVYDORUHV
No entanto, observando as Tabelas 9 e 10, referentes
aos Editais Universais de 2000 a 2004, que analisam, respectivamente, a proporção de projetos e valores aprovados
e solicitados nas grandes áreas do conhecimento, os dados
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em relação ao total foram constatadas nas ciências exatas
e da terra em 2000 e 2004 e nas ciências biológicas em
2001 e 2003. Cabe observar também que as menores porcentagens de valores aprovados pelas ciências humanas
nos Editais Universais aconteceram nos anos 2003 e 2004,
quando foram lançados os Editais de Humanas, Sociais e
Sociais Aplicadas.
2VJU±oFRVDEDL[RUHIHUHQWHVDRV(GLWDLVGR&7,QIUD
mostram as diferentes necessidades da infra-estrutura
para pesquisa das áreas de conhecimento. Por exemplo,
HP *U±oFR QRDSRLRDSHTXHQRVELRW¸ULRVVµR

surpreendem, sobretudo no que se refere à área de lingüística, letras e artes, que tiveram a maior proporção de aproYD·µRUHJLVWUDGDHP GRVSURMHWRVQHVVD±UHD 
,VVRSRGHVLJQLoFDUTXHDGHPDQGDGD±UHDGHOLQJÉ¼VWLFD
letras e artes tenha mérito, embora com poucos recursos
no cômputo geral do fomento do CNPq. Porém, trata-se de
uma área relativamente pequena, considerando-se o número de grupos de pesquisa e de titulados na pós-graduação, e que, entre outras, pode requerer investimentos de
infra-estrutura menos dispendiosos.
As ciências humanas tiveram a maior proporção de
SURMHWRVDSURYDGRVQD±UHDHP  H  
embora, em 2000, as ciências sociais aplicadas tenham poVL·µRVLPLODU  HHPVHQGRVHJXLGDVSHODVJUDQdes áreas de lingüística, letras e artes e engenharias, ambas
FRP-±HPVµRDVFLºQFLDVDJU±ULDVTXHOLGHUDP
HVVDDSURYD·µR  FRPXPDGLIHUHQ·DGHGRLVSRQWRV
SHUFHQWXDLVHPUHOD·µR²VFLºQFLDVVRFLDLVDSOLFDGDV  
e em 2004 a primeira posição está com a área de lingüística,
OHWUDVHDUWHV  VHJXLGDGDVFLºQFLDVKXPDQDV  
No que se refere a valores aprovados sobre os solicitados
na própria área coube a lingüística, letras e artes a primeira
posição em 2000 e 2001, porém em 2003 a liderança foi
das ciências agrárias e, em 2004, das engenharias.
Com relação aos dados de projetos e de valores aproYDGRVHPUHOD·µRDRWRWDOYHULoFRXVHTXHDPHQRUSURporção pertence à grande área de lingüística, letras e artes.
Já as maiores proporções de projetos e valores aprovados
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DVFLºQFLDVELROÁJLFDVTXHVHGHVWDFDP  VHJXLGDV
GDVFLºQFLDVDJU±ULDV  HGDVFLºQFLDVGDVDÆGH  
3RU¸P¸LQWHUHVVDQWHYHULoFDUTXHVµRTXDVHDVPHVPDV
proporções de projetos e de valores que são aprovados nas
áreas em relação ao total.
O Edital CT-Infra de Apoio à Manutenção de EquipamenWRVGH *U±oFR UHYHODQRYDPHQWHDGLIHUHQFLD·µR
GHSHUoVGDVGLVFLSOLQDVSRLVVµRDVFLºQFLDVH[DWDVHGD

WHUUDTXHWºPDSULPHLUDSRVL·µR HPWRUQRGH VHJXLdas das ciências biológicas e das engenharias (em torno de
 FRPSURSRU·ÅHVDSUR[LPDGDVGHDSURYD·µRQRWRWDO
dos valores e dos projetos.
Analisando os dados dos editais CT-Petro de 2000 a
2004 (Tabelas 11 e 12), percebe-se a predominância de
aprovação das engenharias e ciências exatas e da terra
YDULDQGRGHDR¼QGLFHGHDSURYD·µRGRVSURMH-
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tos e valores aprovados em relação ao total, com exceção
GRDQRGHTXHDSUHVHQWDXPDSURSRU·µRGH
Porém, é importante ressaltar que as ciências humanas
HPWLYHUDPGRVSURMHWRVHYDORUHVDSURYDGRV
QD±UHDPDVFRUUHVSRQGHUDPDDSHQDVHPUHOD·µR
ao total.
2VHGLWDLVGH&7(QHUJLDGHD *U±oFRVH
27.2) mostram uma hegemonia das engenharias (em torno
GH VHJXLGDGDVFLºQFLDVH[DWDVHGDWHUUDFRPSURporções bem menores. Porém, em 2004 as duas áreas se

DSUR[LPDPRXGLYLGHPRDSRLRGHHQRTXHVH
refere aos projetos e valores aprovados em relação ao total
de aprovados.
Os editais de CT-Info (Tabela 13) evidenciam que as ciências exatas e da terra, em 2003 e 2004, detiveram cerca
GHGRVUHFXUVRVHGRVSURMHWRVDSURYDGRVQRWRWDOGR
edital, com alguma participação das engenharias. Já em
2004 continua essa tendência, embora as engenharias e
DVFLºQFLDVKXPDQDVHVSHFLoFDPHQWHWHQKDPSDUWLFLSDGR
PLQLPDPHQWHFRP

37

"SUJHPT&OTBJPT

O Edital CT-Saúde de 2004 (Tabela 14) mostra, como
era de se esperar, a hegemonia das ciências da saúde
GRVSURMHWRVDSURYDGRVHGRVYDORUHV VHQGR
seguidas pelas engenharias (sobretudo engenharia biomédica), ciências biológicas e ciências agrárias. Causa
surpresa a reduzida participação das ciências humanas
no tema da saúde.
Nos editais do CT-Mineral (Tabela 15), em 2003, há uma
WRWDOSUHGRPLQ³QFLDGDVJHRFLºQFLDVFRPGRVVHXV

projetos e valores aprovados. Já em 2004 a predominância
passa a ser das engenharias, seguidas das ciências exatas e
da terra, com a participação da química e das geociências.
:FE:CLJÃ<JDepreende-se, da análise dos dados aqui apresentados, algumas observações importantes que indicam
um cenário até certo ponto favorável à ciência e tecnologia
GRQRVVRSD¼VOLVWDGDVDVHJXLU
Q
a grande evolução da pós-graduação no que se refere

38

%JWFSTPT

39

"SUJHPT&OTBJPT

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

cando a necessidade de aumentar o valor e o número
de bolsas, acompanhando a tendência de crescimento
das áreas de conhecimento e apoiando especialmente
novos cursos;
Q DLQVXoFLºQFLDGRIRPHQWR²SHVTXLVDFRQVLGHUDGDVDV
proporções de atendimento em relação às demandas,
apontando a importância da manutenção e ampliação
dos Editais Universais e dos editais induzidos, a partir
de temas estratégicos e de criação de um programa
HVSHFLDOTXHSRVVLELOLWHDFRQFHVVµRGHkJUDQWVySDUD
pesquisa a recém-doutores ou recém-ingressos concursados em universidades públicas, em regime de dedicação exclusiva;
Q DGLYHUVLoFD·µRQRVWLSRVGHH[LJºQFLDVGHLQIUDHVWUXWXUDSDUDSHVTXLVDDGHSHQGHUGRVSHUoVGHFDGDGLVFLSOLQDSHVTXLVDGHFDPSRW¸FQLFRVODERUDWÁULRVPDQXtenção de equipamentos, contratos temporários para
técnicos, devendo essa diversidade ser considerada no
fomento à pesquisa; já a atualização de bibliotecas e
acesso a acervos são demandas de todas as áreas;
Q DGLoFXOGDGHGHLPSOHPHQWD·µRHIHWLYDGDLQWHUGLVFLSOL
naridade, embora com o crescimento do número de
cursos e de titulados de pós-graduação multidisciplinares e do fomento mais temático e menos disciplinar,
M±TXHRVWHPDVoQDQFLDGRVSHORVHGLWDLVGRVIXQGRV
setoriais continuam concentrados em determinadas
áreas ou disciplinas, tornando imperiosa a elaboração
GHHGLWDLVPDLVGLYHUVLoFDGRVHDDEHUWXUDGRVHGLWDLV
dos fundos setoriais com a participação efetiva de várias áreas.
É preciso então pensar a política de apoio à pesquisa
e formação de recursos humanos de uma forma menos
KRPRJºQHDHPDLVGLYHUVLoFDGDYLVDQGRLQFRUSRUDUWDQWR
GLVFLSOLQDVFRPSHUoVYDULDGRVFRPRHQIRTXHVPXOWLGLVFLplinares, seguindo algumas demandas espontâneas, mas
WDPE¸PLQGX]LGDVDSDUWLUGDGHoQL·µRGHWHPDVHVWUDW¸gicos para o país.
$GHoQL·µRGHFHUWDV±UHDVFDUHQWHVHRXHVWUDW¸JLcas requer um planejamento das áreas de conhecimento
para a próxima década, a ser realizado pelas respectivas
DVVRFLD·ÅHVHVRFLHGDGHVFLHQW¼oFDV 6RFLV FRPDSDUticipação das instituições de ensino e pesquisa, apresentando suas metas de crescimento e/ou reorganização e
demandas de formação de recursos humanos, infra-estrutura e pesquisa.

ao crescimento do número de programas e de cursos de
pós-graduação como também de titulados no mestrado
e no doutorado, além da elevação da titulação nas funções docentes, embora com diferenças entre áreas de
FRQKHFLPHQWRUHJLÅHVJHRJU±oFDVHLQVWLWXL·ÅHV
a melhoria na qualidade da pós-graduação evidenciada
através dos conceitos de avaliação dados pela Capes, do
número de doutores que constituem o NRD6 dos proJUDPDVGHSÁVJUDGXD·µRHGDSURGX·µRFLHQW¼oFD
a leve redução da concentração regional no âmbito da
formação pós-graduada e da pesquisa no Norte, sobressaindo-se, nesse caso, a ascensão do Nordeste e
do Sul;
o crescimento do fomento à pesquisa pelo CNPq de
2000 a 2004, tanto em número de projetos como de
recursos aprovados;
a associação entre o fomento por demanda induzida
(Fundos Setoriais) e por demanda espontânea (Editais
Universais e Editais de Ciências Humanas e Sociais
$SOLFDGDV FDUDFWHUL]DQGRDHPHUJºQFLDGHXPkPRGHORPLVWRGHGHVHQYROYLPHQWRFLHQW¼oFRHWHFQROÁJLFRy 6REUDO 7ULJXHLUR HPERUDFRPXPDFHUWD
predominância, nos anos mais recentes, do fomento
induzido, temático e não necessariamente disciplinar.
3RU¸PWDPE¸PVHREVHUYD
a incompletude na formação pós-graduada evidenciada pelo grande número de funções docentes com o nível de especialização e de mestrado, mostrando ainda
DQHFHVVLGDGHGHPHOKRUDUDTXDOLoFD·µRGRFRUSRGRcente do ensino superior, acompanhada da exigência
de titulação para assumir funções docentes nesse nível
de ensino;
a persistência da concentração regional tanto na formação pós-graduada como no fomento à pesquisa,
requerendo, das agências de fomento, uma atenção
especial à região Norte e ao Centro-Oeste, cabendo
RIHUHFHUFRQGL·ÅHVHVSHFLDLVTXHo[HPSHVTXLVDGRUHV
nas regiões menos desenvolvidas, através da elaboração de programas de incubadoras para as áreas emergentes, tanto áreas de conhecimento como regiões
JHRJU±oFDV
o descompasso entre o aumento de titulados no mestrado e no doutorado e a quantidade de bolsas para
pós-graduação, reduzida sobretudo no mestrado, indi-
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3RUVXDYH]DGLYHUVLoFD·µRGRPRGHORGHSÁVJUDGXDção deve possibilitar tanto o estímulo a cursos de mestrado
SURoVVLRQDOL]DQWHYLVDQGRXPDPDLRUDEVRU·µRGRVWLWXlados pelo setor produtivo, como também a realização da
pós-graduação no exterior (doutorado e pós-doutorado), a
oPGHYLDELOL]DUDVUHGHVLQWHUQDFLRQDLVGHSHVTXLVD
6REUDOH7ULJXHLURHPM±DoUPDYDPDHPHUJºQFLD
QR%UDVLOGHXPkmodelo misto de desenvolvimento cientíoFRHWHFQROÁJLFRyQRTXDOHVWµRDVVRFLDGDVDSHVTXLVDE±sica, aplicada e a inovação tecnológica, a demanda esponW³QHDHLQGX]LGDDFRPXQLGDGHFLHQW¼oFDHRXWURVDWRUHV
sociais como o governo, as ONGs e o setor produtivo. Esse
PRGHORSURFXUDXQLUDOÁJLFDGRFDPSRFLHQW¼oFRRXVHMD
as demandas da própria evolução da ciência às demandas
econômicas e sociais, devendo reconhecer, porém, as diferenças entre áreas, com necessidades distintas, umas
mais aplicadas ou tecnológicas que outras, ou ainda, umas
mais articuladas às demandas das políticas públicas e das
organizações não-governamentais e outras às demandas
do setor produtivo.

of research? A critique of quasi economic models of science”. Social Studies of
Science, nº 12.
MACIEL, M. L.; SOBRAL, F. A. da F. & TRIGUEIRO, M. (orgs). 1997. A alavanca
de Arquimedes. Brasília: Paralelo 15.
NEVES, C. B. 2002. “Ciência e tecnologia no Brasil”. In SOARES, M. S. A. Educação superior no Brasil. Brasília: Capes.
SOBRAL, F. A. da F. 2001. “A universidade e o novo modo de produção do conhecimento”. Caderno CRH, nº 34.
SOBRAL, F. A. da F. 2004. “Desafios das ciências sociais no desenvolvimento científico e tecnológico contemporâneo”. Sociologias, UFRGS, nº 11, pp. 220-237.
SOBRAL, F. A. da F. & LOURENÇO, R. 2004. Breve diagnóstico da pós-graduação
brasileira. Capes.
SBPC. 2006. “Projeto Ciência e Tecnologia no Brasil”. Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vol. I, II, III; Grupo de Trabalho de
Infra-Estrutura de Pesquisa e Formação de Recursos Humanos, vol. I, II, III

[disponível em http://www.sbpcnet.org.br/documentos/projetoC&T. htm].

=\ieXe[X8%[X=fej\ZXJfYiXcé pesquisadora associada ao Programa
GH3ÁV*UDGXD·µRHP6RFLRORJLDGD8QLYHUVLGDGHGH%UDV¼OLD 8Q% HFRRUGHQDGRUDH[HFXWLYDGR*7GH,QIUD(VWUXWXUDGH3HVTXLVDH)RUPD·µRGH
5HFXUVRV+XPDQRVGD6%3&
Contribuíram também para este trabalho os pesquisadores Cl`q8c\oXe$
[i\GX`of e @jXY\ccX9XiYfjX.

EFK8J
1.

As porcentagens que, na fonte original, apresentam frações decimais figuram no
texto daqui por diante em valores redondos, aproximados.
2. Não foram analisados os dados de 1997 pois só incluem os bolsistas de demanda
social.
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