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RESUMO  

A ciência e a pesquisa no Brasil estão
que afeta o andamento de pesquisas importantes 
econômico e social do País, além da permanência de pesquisadores que t
única fonte de renda. Desse modo, e
de graduandos(as) e graduados
utilizou a plataforma Google
fechadas sobre a pretensão e 
(mestrado e doutorado), bem como 
nessa decisão. Participaram da pesquisa 110 
nas faixas etárias de 18 a 25 anos
de 15 universidades (46,6% públicas e 53,3% privadas)
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DOS GRADUANDOS(AS) E GRADUADOS

 NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO

BRASIL   

PAIXÃO, 
Graduando em Ciências Naturais com Habilitação em Física

SANTOS, Arilson Jeans Monteiro dos
Graduando em Ciências Naturais com Habilitação em Física

MARTINS, Luiza Helena da Silva
Doutora em Engenharia Química

SOARES, 
Mestre em Ciências Ambientais

GOMES, Paulo Weslem Portal
Doutorando em Biologia Vegetal

A ciência e a pesquisa no Brasil estão imersas em um cenário de redução de investimentos, 
que afeta o andamento de pesquisas importantes ao desenvolvimento tecnológico

do País, além da permanência de pesquisadores que t
Desse modo, este trabalho teve como objetivo avaliar as

e graduados(as) do Brasil para ingressar na pós-graduação. 
plataforma Google Formulários para elaboração de roteiro 

pretensão e motivação dos alunos ao ingresso na pós
, bem como da avaliação e influência do cenário 

Participaram da pesquisa 110 alunos (37,3% homens e 69,7% mulheres
de 18 a 25 anos (70%), 26 a 40 anos (25%) e 41 a 60 anos (5%)

de 15 universidades (46,6% públicas e 53,3% privadas)  e distribuídos

                         

do Estado do Pará, Departamento de Ciências Naturais,

Universidade do Estado do Pará, Departamento de Ciências Naturais,

Universidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Saúde e Produção Animal

Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Belém

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Camp

      

GRADUADOS(AS) 

STRICTO SENSU NO 

PAIXÃO, Mateus Silva1; 
Graduando em Ciências Naturais com Habilitação em Física 

Arilson Jeans Monteiro dos2; 
com Habilitação em Física 

Luiza Helena da Silva3; 
Doutora em Engenharia Química 

SOARES, Igor dos Santos4; 
Mestre em Ciências Ambientais 

Paulo Weslem Portal5; 
Doutorando em Biologia Vegetal 

 
 
 

em um cenário de redução de investimentos, 
o desenvolvimento tecnológico, 

do País, além da permanência de pesquisadores que têm a bolsa como 
avaliar as perspectivas 

raduação. O estudo 
de roteiro com perguntas 

ao ingresso na pós-graduação 
cenário atual de pesquisa 

37,3% homens e 69,7% mulheres), 
(70%), 26 a 40 anos (25%) e 41 a 60 anos (5%), oriundos 

e distribuídos em 42 cursos de 

Departamento de Ciências Naturais, Salvaterra-Pará, 

Departamento de Ciências Naturais, Salvaterra-Pará, 

Saúde e Produção Animal, Belém-Pará, 

, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Belém-Pará, 

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Campinas-São Paulo, 
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graduação. Quanto a pretensão ao ingresso na pós-Graduação os dados obtidos mostram 
que 75,5% pretendem cursar mestrado e doutorado; 16,4% somente mestrado; 1,7% 
querem cursar doutorado direto e 6,4% não pretendem. Quando questionados sobre a 
motivação para o ingresso na pós-graduação, 52,7% afirmaram que buscariam maior 
capacitação na área de formação; outros 36,4% querem seguir a carreira acadêmica como 
professor/pesquisador; 1,8% querem cursar por uma satisfação pessoal; 0,9% afirmaram 
querer ganhar bolsa de estudo  caso não consiga emprego e 8,2% não quiseram responder. 
Quanto a avaliação do atual cenário da pesquisa no Brasil, 48,2% dos consultados avaliam 
como ruim; 28,2% como péssimo; 18,2% afirmaram ser promissor; e 5,5% não quiseram 
responder. Por outro lado, ao considerarem o cenário de crise nos financiamentos de 
pesquisas no país, 40,9% afirmaram que ainda sim ingressariam na pós-graduação; outros 
40,9% não e 18,2% não quiseram responder. Dentre os que não pretendem ingressar em 
uma pós-graduação no Brasil, 3,1% ressaltaram que o pós-graduando(a) não é valorizado 
no país; 2,1% citaram a falta de direitos trabalhistas e benefícios dos pós-graduandos(as); 
para 0,6%  o valor da bolsa não corresponde às suas necessidades e 0,6% acreditam em 
alcançar melhor desempenho atuando no setor privado. Embora reconheçam a 
desvalorização do pós-graduando(a) e o cenário desfavorável de financiamento de pesquisa 
brasileira, a maioria dos consultados ainda pretende continuar carreira acadêmica nos 
cursos de pós-graduação ofertados, visando, principalmente, aperfeiçoamento profissional 
nas suas áreas de formação. Além disso, parte dos alunos almeja exercer sua profissão ao 
termino da graduação, em consequência dos cortes das bolsas/investimentos que os 
desmotiva a continuar a estudar/pesquisar, e veem a Pós-Graduação com o intuito de ter 
melhores oportunidades no mercado de trabalho, como também,  os mesmos em sua 
grande parte, têm uma visão um pouco distorcida em decorrência do atual cenário brasileiro.  
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