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Introdução

A constituição do campo disciplinar
das ciências sociais na sociedade brasileira
tem merecido a atenção de vários estudiosos
inseridos nesse espaço acadêmico-profissional. De modo geral, pode-se afirmar que
existe um acervo de trabalhos desenvolvidos,
a partir de variadas orientações teórico-metodológicas, que permitem traçar a trajetória
e a institucionalização das ciências sociais no
país.1 Em termos de produção mais recente
sobre a constituição das ciências sociais no
país, cumpre destacar a obra História das
Ciências Sociais no Brasil, coordenada por
Sergio Miceli, que compôs uma equipe de
pesquisadores integrada por sociólogos, an
tropólogos e cientistas políticos visando a retraçar a formação desse campo disciplinar.
Dessa forma, não faz muito sentido nesta
pequena introdução esboçar um escorço his
tórico do surgimento e desenvolvimento das
ciências sociais na sociedade brasileira.
No entanto, seria oportuno registrar
que um número considerável desses trabalhos
concentrou a sua atenção entre as décadas de
1940, 1950 e início dos anos de 1960, dei

xando, portanto, de enfocar a formação e ex
pansão dos cursos de nível de pós-graduação
na área das ciências sociais que, sem dúvida,
constitui um outro capítulo fundamental no
seu processo de institucionalização.
Inicialmente valeria a pena assinalar
que a pós-graduação na área de sociologia
iniciou-se no final dos anos de 1960, com a
criação do curso de mestrado na Universida
de Federal de Pernambuco (UFPe). Em
1980 já existiam quinze cursos na área, dos
quais treze eram de nível de mestrado e ape
nas dois Programas, o da USP e o do IUPERJ, ofereciam formação em nível de dou
torado. Na década de 1990 ocorre uma for
te expansão dos cursos de pós-graduação
nessa área do conhecimento. São criados
doze novos mestrados em diversas regiões do
país. Nesse mesmo período, registra-se tam
bém o crescimento dos cursos de doutorado,
tendo sido criados dezesseis novos cursos,
muitos dos quais constituem um desdobra
mento do mestrado, como é o caso, por
exemplo, dos doutorados da UnB, UFRJ,
UFMG, UFPe e UFC. No ano 2000, ocorre
a criação de dois novos cursos, um de mes
trado (UEL) e um de doutorado (UFS-

* O presente texto faz parte do livro “A pós-graduação no Brasil: formação e trabalho de mestres e
doutores no país”, organizado por Jacques Velloso (Brasília, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior - Capes, 2002). A republicação visa a divulgação, para um público mais
amplo, dos dados referentes à sociologia, primeira área de ciências sociais estudada nesta etapa da
pesquisa. Agradecemos aos responsáveis pelo estudo a oportunidade de disponibilizar aos interessados
pelo tema os resultados da investigação.
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Quadro 1
Evolução da Pós-graduação por Área de Conhecimento, segundo algumas características, 1987-1997

Área de
Conhecimento

Número de
Cursos

Alunos
Novos

Alunos
Matriculados
(em Dezembro)

Docentes
Permanentes

Me

Do

Me

Do

Me

Do

Me

Do

Total Doutores País Exterior Sociologia

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

20
23
23
23
23
20
21
20
20
20
21

5
6
6
6
6
6
7
12
12
12
12

177
289
223
276
213
277
239
357
313
287
259

61
39
22
68
97
90
110
142
155
164
163

862
896
918
1048
957
941
939
1018
969
994
922

177
225
142
282
293
312
301
403
523
666
709

60
99
97
119
121
177
165
175
199
248
255

18
9
16
13
47
35
58
35
46
58
74

CAR). Atualmente, a área conta com 27
mestrados e dezenove doutorados, com a
maioria dos mestrados e doutorados agrupa
dos em um só Programa. Dessa forma, a área
conta atualmente com 31 Programas. Os da
dos apresentados no Quadro 1 permitem vi
sualizar esta expansão.
Essa expansão dos cursos de mestrado
e de doutorado na área de sociologia, que
também pode ser constatada nas informa
ções sobre o surgimento dos cursos contidas
no Quadro 2, tem merecido a atenção de vá
rios cientistas sociais. Entre os estudos exis
tentes, deve-se destacar, por exemplo, o rea
lizado por Baeta Neves (1991), no qual são
analisadas as etapas da evolução da pós-gra
duação na área de sociologia desde sua im
plantação até o final dos anos de 1980. A
análise desse referido trabalho concentra-se
na composição do corpo docente, a estrutu
ra curricular, linhas de pesquisa, exigências
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Alunos
Titulados

Artigos
em revistas,
Capítulos
em livros e
Trab. compl.
em Anais

350
438
495
471
475
404
435
443
452
396
284

227
308
381
377
398
350
397
412
424
379
277

170
270
421
465
454
460
571
686
652
1990
1606

32
65
82
93
145
139
141
120
100
301
178

de crédito, processo de seleção etc. Assinalase também que, de modo geral, os primeiros
cursos de pós-graduação em sociologia pos
suíam uma estrutura curricular muito ampla
e abrangente, contando com um corpo do
cente não adequadamente titulado. Nesses
primeiros tempos as exigências para o mestra
do eram demasiado elevadas e o tempo médio
para a titulação era bastante alto.
De acordo com o estudo em foco, seguiu-se essa etapa inicial um período de tran
sição marcado pelo esforço de qualificação
dos docentes que levou os cursos a estimula
rem o afastamento de um número considerá
vel de seus quadros para a realização de dou
torado. A persistência da estrutura curricular
ampla e abrangente, o afastamento dos do
centes e os problemas de infra-estrutura e de
escasso apoio institucional comprometeram
o desempenho adequado dos programas. As
iniciativas de melhoria dos cursos ocorreram

Quadro 2
Programas de Pós-graduação em Sociologia por Curso
Cursos
Inicio Data recomendação
Sigla
Sociologia
1967
UFPE
Sociologia
1970
UNB
Sociologia
USP
1971
Sociologia
USP
1971
Sociologia
IUPERJ
1973
Ciências Sociais
PUC/SP
1973
Sociologia
1973
UFRGS
Sociologia
1974
UNICAMP
Sociologia
1976
UFC
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade
1976
UFRRJ
Sociologia Rural
1977
UFPB/C.G.
Ciências Sociais (Desenvolvimento Regional) 1979
UFRN
Sociologia
UFPB/J.R
1979
Sociologia e Antropologia
1980
UFRJ
Sociologia
1980
IUPER]
Sociologia
1981
UFMG
Sociologia
1981
UNESP/ARAR
Ciências Sociais
1982
PUC/SP
1984 05/04/84 00:00:00
UNB
Sociologia
Ciências Sociais
1985 08/11/85 00:00:00 UNICAMP
Sociologia Política
UFSC
1985
Sociologia
1988 14/10/88 00:00:00 UFSCAR
1988 09/10/90 00:00:00
Integração da América Latina
USP
UNB
Estudos Comparativos da América Latina e Caribe 1988 08/07/88 00:00:00
1990 04/07/90 00:00:00 UFBA
Ciências Sociais
Sociologia e Antropologia
UFRJ
1993 29/06/94 00:00:00
Sociologia
1993 29/06/94 00:00:00 UNESP/ARAR
Sociologia
1994 14/12/94 00:00:00
UFC
1994 02/12/96 00:00:00
UERJ
Ciências Sociais
1994 13/09/94 00:00:00 UFMG
Sociologia e Política
1994 07/04/94 00:00:00 UFRGS
Sociologia
UFPE
Sociologia
1995 17/07/95 00:00:00
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade
1995 12/04/95 00:00:00 UFRRJ
UFPR
Sociologia
1997 03/11/97 00:00:00
UFPA
1999 18/08/99 00:00:00
Sociologia Geral
Sociologia
1999 15/12/99 00:00:00 UFPB/J.P.
UFBA
Ciências Sociais
1999 07/04/99 00:00:00
UERJ
Ciências Sociais
1999 07/04/99 00:00:00
Ciências Sociais
1999 15/09/99 00:00:00 PUC/MG
Integração da América Latina
USP
1999 21/09/00 00:00:00
Ciências Sociais
1999 15/12/99 00:00:00 UNESP/MAR
UFSC
Sociologia Política
1999 16/12/98 00:00:00
Ciências Sociais
1999 15/12/99 00:00:00 PUC/RS
UFG
Sociologia
1999 07/04/99 00:00:00
2000 18/08/99 00:00:00 UFSCAR
Ciências Sociais
2000 15/12/99 00:00:00
Ciências Sociais
UEL

Nível
M
M
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
D
M
M
D
D
D
M
M
M
D
M
D
D
D
M
D
D
D
D
M
M
D
D
D
M
D
M
D
F
M
D
M
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simultaneamente com o processo de implan
tação da avaliação da Capes, que apontava a
necessidade de rever os problemas da primei
ra fase. No entanto, a maioria dos programas
não se encontrava em condições de atender
satisfatoriamente as recomendações advindas
da avaliação realizada pela Capes, uma vez
que o afastamento de docentes com vistas à
titulação provocava uma sobrecarga de traba
lho para os professores em atividade, que
também não encontravam condições muito
satisfatórias de trabalho.
Essa segunda etapa foi aos poucos su
perada, segundo Baeta Neves, devido, em
grande medida, a um conjunto de fatores,
tais como: (i) melhoria na qualificação dos
docentes; (ii) intensificação das visitas dos
consultores da Capes aos programas existen
tes a partir dos anos de 1980; (iii) recomen
dações expressas no processo de avaliação
conduzida pela Capes. A partir de meados
da década de 1980 os programas iniciaram
uma série de modificações em termos de du
ração do curso, estrutura curricular, inserção
de novas disciplinas, definição das linhas de
pesquisa e revisão no processo de seleção.
Em função dessas mudanças, os programas,
de um modo geral, passaram a contar com
uma estrutura curricular mais bem definida
e com uma compatibilização maior entre as
disciplinas ofertadas e as linhas de pesquisa
bem como com um corpo docente mais qua
lificado academicamente.
No limiar dos anos de 1990, segundo
o trabalho em tela, a pós-graduação em so
ciologia apresentava um quadro acadêmico
indicativo de sua estabilização e consolida
ção. Apesar das inúmeras dificuldades en
frentadas no seu processo de institucionali
zação, o estudo salientava que a área de so
ciologia havia expandido e ao mesmo tempo
apresentava sensíveis melhorias em seu de
sempenho global. Em sua visão, as modifica
ções efetuadas nos cursos então existentes,
empreendidas durante o período analisado,
apontava que os programas ingressavam na
122

década de 1990com novas potencialidades,
capazes de conduzir a área a um patamar de
excelência acadêmica.
Alguns trabalhos destacam que o pro
cesso de expansão dos cursos de pós-gradua
ção em sociologia contribuiu para a forma
ção de um sistema nacional de ensino e de
pesquisa nessa área do conhecimento. O tra
balho desenvolvido por Werneck Vianna e
colaboradores (1995) salienta que a forma
ção desse sistema nacional na área tem se ca
racterizado pela precedência do ensino em
relação à pesquisa, invertendo o processo de
institucionalização da sociologia que predo
minou na Europa e na América do Norte.
De acordo com esse estudo o atendimento
ao mercado universitário foi o responsável
pela expansão dos cursos de mestrado e de
doutorado na área, ou seja, em larga medida,
foram as políticas públicas voltadas para a
formação de docentes para atuar no ensino
superior, sobretudo nas universidades públi
cas, que favoreceram a implantação desses
cursos em várias regiões do país.
A reforma universitária de 1968, ex
pressa na lei 5540/68, que institucionalizou
os cursos de pós-graduação e normatizou as
condições de acesso e ascensão na carreira
acadêmica, associava fortemente a progres
são na hierarquia docente das universidades
federais à obtenção de um título de mestre e
de doutor. Esse impulso para a titulação aca
dêmica somou-se a uma política sistemática
- conduzida pelas principais agências de fo
mento nacionais —de concessão de bolsas de
estudos para a realização dos cursos de mes
trado e de doutorado no país e no exterior. A
Capes criou em 1976 um programa especial
de capacitação docente - o PID CD T —para
os professores das universidades federais com
vistas a incentivar a sua titulação acadêmica.
O fato de a titulação ser condição de pro
gressão na carreira acadêmica, aliado a uma
política de concessão de bolsas de estudos,
incentivou de forma significativa o ingresso
de novos contingentes de profissionais - boa

parte deles docentes de instituições públicas
- nos cursos dc mestrado e doutorado, que
se multiplicaram na área de sociologia.
Se essa foi a lógica que comandou a
criação e o crescimento dos cursos de pósgraduação em sociologia, ao comprometer
intimamente esse sistema com as atividades
de ensino e vinculá-lo a uma estratégia de
crescimento limitada ao espaço universitá
rio, o estudo em foco questiona as possibili
dades da continuidade da expansão desse
sistema, caso persista a sua forte vinculação
apenas com o mundo acadêmico. O incre
mento da formação de novos doutores veri
ficada nos últimos anos, segundo os autores,
poderá provocar uma expansão da sociolo
gia não mais motivada apenas pela necessi
dade de qualificação acadêmica, mas volta
da também para a produção de respostas aos
problemas colocados pelos mais diversos
contextos sociais, capaz de criar um proces
so de interação dinâmica entre os dilerentes
atores sociais e romper assim o confinamento dos sociólogos às atividades de docentepesquisador.
Com certeza as transformações socioeconômicas que perpassaram a sociedade bra
sileira nas últimas décadas demandaram de
forma crescente a participação de cientistas
sociais em atividades extra-acadêmicas, o
que os levou a disputar o mercado de traba
lho com outros profissionais, por exemplo,
economistas, administradores, jornalistas,
especialistas em pesquisas eleitorais e pesqui
sa de mercado, reativando e renovando a
competição profissional com titulados que
guardam certa proximidade com as áreas das
ciências sociais.
Os dados coletados para a presente pes
quisa tendem a mostrar que essa mutação
vem ocorrendo de modo empírico. A esse
propósito, deve-se destacar, por exemplo, que,
até 1994, 63% dos mestres atuavam no mer
cado acadêmico. A partir de 1995, essa taxa
diminui para 55%. Os dados referentes aos
doutores indicam um diminuição ainda

maior com relação à atividade docente, uma
vez que, em 1994, 71% deles estavam vincu
lados à atividade docente, porcentagem que
decresce para 44% a partir de 1995. No en
tanto, deve-se destacar que tanto no caso dos
mestres como no dos doutores, apesar da di
minuição da proporção dos titulados em so
ciologia envolvidos cm atividade docente,
ocorreu no período em foco um aumento sig
nificativo da absorção deles pelas IES particu
lares: no doutorado, passa-se de 8% em 1994
para 44% a partir de 1995. Nesse sentido,
deve-se assinalar que a Lei de Diretrizes e Ba
ses da Educação Nacional estabelece em seu
artigo 52 que as universidades devem possuir
pelo menos um terço do corpo docente com
a titulação acadêmica de mestrado ou douto
rado, o que decerto contribui para o incre
mento das taxas de absorção mencionadas.
Idade, Sexo e Percurso Acadêmico
dos Mestres e Doutores

Os mestres em Sociologia são em sua
maioria provenientes da mesma área de for
mação acadêmica (66%). Em algumas insti
tuições, tais como no IUPERJ, USP, UFBA,
constata-se maior incidência de titulados
que tiveram sua formação inicial na área da
Sociologia, quando se compara com o nú
mero total encontrado pela presente investi
gação (Tabela 1). No entanto, deve-se regis
trar que 34% dos mestres são originários de
outras áreas do conhecimento. Embora não
haja dados sistemáticos sobre o recrutamen
to do mestrado em Sociologia, na sociedade
brasileira em décadas passadas, o percentual
encontrado pela presente pesquisa sugere
que essa área do conhecimento vem sendo
demandada por um público portador de
carreira profissional heterogênea. Essa hete
rogeneidade pode significar tanto uma am
pliação do reconhecimento da área, como
pode, ao mesmo tempo, criar problemas do
ponto de vista da composição curricular da
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pós-graduação em sociologia, por exemplo:
como seria possível lecionar as disciplinas
teóricas para estudantes com profundas di
ferenças de conhecimento na área? No limi
te, essa heterogeneidade coloca uma questão a
ser investigada posteriormente quanto à difi
culdade de uma possível definição da iden
tidade profissional desse grupo.
Assim como os mestres, os doutores
em sociologia são na grande maioria oriun
dos da mesma área (71% do total); no en
tanto, esse resultado é bastante diferenciado
segundo as instituições: de acordo com a Ta
bela 1, na USP essa tendência é mais acen
tuada (77%) enquanto na UnB há um equi
líbrio entre os profissionais originários da
Sociologia e os de outras áreas.
Quanto à diferenciação dos titulados
por sexo, os dados da Tabela 1 permitem,
também, constatar uma ligeira predominân
cia do sexo masculino (53%). Dos progra
mas analisados, a USP possui o número mais
elevado de alunos do sexo masculino (63%).

Em compensação, a maior concentração de
mulheres é encontrada no IUPERJ (56%).
Essa diferenciação entre os sexos — um im
portante indicador de desigualdades no inte
rior dos grupos sociais —mereceria ser opor
tunamente aprofundada, em especial caso se
leve em conta que há predomínio de mulhe
res nos cursos de graduação.
Entre os doutores, ao contrário dos
mestres, o equilíbrio entre os sexos se inver
te, e as mulheres assumem uma pequena
dianteira em relação aos homens. Neste caso,
só a UnB se diferencia, por ter uma expressi
va maioria masculina.
Os mestres em Sociologia tinham em
média 35 anos ao concluírem o curso (Gráfi
co 1), que iniciaram por volta dos trinta anos.
A duração média do curso foi de cerca de qua
tro anos (Gráfico 3). Os dados apresentados
no Gráfico 1 indicam uma tendência à dimi
nuição da idade dos mestres ao concluir o
curso, bem como uma gradativa redução da
duração do curso, ao longo da década de

Tabela 1
Mestres e Doutores em Sociologia: Área da graduação e da Pós-graduação
Sexo por universidade %
Universidade do curso
UFMG
UFPE UFRGS UnB USP
IUPERJ UFBA

a. Mestres
Area na graduação Mesma área
Outra área
e na pós
Sexo

Total
Masculino
Feminino
Total

b. Doutores
Area na graduação Mesma área
e na pós
Outra área
Sexo
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Total
Masculino
Feminino
Total

Total

83,33
16,67

75,00 63,93 55,88 50,70 60,53 79,03 65,65
25,00 36,07 44,12 49,30 39,47 20,97 34,35

44,44
55,56

50,00 47,54 52,94 59,15
50,00 52,46 47,06 40,85

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

47,37 62,90 53,36
52,63 37,10 46,64

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
68,00
32,00

50,00
50,00

76,70 71,32
23,30 28,68

#####

##### ##### #####

#####

##### ##### #####

32,00
68,00

60,71 45,63 45,71
39,29 54,37 54,29

1990, mas apresentam também um retorno
ao patamar inicial em 1998. De certa forma,
esses dados indicam uma resposta positiva da
área de Sociologia às políticas colocadas em
prática pelas agências de fomento nacionais
visando a diminuir o prazo de titulação de
mestres e de doutores e a incentivar a entrada
de jovens pesquisadores altamente qualifica
dos na carreira acadêmico-profissional. Mas
se os dados relativos à duração permitem cer
ta dose de otimismo, o mesmo não ocorre
com as informações sobre a idade dos egres
sos. Para se avaliar quão alta é essa idade mé
dia de titulação - entre os nossos doutores,
63,1% obtiveram o título com mais de qua
renta anos - podemos ver o exemplo da Fran
ça onde 7.5% dos estudantes obtêm seu título
de doutorado antes de completar 33 anos.2
Podemos constatar no Gráfico 2 que
nossos doutores ingressam e completam o
curso com uma idade média elevada (38
anos para começar e 43 para terminar). Po
demos ter várias explicações para isso, desde
o ingresso tardio na graduação (conclusão
em torno dos 25 anos, supõe-se um ingresso
em torno dos vinte ou 21 anos de idade) até
a excessiva duração do mestrado (constatada
nos dados sobre os mestres). Pode-se aventar

outra hipótese: a expansão, nos últimos tem
pos, da pós-graduação no Brasil só mais re
centemente abriu possibilidades de doutora
mento em sociologia dentro do país. Nesse
sentido, a idade avançada pode ser resultado
da expansão recente combinada com os cál
culos de custo-benefício da entrada para o
doutorado no exterior.
A duração média do curso tem se es
tabilizado em torno dos cinco anos no caso
dos doutores, e já atingiu uma média de 3,5
anos no dos mestres. Estes prazos são maio
res do que aqueles formalmente exigidos
pelas agências e universidades, mas repre
sentam uma tendência de baixa, já que em
1992 a duração média atingiu um pico de
mais de seis anos para os doutores. Entre os
mestres, a tendência de queda já começa no
início da década. O tempo médio de dura
ção do curso é o mesmo, independente
mente do acesso às bolsas de estudo.
A variação do tempo de duração do
curso pela escolaridade do pai é pequena e
pode ser constatada no Gráfico 4. Isto acon
tece tanto no caso dos mestres, que, apenas no
caso de pais com 2o grau (atual ensino médio)
têm um tempo médio de cerca de um semes
tre a mais do que os outros, como no caso dos

Gráfico 1
Mestres em Sociologia: Idades na Trajetória da Graduação à Titulação, por ano de
conclusão (médias anuais)
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Gráfico2
Doutores em Sociofogia: idades na Trajetória da Graduação à Titulação, por ano de
conclusão (médias anuais)
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1995

doutores, entre os quais a homogeneidade é
maior. Trata-se, portanto, de uma variável
com pouquíssimo poder explicativo.
Um aspecto complementar ao tempo
de titulação diz respeito ao intervalo em anos
entre o término da graduação e o ingresso no
mestrado e no doutorado. No Gráfico 5 po
demos notar uma tendência, apesar das osci
lações entre 1994 e 1996, à manutenção de
um tempo médio de aproximadamente treze
anos entre a conclusão da graduação e o iní
cio do doutorado. Para os mestres, observa

1996

1997

1998

mos uma queda nesse intervalo, que passa de
quase sete anos para os que se titularam em
1990 e atinge quatro anos entre os mestres
que concluíram seu curso em 1998.
A variável “escolaridade do pai” tam
bém não apresentou efeitos significativos na
definição do tempo gasto entre a graduação e
o início do mestrado. Apenas no caso do
doutorado, a maior escolaridade produz uma
redução de quase dois anos no tempo médio
entre a conclusão da graduação e o início do
curso. E o que se constata no Gráfico 6.

Gráfico 3
Mestres e Doutores em Sociologia: Duração do Curso, por ano de conclusão (médias anuais).
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Gráfico 4
Mestres e Doutores em Sociologia: Duração do Curso, por escolaridade do pai
(m édias em anos)
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Trajetória: De Onde Vieram e Onde
Estão os Mestres e Doutores

A Tabela 2 mostra a situação de estudo
e trabalho dos mestres ao se inscreverem no
curso. Alguns ainda faziam a graduação e é de
se notar uma maior proporção na UnB (46%).
A maioria estava em plena atividade, o que

torna quase insignificante o percentual dos
que procuravam trabalho; destes, 3% estuda
vam tanto na USP como na UFRGS. Das
instituições pesquisadas somente a UFRGS
apresentou 2% de alunos que estavam aposen
tados ao se inscreverem no curso. Podemos
notar que a USP apresenta um percentual
considerável (26%) de alunos que estavam

Gráfico 5
Mestres e Doutores em Sociologia: Tempo entre Graduação e o Início do Curso, por
ano de conclusão (médias anuais)
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Gráfico 6
M estres e D outores em Sociologia: Tem po entre G raduação e Início do C urso, por
e sco laridade do pai (m édias em anos)

parcial ou totalmente afastados do trabalho,
enquanto na UFBA e UFMG esse fato não
ocorre.
Quanto à atividade remunerada ao
inscrever-se no curso, notamos que grande
parte desses profissionais trabalhava no setor
público, neste ponto destacando-se a UnB
(75%). O maior índice de alunos que traba
lhavam no setor privado constitui o contin
gente que estudava na UFMG (50%). A
UFBA e a UnB apresentam o mesmo índice
(8%) para os mestres que trabalhavam como
autônomos ou consultores. Somente na
UFPE encontramos (5%) dos mestres que
exerciam atividades como proprietários, e é
também nesta instituição que encontramos a
maioria dos mestres (14%) que trabalhavam
em ONGs ou entidades semelhantes.
Com relação à instituição de trabalho,
a Tabela 2 também indica que a maior con
centração de alunos que trabalhavam na ad
ministração pública estava alocada na UFBA
(62%), ao passo que o IUPERJ concentrava
o maior número de alunos que trabalhavam
em empresas (25%) e na UFMG (36%) os
que trabalhavam em IES. Não foram encon
trados no IUPERJ profissionais que traba
lhavam em outra instituição de ensino, en
quanto na UFRGS e USP eles representa
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vam 18%. Poucos alunos, ao inscrever-se,
trabalhavam em organismos políticos e insti
tutos de assessorias. Deve-se também assina
lar que nas instituições pesquisadas, em rela
ção à situação de trabalho antes de inscreverse no curso, 71% na UnB e 68% na UFRGS
não envolviam atividades de pesquisa, e
exerciam atividades de pesquisa 74% dos
que estavam no IUPERJ, 63% dos que esta
vam na UFBA e 56% daqueles da UFMG.
São poucos os mestres que trabalhavam
como docentes em IES ao se inscreverem,
destacando-se 32% na UFRGS.
A Tabela 3 nos permite traçar um qua
dro de quem eram os doutores em Sociolo
gia à época de sua inscrição no curso. A
maioria estava trabalhando (em plena ativi
dade) e alguns ainda faziam mestrado (pro
porção esta bem maior entre os doutores do
IUPERJ, fato que pode ser explicado pelo
formato da seleção nessa instituição, que
permite e incentiva a passagem direta do
mestrado para o doutorado). Apenas na
UnB encontramos profissionais que busca
vam trabalho (4% dos egressos dessa univer
sidade) quando se inscreveram no curso.
Nas três instituições, a maioria dos
profissionais trabalhava no setor público
(64% no IUPERJ, 80% na UnB e 73% na

Tabela 2
Mestres em Sociologia: Estudo e Situação de Trabalho na Inscrição, por universidade (%)
Estudo
na inscrição

Não estudava na grad.
fazia graduação
T otal

Trabalho
na inscrição

Procurava trabalho
Aposentado
O utra
Plena atividade
Parc./tot. afastado
Total

Atividade
remunerada
na inscrição

Emp. setor público
Emp. setor privado
A utônom o/consultor
Proprietário
O N G /entidades
T otal
Adm in. públ.
Empresa
IES
O utra inst. ens.
Inst. pesquisa
Inst. assessoria
Organização, pol. etc.
O utra
T otal

Atividade
envolvia
pesquisa
Era docente em
universidade

IUPERJ
72,2
27,8
100,0

UFBA
95,0
5,0
#####

Instituição
U FM G UFPE
83,6
82,4
16,4
17,6
##### #####
1,6

2,1
0,3
36,8 24,2 33,7
44,7 46,8 55,5
15,8 25,8
8,4
##### ##### 100,0
55,6
31,8
5,2
0,5
6,7
6,9
##### ##### 100,0

##### #####

52,6
36,8
5,3

66,7
16,7
8,3

5,3
100,0

8,3
8,3
##### #####

52,4
23,8
4,8
4,8
14,3
#####

25,0
25,0
31,3

62,5
4,2
12,5
8,3
4,2
8,3

33,3
14,3
14,3
4,8
4,8
14,3

39,3
59,0

36,1
50,0
5,6

57,8
35,6
6,7
100,0
33,3
4,4
33,3
17,8
2,2
2,2
6,7

2,6

USP T otal
72,6 77,5
27,4 22,5
##### 100,0

3,1
1,6
35,3 25,0
52,9 68,8
8,8
1,6
##### 100,0

2,9

47,2
50,0
2,8
100,0

40,0
60,0

do Curso
UFRGS U nB
82,4
52,6
47,4
17,6
100,0 #####

3,2

73,9
17,4
8,7

53,3
33,3
6,7

40,9

24,4
15,6
22,2
17,8
13,3
4,4

100,0

16,7
11,1
36,1
8,3
5,6
5,6
11,1
5,6
##### #####

14,3
##### 100,0

32,7
9,5
25,6
22,7
13,6
12,3
9,1
7,5
4,7
3,8
4,5
2,2
9,1
3,9
##### ##### 100,0

Não
Sim
T otal

26,3
73,7
100,0

37,5 44,4
62,5 55,6
##### #####

61,9 68,2
38,1 31,8
##### 100,0

69,6 57,8 55,1
30,4 42,2 44,9
##### ##### 100,0

Não
Sim
T otal

78,9
21,1
100,0

87,5 72,2
12,5 27,8
##### #####

85,7 68,2
14,3 31,8
##### 100,0

78,3 80,0 77,4
21,7 20,0 22,6
##### ##### 100,0

18,8

USP). Entre os doutores da USP encontra
mos 3% que trabalhavam como autônomos
ou consultores, enquanto 4% dos doutores
da UnB tinham atividades como proprietá
rios. No IUPERJ encontramos o maior índi
ce entre essas atividades diferenciadas: 9%
dos doutores formados nessa instituição tra
balhavam em ONGs ou entidades semelhan

tes no momento de sua entrada no curso.
É interessante notar que profissionais
da administração pública não se interessa
vam pelo curso do UPERJ, mas eles repre
sentavam quase a metade dos inscritos em
São Paulo e Brasília. Na instituição carioca
predominavam profissionais de instituições
de ensino superior (IES), que eram apenas
129

24% na UnB e 42% na USP. O trabalho em
institutos de pesquisa era mais comum entre
os profissionais cariocas e brasilienses, e

constituíam apenas 7% entre os paulistas,
Exceto em Brasília, onde esse número é
um pouco menor (só 60%), mais de 75% dos

Tabela 3

Doutores em Sociologia: Estudo e Situação de trabalho na Inscrição, por universidade (%)
Universidade do curso

Estudo
na inscrição

Não estudava na grad./mest.
Fazia mestrado
Total

Trabalho
na inscrição

Procurava trabalho
Outra
Plena atividade
Parc./tot. afastado
Total

Atividade
remunerada
na inscrição

Tipo de trabalho
na inscrição
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Emp. setor públ.
Emp. setor priv.
Autônomo/consultor
Proprietário
O N G/entidades
Total

1UPERJ UnB USP Total
68,0
32,0
100,0

78,6 81,4 78,8
21,4 18,6 21,2
##### ##### #####

12,0
88,0

3,6
7,1
71,4
17,9
#####

100,0
63,6
27,3
9,1
100,0

13,6
82,5
3,9
#####

0,5
12,4
81,7
5,4
#####

72,4
21,7
2,3
4,0
0,6
3,0
2,3
##### ##### #####
80,0
16,0

72,7
21,6
3,4

48,0
4,0
24,0

41,6
4,5
41,6
1,1
6,7

Administração públ.
Empresa
IES
Outra inst. de ensino
Instituição de pesquisa
Inst. assessoria
Organ. pol. etc.
Outra
Total

4,5
100,0

35,8
3,7
41,7
1,5
12,0
24,0
1,5
2,2
1,5
2,2 2,3
##### ##### #####

Atividade
envolvia
pesquisa

Não
Sim
Total

22,7
77,3
100,0

40,0 19,1 22,9
60,0 80,9 77,1
##### ##### #####

Era docente em
universidade

Não
Sim
Total

40,9
59,1
100,0

72,0 58,0 57,4
28,0 42,0 42,6
##### ##### #####

59,1
4,5
22,7
9,1

profissionais que se inscreveram nos cursos de
doutorado tinham um trabalho que envolvia
pesquisa. Também em Brasília só 28% dos
doutorandos eram docentes em IES, em relação
a 59% no IUPERJ e 42% na USP.
Todos esses dados são indicadores inte
ressantes sobre o mercado profissional dos so
ciólogos e suas diferenças regionais. As carac
terísticas da organização e funcionamento do
mercado de trabalho nas diferentes capitais são
também fatores importantes na configuração
do público de cada um desses cursos.
Quanto Ganham os Mestres e
Doutores?

Quando se observa o rendimento au
ferido pelos titulados por tipo de instituição
(Gráfico 7), constata-se que é no ambiente
empresarial que o sociólogo tem obtido os
maiores salários (R$3.790,00, em média),
vindo a seguir os que se concentram na ad
ministração pública, para os doutores, e os
institutos de pesquisa para os mestres. No
caso desse nível de titulação, nossos dados
indicam que os setores de administração pú
blica, IES e institutos de pesquisa tendem a
oferecer uma remuneração bastante próxi

ma. Já entre os doutores, o equilíbrio na re
muneração se rompe pelo importante dife
rencial dos salários em empresas.
Motivações para Cursar a Pós-gra
duação e o Doutorado

Os dados da Tabela 4 fornecem infor
mações sobre as motivações que conduziram
os futuros sociólogos a realizar os estudos de
mestrado e de doutorado, por instituição de
trabalho. Quando indagados sobre os fatores
motivadores para a realização do mestrado,
40% responderam que o objetivo de corrigir
deficiências da graduação pesou pouco, so
bretudo entre os que exerciam atividades na
administração pública (28%) e em IES
(19%). Um número significativo de infor
mantes (61%) afirmou que pesou muito so
bre a sua decisão de realizar o mestrado o
fato de seguir e/ou aprimorar a carreira aca
dêmica, em particular entre aqueles que tra
balhavam em IES (85%). A decisão de se
guir a carreira de pesquisador pesou de for
ma considerável sobre os informantes
(75%), sobretudo entre aqueles que traba
lhavam em IES (79%). Uma porcentagem
considerável dos informantes (63%) consi-

Gráfico 7
Mestres e Doutores em Sociologia: Médias das Classes de Renda, por principais
tipos de trabalho (em reais)
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Tabela 4
Mestres e Doutores em Sociologia: Motivações para o Mestrado e o Doutorado,
por principais tipos de trabalhos na inscrição (%)
a. Mestres

Admin.
Pública

Universidade

Corrigir deficiências
da graduação

Pouco /nada
Muito
Total

71,2
28,8
100,0

81,0
19,0
100,0

Seguir/ aprimorar
carreira docente

Pouco /nada
Muito
Total

54,7
45,3
100,0

15,4
84,6
100,0

Seguir carreira
de pesquisador

Pouco /nada
Muito
Total

28,6
71,4
100,0

20,6
79,4
100,0

Ampliar oportunida
des de trabalho

Pouco /nada
Muito
Total

37,6
62,4
100,0

40,8
59,2
100,0

Melhor trabalho em
termos acadêmicos
ou profissionais

Pouco /nada
Muito
Total

28,8
71,2
100,0

27,6
72,4
100,0

Melhor nível de
renda

Pouco /nada
Muito
Total

54,2
45,8
100,0

49,6
50,4
100,0

Incentivo
da bolsa
Total

Pouco /nada
Muito
Total

82,5
17,5
100,0

77,9
22,1
100,0

Corrigir deficiências
da graduação

Pouco /nada
Muito
Total

89,5
10,5
100,0

Seguir/ aprimorar
carreira docente

Pouco /nada
Muito
Total

Seguir carreira
de pesquisador

Instituição
de pesquisa (*)
-

-

-

Total (**)

78,1
21,9
100,0
38,9
61,1
100,0
24,8
75,2
100,0

-

_

_
-

-

37,7
62,3
100,0
29,6
70,4
100,0
58,1
41,9
100,0

-

79,8
20,2
100,0

89,5
10,5
100,0

94,9
5,1
100,0

90,5
9,5
100,0

33,9
66,1
100,0

9,1
90,9
100,0

53,7
46,3
100,0

26,8
73,2
100,0

Pouco /nada
Muito
Total

14,2
85,8
100,0

10,6
89,4
100,0

100,0
100,0

11,0
89,0
100,0

Ampliar oportunidades de trabalho

Pouco /nada
Muito
Total

33,5
66,5
100,0

46,8
53,2
100,0

42,5
57,5
100,0

42,7
57,3
100,0

Melhor trabalho em

Pouco /nada

24,9

33,1

29,2

30,0

-

b. Doutores

_

* Não são apresentadas motivações dos mestres que trabalhavam em instituições de pesquisa, pois
correspondiam a menos de 10% do total.
** As porcentagens da coluna Total incluem as motivações de todos os mestres e doutores que tra
balhavam na época da inscrição, mas cujos tipos de trabalho representavam menos de 10% do
total (ver Tabelas 2 e 3).

Tabela 5

Mestres em Sociologia: Situação de Estudo e Trabalho, por universidade (%)

Pós-graduação
após o mestrado

Faz doutorado no país
Faz dout. sand./ ou exter.
Não faz PG
Total

Trabalho

Procura trabalho
Aposentado
Outra
Plena atividade
Parc./tot. afastado
Total

Atividade
remunerada

Tipo de trabalho

Emp. setor públ.
Emp. setor priv.
Autônomo/çons.
Proprietário
ONG/enridades
Total

lUPERj
80,6
5,6
13,9
100,0

UFBA UFM G
41,0
20,0
1,6
80,0
57,4
100,0 100,0

Universidade do curso
UFPE UFRGS UnB
29,6
50,0
35,3
11,8
5,6
5,3
64,8
52,9
44,7
100,0
100,0
100,0

USP
66,1
3,2
30,6
100,0

Total
44,5
4,4
51,1
100,0

25,8
66,1
8,1
100,0

0,9
0,7
15,9
72,6
9,9
100,0

38,9
58,3
2,8
100,0

15,0
77,5
7,5
100,0

8,2
86,9
4,9
100,0

11,8
64,7
20,6
100,0

3,0
77,6
17,9
100,0

2,6
5,3
21,1
65,8
5,3
100,0

63,6
22,7
9,1

60,6
33,3
3,0

69,0
17,2
3,4

59,7
37,3
1,5

63,0
25,9
7,4

50,0
39,1
6,5

4,5
100,0

3,0
100,0

56,6
35,8
5,7
1,9
100,0

10,3
100,0

1,5
100,0

3,7
100,0

4,3
100,0

14,3
4,8
71,4

15,2
6,1
75,8

11,3
3,8
69,8

37,9
3,4
41,4

28,4
3,0
65,7

13,2

3,4
10,3

1,5

29,6
3,7
33,3
7,4
11,1
3,7

3,4
100,0

100,0

11,1
100,0

23,9
15,2
47,8
2,2
6,5
2,2
2,2
100,0

1,2
5,5
2,5
0,7
2,3
100,0

2,9

1,5

59,2
32,6
4,6
0,3
3,2
100,0

Admin. públ.
Empresa
IES
Outra inst. ens.
Inst. pesq.
Inst. assessoria
Organ. pol. etc.
Outra
Total

4,8
100,0

100,0

1,9
100,0

Atividade
envolve
pesquisa

Não
Sim
Total

27,3
72,7
100,0

27,3
72,7
100,0

30,8
69,2
100,0

31,0
69,0
100,0

17,9
82,i
100,0

29,6
70,4
100,0

32,6
67,4
100,0

27,1
72,9
100,0

É docente em
universidade

Não
Sim
Total

40,9
59,1
100,0

27,3
72,7
100,0

20,8
79,2
100,0

58,6
41,4
100,0

34,8
65,2
100,0

70,4
29,6
100,0

54,3
45,7
100,0

41,6
58,4
100,0

derou que a expectativa de ampliação de
oportunidades no mercado de trabalho pe
sou muito em sua decisão de se titular na
área; em contrapartida, quase metade dos in
formantes assinalou que o incentivo da bol
sa não foi uma motivação decisiva para a rea
lização do mestrado.
A análise da motivação para fazer o
doutorado pode ser feita a partir das informa

3,0

1,5

°o
CO

4,8

23,1
5,8

ções contidas na mesma tabela. Entre elas se
destaca o fato de o doutorado ser visto antes
de tudo como base de preparação para a car
reira de pesquisador. No interior de cada tipo
de instituição de trabalho repete-se a centralidade do incentivo a essa carreira. O incentivo
é considerado, com apenas uma exceção, o fa
tor que tem maior peso na decisão de fazer o
curso. Encontra-se uma exceção entre os pro133

fissionais que trabalham em IES, para os
quais o aprimoramento da carreira docente
pesou muito, numa proporção quase idêntica
à do investimento na carreira de pesquisador.
O aprimoramento docente é a segunda razão
forte para a realização do doutorado. A me
lhoria do trabalho em termos acadêmicos e
profissionais foi um incentivo que se mostrou
bastante importante para o conjunto dos
doutores, aparecendo em terceiro lugar entre
os fatores de decisão.
O caráter mais acadêmico do traba
lho do sociólogo pode ser a razão da des
consideração do peso do incentivo da bol
sa (que, como vimos antes, parece não ser
tão sem relevância) e da possibilidade de
obter maior rendimento. Este último só
aparece como incentivo bastante relevante
entre os profissionais ligados aos institutos
de pesquisa.
A possibilidade de ampliar as oportu
nidades de trabalho mostrou-se um incenti
vo importante para pouco mais da metade
dos sociólogos, e se deve destacar que esta
tendência é mais forte entre os profissionais
da administração pública, seguidos de perto
por aqueles associados aos institutos de pes
quisa e, a uma distância maior, pelos douto
res das IES.
Continuidade nos Estudos e
Trabalho Atual

Entre os mestres que atualmente estu
dam, 45% fazem doutorado no país (Tabela
5). Esse dado tende a indicar a consolidação
dos programas de pós-graduação de sociolo
gia, bem como a diversificação de suas linhas
de pesquisa de modo a contemplar a quase to
talidade da demanda existente no país. Quan
to à situação de trabalho, os dados contidos
na mesma tabela indicam que 73% encon
tram-se atualmente em plena atividade, desta
cando-se os que obtiveram seus títulos na
UFMG (87%), na UFRGS (78%) e na
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UFBA (78%). É praticamente desprezível a
proporção dos que procuram trabalho. Os da
dos dessa tabela indicam também que 59%
dos mestres trabalham no setor público, des
tacando-se os titulados da UFPE (69%), da
UnB e do IUPERJ (64%). Deve-se salientar
que 32% dos titulados encontram-se inseri
dos em empresas privadas. Quando se analisa
a instituição de trabalho, constata-se que qua
se 60% dos mestres em sociologia desenvol
vem suas atividades em IES, o que tende a
confirmar o predomínio do perfil acadêmico
da área em foco. As instituições que integram
a administração pública absorvem 23% dos
titulados e apenas 6% estão inseridos em em
presas privadas. A saliência da dimensão aca
dêmica da área é confirmada também pelo
fato de que, além de 59% dos titulados exer
cerem a função de docente, 73% dos mestres
realizam uma atividade que envolve a prática
da pesquisa.
Os mesmos dados, relativos aos doutores
em sociologia, são apresentados na Tabela 6.
Nesta tabela temos o quadro das ativida
des atuais dos doutores em Sociologia. São
pouquíssimos os que fazem pós-doutorado
atualmente e encontramos apenas na USP al
guns casos (12% dos egressos dessa instituição
e 8% do nosso total) de doutores que partici
param desse tipo de programa no exterior. Há
uma característica de certo modo surpreen
dente: em todas as instituições, mas de forma
mais intensa no IUPERJ, os doutores fizeram,
depois do doutorado, algum curso de pós-graduação lato sensu. A situação de trabalho dos
doutores é bastante positiva, pois apenas 2%
dos doutores formados na USP (correspon
dente a 1,4% do total) estão à procura de tra
balho. Também são poucos os aposentados e
afastados (concentrando-se estes em Brasília) e
89% dos doutores em sociologia estão em ple
na atividade.
O predomínio do setor público como
empregador permanece intocado. Mas hou
ve uma intensificação do trabalho em IES,
que cresceu nas três instituições, e no caso da

Tabela 6

Doutores cm Sociologia: Estudo Depois do Curso e Situação de Trabalho, por universidade (%)

Pós-graduação
após o doutorado

Não fez
Fazendo pós-dout.
Fazendo PG lato sensu
Fez pós-dout. país
Fez pós-dout. exterior
Fez PG lato sensu
Total

Trabalho

Procura trabalho
Aposentado
Outra
Plena atividade
Parc./tot. afastado

Atividade
remunerada

Tipo de trabalho

Emp. setor públ.
Emp. setor prlv.
Autônomo/cons.
Proprietário
ONG/entidades
Admin. públ.
Empresa
IES
Outra inst. ens.
Inst. pesq.
Organ. pol. etc.
Outra

Atividade
envolve
pesquisa

Não
Sim

E docente em
universidade

Não
Sim

Universidade do curso
IUPERJ UnB USP Total
92,0
92,9 78,6 82,9
1,0 0,7
3,6
0,5
5,8 4,0
11,7 8,0
3,6
8,0
2,9 3,8
100,0 ##### ##### #####

100,0
100,0
64,0
32,0
4,0
100,0
80,0
20,0

3,7
3,7
77,8
14,8
#####
76,9
11,5
3,8
3,8
3,8
#####
15,4
7,7
61,5
3,8
7,7
3,8

2,0
3,9
3,9
89,2
1,0
#####
75,3
16,1
5,4
1,1
2,2
#####
37,6
4,3
46,2
6,5
2,2
3,2
#####
11,8
88,2
#####

1,4
3,3
3,3
89,3
2,8
#####
73,6
18,2
4,2
1,3
2,7
#####
27,8
4,1
54,4
0,6
9,0
2,0
2,2
#####
11,6
88,4
#####

100,0
4,0
96,0
100,0

#####
19,2
80,8
#####

20,0
80,0
100,0

38,5 53,8 45,6
61,5 46,2 54,4
##### ##### #####
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USP e no da UnB esse crescimento se deu
pela redução (muito significativa no exem
plo de Brasília) do emprego na administra
ção pública e nos institutos de pesquisa.
Também aumentou a participação dos dou
tores sociólogos em trabalhos de pesquisa.
A Trajetória de Mestres e Doutores

Na Tabela 7 encontramos os dados
que nos permitem analisar a trajetória dos
nossos profissionais em termos de sua asso
ciação com a academia, com o Estado ou
com o mercado.
Encontramos aqui informações rele
vantes sobre a trajetória do titulado a partir
do momento da inscrição no curso à sua si
tuação atual de trabalho tomando como pon
to de referência os ambientes acadêmico, go

vernamental e empresarial. De início chama a
atenção o fato de que 40% dos atuais mestres
encontravam-se na situação de inativo. Esta
proporção diminuiu sensivelmente após a ti
tulação (19%), o que tende a indicar que a
realização do curso teve um efeito positivo na
obtenção de postos de trabalho. Em compen
sação, quando se compara a situação laborai
no momento da inscrição e a situação atual,
constata-se um discreto movimento decres
cente dos que estavam no mercado (que pas
sa de 7,7% para 5%) e no Estado (que passa
de 24,3% para 21,6%) e um movimento as
cendente dos que se encontravam no pólo
acadêmico (que passa de 25,1% para 54,4%).
Também entre os doutores há um crescimen
to forte do percentual de profissionais que se
estabelecem na academia (que passa de
49,6% para 59%) e decresce o percentual de
empregados do Estado. Mas, ao contrário dos

Tabela 7
Mestres e Doutores em Sociologia: Mestrado, Estado e Academia - Trajetória da Inscrição à
Situação Atual (% em relação ao total e marginais)
Situação e locus laborai atualmente
Mercado Estado Academia Inativo Desempregado Total

a. Mestres
Situação e locus Mercado
laborai na inscrição Estado

Academia
Inativo
Desempregado
Total

2,7
12,0
1,9
4,6
0,4
21,6

2,3
10,0
18,9
22,0
1,2
54,4

1,2
1,5
3,5
11,2
1,2
18,5

2,2

1,4
23,7
0,7
2,9

3,6
1,4
1,4

0,7
0,7

4,3

28,8

0,7
5,0
46,8
5,8
0,7
59,0

6,5

1,4

1,5
0,8
0,8
1,9
5,0

0,4
0,4

7,7
24,3
25,1
40,2
2,7
#####

b. Doutores
Situação e locus Mercado
laborai na inscrição Estado
Total
136

Academia
Inativo
Desempregado

1,4
0,7

3,6
33,1
49,6
12,9
0,7
#####

mestres, encontramos entre os doutores um
ligeiro crescimento do mercado (que passa
dos 3,6% do início do curso para 4,3% atual
mente). Outra informação relevante é que,
entre os doutores, cresce o desemprego após a
passagem pelo curso. Apenas 0,7% dos soció
logos estava desempregado no início do cur
so, e encontramos 1,4% de profissionais nes
ta situação à época da realização da pesquisa.
Os dados contidos na tabela evidenciam que
a academia e o Estado constituem os loci pri
vilegiados de exercício profissional dos soció
logos, realçando, assim, uma característica já
apontada em outros relatórios da pós-gradua
ção no Brasil mas que também se confirma
como modelo nos países europeus.3
Alguns dados complementares permi
tem analisar algumas alterações no quadro
da pós-graduação em sociologia na última
década. E visível o aumento da procura pela
pós-graduação entre os profissionais que tra
balham em instituições particulares de ensi
no, sobretudo a partir de 1997. Tanto entre
os mestres provenientes das escolas particu
lares, que passam de 42% para 61%, como
entre os doutores de mesma origem, que
partem de apenas 14% para atingir 46%, en
contramos a mesma tendência.

Contribuições do Mestrado e
Doutorado para o Trabalho Atual

Os dados produzidos pela presente in
vestigação tendem a indicar que existe uma
avaliação altamente positiva feita pelo mestre
em sociologia quanto às contribuições do cur
so para as suas atuais atividades profissionais.
Quando foram indagados sobre a contribui
ção da formação teórica para as suas atuais ati
vidades, 80% dos informantes assinalaram
que ela teve uma contribuição decisiva, prin
cipalmente por aqueles que trabalham em
IES (88%). O contato com a atividade de
pesquisa, proporcionado pelo curso, também
foi avaliado positivamente (68%) para o de
sempenho das atuais atividades profissionais,
em especial por aqueles que trabalham em
IES (74%). Também a reciclagem de conhe
cimentos foi avaliada positivamente pelos in
formantes (68%), sobretudo pelos que exer
cem as suas atividades profissionais nas IES
(71%). Deve-se registrar que mais da metade
dos informantes assinalou que os contatos
acadêmico-profissionais contribuíram forte
mente para suas atividades profissionais.
No Gráfico 8 encontramos as respostas
dadas pelos mestres, cujas proporções são bas-

Gráfico 8
Mestres em Sociologia: Contribuições do Curso para os Principais Tipos de Trabalho (
de "contribuiu muito")

3 Formação teórica
I Experiência pesquisa
Reciclagem conhecimento
Contatos acad./profiss.
Administração
pública

Universidade
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G ráfico 9
Doutores em Sociologia: Contribuições do C urso para os Principais Tipos de
Trabalho (% de "contribuiu m uito")
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tante semelhantes àquelas dadas pelos doutores
e que podemos encontrar no Gráfico 10 Uma
diferença entre os dois níveis é que todos esses
fatores crescem em importância diante dos
olhos dos profissionais, quando tratamos dos
titulados em cursos de doutorado.
Podemos notar que o tipo de institui
ção de trabalho produz alguma variação na
avaliação dos profissionais, o que, novamen
te, evidencia características interessantes do
mercado de trabalho para sociólogos e suas
relações com a academia. Há uma certa con
cordância na avaliação de três dos itens pro
postos (formação teórica, experiência em
pesquisa e reciclagem de conhecimentos)
como sendo de grande contribuição para o
trabalho atual. Apenas na questão dos conta
tos há diferenças significativas.
A formação teórica é o ponto alto do
doutorado, segundo esses profissionais:
qualquer que seja a instituição de trabalho,
eles a avaliam como tendo impacto positivo
e forte sobre as atividades atuais. E interes
sante que as respostas à indagação sobre a
importância da formação teórica se repetem,
em proporções quase idênticas, para a ques
tão da reciclagem de conhecimentos. Isso
parece indicar que o conhecimento é visto
pelos sociólogos como teoria. Esse dado po
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Contatos acad./profiss.

pesquisa

deria parecer contraditório com a informa
ção sobre a importância da experiência em
pesquisa, que proporcionaria outro tipo de
conhecimento. Mais do que contradição,
talvez devêssemos vê-lo como “soma”, ou
seja, considerar que o doutorado é visto
como local de boa formação teórica e que
oferece possibilidades adequadas de partici
pação em pesquisas. Pode-se dizer que, do
ponto de vista de seus egressos, o doutorado
tem cumprido de forma satisfatória suas fi
nalidades acadêmicas.
O Impacto na Vida Profissional:
O que Muda Depois do Mestrado e
do Doutorado

Os dados do Gráfico 10 tendem a con
firmar a avaliação positiva entre a realização do
curso e a experiência de trabalho realizada pe
los mestres em sociologia. Mais da metade dos
informantes assinalou que o tato de realizarem
o mestrado lhes trouxe maiores oportunidades
de trabalho, sobretudo por aqueles que exer
cem suas atividades em IES (66%). Uma pro
porção significativa de informantes (85%) as
sinalou que o mestrado contribuiu fortemente
para executar melhor o trabalho acadêmico-

Gráfico 10
M estres em Sociologia: Experiência Profissional após a Titulação por Principais Tipos de
Trabalho (% de "m elhorou/aum entou m uito'1)

G ráfico 11
Doutores em Sociologia: Experiência P rofissional após a Titulação, por principais
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profissional. Esta proporção é bastante elevada
entre os que trabalham em IES (89%). Um
pouco mais da metade dos mestres em Socio
logia indicou que o curso lhes possibilitou um
incremento em seus rendimentos após a titu
lação. Novamente, as maiores proporções são
encontradas entre os que trabalham em em
presa (62%) e em IES (59%). Quando com
paradas com as proporções antes menciona
das, constata-se que os mestres avaliaram dis
cretamente o efeito da realização do curso em
uma maior participação em associações científico-profissionais.

Maior part,
eventos

Maior part,
associações

Finalmente, encontramos no Gráfico 11
uma avaliação das mudanças de perfil profis
sional resultantes da passagem pelo doutorado.
Em primeiro lugar, há uma avaliação —genera
lizada —de que o doutorado amplia as oportu
nidades de trabalho. Há também uma percep
ção de que houve melhoria, em termos acadê
micos, do próprio trabalho. Quanto aos rendi
mentos, encontramos uma significativa parcela
de profissionais para os quais o doutorado não
representou incremento de renda. Aqui, o inte
ressante é verificar onde isso acontece: no caso
dos institutos de pesquisa e da administração
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pública poderíamos entender o não-reconhecimento do título acadêmico como parte da ló
gica da empresa. Mas justamente isso tornaria
incompreensível a falta de reconhecimento do
mesmo título nas IES e outras instituições de
ensino, sobretudo nas primeiras.
O doutorado contribui, em todos os ti
pos de instituição de trabalho, para aumentar
a participação em eventos. Também aumenta
o índice de participação em associações cientí
ficas e profissionais. A diferente percepção dos
efeitos do curso pelos profissionais em institu
tos de pesquisa faz retomar as características e
a contribuição mais acadêmicas do doutorado,
que produzem efeitos mais significativos entre
os profissionais em instituições acadêmicas.
Na verdade, o que parece ser a conclusão mais
visível deste relatório é a constatação de que o
doutorado em Sociologia funciona muito bem
do ponto de vista acadêmico, mas é bem mais
complicado sob a óptica dos demais segmen
tos do mercado.
Conclusão

Os mestres em sociologia são, em sua
maioria, provenientes da mesma área de for
mação acadêmica. Há uma ligeira predomi
nância do sexo masculino, e, das instituições
pesquisadas, a USP possui o número mais ele
vado de alunos do sexo masculino, ao passo
que no IUPERJ encontra-se uma concentra
ção maior de mulheres. Os doutores também
são majoritariamente provenientes da mesma
á r e a , s e n d o q u e 71% d e le s g r a d u a r a m - s e em
Ciências Sociais. As mulheres predominam,
mas numa proporção pouco expressiva.
Ao ingressarem no curso, os mestres ti
nham em média trinta anos e, ao terminar,
por volta dos 35 anos. Os doutores em so
ciologia iniciam o curso, em média, com
37,6 anos, e o terminam com 43,0. Para os
doutores, o tempo médio entre a graduação
e 0 início do doutorado manteve-se em tor
no dos treze anos no período analisado. A
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duração média do curso de doutorado é de
cinco anos, com tendência de baixa.
Ao ingressarem no curso, a maioria
dos mestres encontrava-se em plena ativida
de, e concentrava as suas atividades em em
presas do setor público. A maior parte deles
não exercia a função de docente em IES, à
época da inscrição. Porém, essa situação ten
de a se inverter após o término do curso. Em
todas as instituições analisadas, o número de
mestres que hoje exercem a função de do
centes no ensino superior aumentou consi
deravelmente em relação à época da inscri
ção no curso. No início do curso, a maioria
dos doutores estava em plena atividade e
parte deles ainda cursava o mestrado. Esta
atividade era majoritariamente no setor pú
blico e, em 75% dos casos, envolvia pesqui
sa. Mas a docência era bem menos freqüen
te, só ultrapassando a metade dos profissio
nais no caso de uma instituição.
Quanto às atividades atuais, os dados
indicam que a maioria dos mestres faz dou
torado no país. Eles indicam também que,
atualmente, a maioria dos mestres entrevis
tados está em plena atividade e o percentual
dos que estão à procura de trabalho é insig
nificante. O setor público continua a ser o
maior empregador e também aumentou o
número de mestres que estão trabalhando
em IES, quando comparado à época da ins
crição no curso, conforme já se assinalou. Na
análise das atividades atuais dos doutores en
contramos um baixo índice de realização de
pós-doutorado, que pode ser contraposto a
uma boa parcela que fez outros cursos de
pós-graduação lato sensu. Os doutores que
estão em plena atividade atualmente com
pletam 89% e apenas 1% deles procura tra
balho. O predomínio do setor público como
empregador permanece intocado, mas au
mentou a proporção dos profissionais em
atividades docentes e de pesquisa.
E no ambiente empresarial que os
mestres em Sociologia têm obtido os maio
res salários. No entanto, percebe-se também

que os setores de administração pública, IES
e institutos de pesquisa oferecem uma remu
neração bastante próxima do oferecido pelo
ambiente empresarial. O mais alto rendi
mento dos doutores é encontrado entre
aqueles que estão empregados no setor priva
do, em empresas. Os salários do setor públi
co e das instituições de ensino superior são
bastante semelhantes.
Com relação às motivações que leva
ram os sociólogos a ingressar no mestrado,
75% afirmaram que pesou bastante a deci
são de seguir a carreira de pesquisador, em
especial entre aqueles que trabalhavam em
institutos de pesquisa. Para uma boa parte
dos mestres também pesou muito o fato de
seguir e/ou aprimorar a carreira acadêmica.
A principal motivação para a entrada no
doutorado é o desejo de preparar-se para a
carreira de pesquisador.

A avaliação dos mestres quanto às con
tribuições do curso para as suas atuais ativi
dades profissionais tende a ser altamente po
sitiva. A formação teórica teve uma contri
buição decisiva para 4/5 dos informantes, e
o contato com a atividade de pesquisa, pro
porcionado pelo curso, também foi avaliado
de modo muito positivo, para o desempe
nho das atuais atividades profissionais, por
2/3 dos mestres. A avaliação que os doutores
fazem da contribuição do curso para suas
atividades atuais varia segundo o tipo de ins
tituição em que trabalham, mas o ponto alto
do curso, segundo eles, seria a experiência
em pesquisa. Uma outra avaliação comum
entre eles é que a passagem pelo doutorado
amplia as oportunidades de trabalho. Entre
tanto, no plano dos rendimentos, essa passa
gem nem sempre é percebida como propi
ciadora de melhorias.

N otas

1 Ver, por exemplo, os trabalhos de L. A. Costa Pinto e E. Carneiro: As Ciências Sociais no
Brasil, CAPES/MEC, Rio de Janeiro, 1955; Florestan Fernandes: A Sociologia no Brasil, Petrópolis, Vozes,1980; B. Sorj: “As Ciências Sociais no Rio de Janeiro nos Anos Sessenta: O
Instituto de Ciências da Universidade do Brasil”, IFCS/UFRJ, 1986, mimeografado.
2 Jean Jacques Paul e Cathy Perret, “PhD Graduates in France: Training, Careers and Po
licy Issues”, em Ahola Kiniven e Kaipainen (eds.), Towards the European Model o f Postgra
duate Training, Finlândia, RUSE, University ofTurku.
3 Ahola Kiniven e Kaipainen (eds.), Towards the European Model o f Postgraduate Training,
op. cit.
Resumo

Mestres e Doutores em Sociologia
Neste estudo, analisamos as trajetórias de mestres e doutores em sociologia, titulados nos pro
gramas brasileiros de pós-graduação. Iniciamos por um breve relato da constituição do cam
po disciplinar das ciências sociais na sociedade brasileira para traçar sua trajetória e institucio
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nalização bem como a evolução da pós-graduação. Em seguida, são analisadas as característi
cas sociodemográficas dos titulados na área, segundo as instituições. São analisados também
os dados relativos ao tempo de titulação, bem corno a trajetória de trabalho e de estudo dos
sociólogos. A motivação para fazer os cursos e a percepção que os titulados têm das contribui
ções da pós-graduação são estudadas para avaliar o impacto da pós-graduação sobre as traje
tórias profissionais.
Palavras-chave: Institucionalização das Ciências Sociais; Evolução da pós-graduação; Pósgraduação no Brasil; Trajetória profissional

Résumé

Maîtres et Docteurs en Sociologie
Dans cette étude, nous analysons les trajectoires de maîtres et docteurs en sociologie, diplô
més par les programmes brésiliens de 3imc cycle. Nous commençons par un bref récit de la
constitution du champ disciplinaire des sciences sociales dans la société brésilienne, en vue de
tracer sa trajectoire et son institutionnalisation ainsi que l’évolution des études doctorales. En
suite, nous analysons les caractéristiques socio-démographiques des diplômés dans ce domai
ne, selon les institutions. Nous analysons également les données relatives au temps nécessaire
à l’obtention du diplôme, ainsi que la trajectoire de travail et d’étude des sociologues. La mo
tivation pour suivre les cours et la perception que possèdent les diplômés par rapport aux con
tributions des cours de 3iTOcycle, sont analysées en vue d’évaluer l’impact de la formation doc
torale sur les trajectoires professionnelles.
Mots-Clés: Institutionnalisation des sciences sociales; Évolution des études doctorales; Étu
des doctorales au Brésil; Trajectoire professionnelle.

Abstract

MAs and PhDs in sociology
In this study we analyze the path followed by Sociology MAs and PhDs in Brazilian post-graduation programs. We start it by briefly describing the social sciences field in Brazilian society
in order to draw its path and institutionalization, as well as the post-graduation evolution. We
then analyze their social and demographic profiles, according to the institutions. We also
analyze data related to time spent in getting the titles, as well as their work and study path.
Their motivation in taking the courses and how they see some post-graduation contribution
are taken into consideration to evaluate the post-graduation impact on professional paths.
Keywords: Social Sciences institutionalization; Post-graduation evolution; Post-graduation
in Brazil; professional path
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