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Até meados dos anos 90, poucos programas de mestrado no Brasil 

apostavam no aperfeiçoamento profissional. Foi com a portaria 80 do MEC 

(dezembro de 1998) que isso começou a mudar, pois a Capes oficializou os 

mestrados profissionalizantes, modalidade de pós-graduação stricto sensu cujo 

foco das pesquisas é direcionado para temas práticos, bem próximos do 

cotidiano empresarial. 

Para preparar os alunos para o mercado, em um contexto de 

necessidade de incentivos para a elaboração de novas técnicas e processos 

produtivos, não podemos esquecer que empregos, e até mesmo profissões, 

podem ser simplesmente extintos com o tempo. Embora, ainda exista um 

preconceito da comunidade acadêmica em relação ao mestrado profissional, 

pois há uma dificuldade de compreensão do seu conceito e falta de cultura por 

parte das empresas em contratar profissionais qualificados, é importante 

ressaltar a diferença entre mestrado acadêmico e profissional. 

O mestrado acadêmico forma um pesquisador que se dedicará à 

pesquisa pura e à docência. O mestrado profissional também exige pesquisa e 

o profissional, ao conclui-lo, pode exercer a docência, entretanto, além disso, 

ele permite ao titulado interferir positivamente no ambiente profissional. O 

objetivo do mestrado profissional concentra-se em capacitar a pessoa a 

localizar, reconhecer, identificar e, sobretudo, utilizar a pesquisa feita. 



Outra diferença resulta do perfil dos candidatos, que já estão inseridos 

no mercado de trabalho e isso pode atribuir um plus ao curso, pois estimula o 

aluno a se defrontar tanto com problemas quanto com soluções. 

O acadêmico aborda aspectos de ponta da ciência sem um 

aproveitamento imediato dos resultados. 

O mestrado profissional stricto sensu exige dos alunos estudos mais 

detalhados e científicos do que os cursos lato sensu (MBA’s a nível de 

especializações), muito ofertados no Brasil. 

Os MBA’s lato sensu são mais curtos e o aluno não é obrigado a 

produzir uma dissertação com o mesmo rigor acadêmico de um mestrado -

segundo especialistas, a formação do mestre tende a ter um tempo de validade 

maior do que o do lato sensu. A pesquisa resultante de seus estudos pode ser 

apresentada como dissertação tradicional, projeto tecnológico, análise de caso, 

produção artística ou geração de instrumentos, equipamentos, protótipos. 

Tanto o mestrado acadêmico, como o profissional, se concluem com a defesa 

de uma dissertação perante uma banca examinadora e o julgamento da banca 

é decisivo para a obtenção do título de mestre. 

Segundo a Capes, as áreas de mestrado profissional mais procuradas 

são Administração, Odontologia, Engenharia e Saúde Coletiva. Entre os 

mestrados oferecidos e recomendados pela Capes  Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior) em 2006 apontou que os mestrados 

profissionais representam 7% do total, com 155 cursos nas diversas áreas; o 

número de alunos matriculados nesse tipo de pós-graduação chega a 5095 

alunos. As projeções do governo federal feitas pela Capes têm sido otimistas: 

em cinco anos o mestrado profissional deverá ter um crescimento significativo, 

chegando a 25% do total de cursos de mestrado reconhecidos por aquele 

órgão. 

O papel do Mestrado Profissional no desenvolvimento econômico e 

social do Brasil é definido com base em três constatações: primeira, a 

sociedade atual requer uma formação cada vez mais qualificada, mesmo para 

setores que não lidam com a docência nem com a pesquisa de ponta; 

segunda, com o aumento das titulações no País, constata-se que boa parte dos 



mestre e uma parte significativa dos doutores encaminham-se para um destino 

que não é o ensino superior; e terceira a inexistência de preconceito da Capes 

quanto à transferência de conhecimento científico para as empresas ou para o 

mercado, desde que a sociedade como um todo, e o setor público e os 

movimentos sociais em particular, também seguem alvo dessa transferência. 

No entender da Capes é explicitar como após-graduação pode ajudar no 

desenvolvimento econômico social. Não se pretende com os mestrados 

profissionais, apenas aumentar a competitividade dos setores produtivos, o que 

é meta positiva para vários segmentos da academia, mas causa receio em 

outros, de que a pesquisa se torne subalterna em relação aos interesses do 

capital. Não é segredo que, sob esse aspecto e vários outros, a universidade 

divide-se entre aqueles que desejam maior interação com o mundo da 

produção e os que pretendem um compromisso maior com os setores sociais. 

O que a Capes intenciona, é apontar nos dois caminhos ambos são 

importantes, tanto para o desenvolvimento econômico como para o 

desenvolvimento social. É importante que o diálogo ocorra entre ambas as 

vertentes até porque, sem isso correm-se sérios riscos: primeiro, que 

efetivamente o incremento na produção econômica se dê sem uma boa 

discussão de quem se beneficia com os ganhos de produtividade (o usuário ou 

consumidor? O trabalhador? O capital?); segundo, que o centro de decisões 

sobre a pesquisa desloque-se da universidade e do meio acadêmico para as 

empresas; terceiro que as área de ciências sociais da qual a administração faz 

parte contribuam para a melhora dos indicadores sociais, fechem-se no mundo 

universitário e não transfiram, para aqueles que de fato agem mundo da 

prática, os meios mais novos e aptos a lutar contra a miséria e a iniqüidade. 

Para Renato Janine Ribeiro assessor da Capes, outros pontos devem 

ser acrescidos o primeiro é que a sociedade atual requer formação cada vez 

mais qualificada mesmo para os setores que não lidam com a docência nem 

com a pesquisa de ponta de modo que teremos uma demanda de mestres e 

doutores fora e além da academia. O segundo ponto é que boa parte dos 

mestre e doutores encaminham-se para um destino que não é o ensino 

superior, de acordo com as informações do Plano Nacional de Pós-Graduação 



2005/2010, dois terços dos mestres e um terço dos doutores encaminham-se 

para destinos que não são os do ensino superior. 

No entender do professor Cláudio de Moura Castro das Faculdades 

Pitágoras, o mestrado profissional está aflorando e ganhando legitimidade. As 

barreiras mais sérias já foram vencidas, mas há ainda, adversários ferrenhos. 

O que na realidade está freando o desenvolvimento do mestrado profissional é 

a sua estrutura atrelada à pós-graduação acadêmica que lhes tira a vida 

própria. Esta estrutura condena tais mestrados a uma vida acadêmica 

inapropriada para sua índole profissional. 

É preciso buscar nestes cursos o equilíbrio que valorize o perfil do 

profissional que se quer produzir para se ajustar aos novos tempos, às novas 

exigências. Acredita-se que o mestrado profissional seja valorizado como 

experiência inovadora capaz de contribuir para a renovação da pós-graduação 

brasileira.  Para finalizar os comentários sobre os principais cursos de pós-

graduação e suas finalidades, suas principais características são destacadas 

no quadro 1. 

 

Quadro 1 

CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO OBJETIVOS 

 
Especialização 

 
- aprofundar os conhecimentos adquiridos 
na graduação 
- permitir a especialização em área 
específica de atuação 
 

L 
A 
T 
O 
 

S 
E 
N 
S 
U 

 
MBA 

 
- aperfeiçoar habilidades gerenciais de 
profissionais que atuam nas diversas áreas 
da organização 

S 
T 
R 
I 

 
Mestrado 
Acadêmico 
 

 
- formar professores e pesquisadores com 
domínio de temas específicos de sua área 
de conhecimento 
 



 
Mestrado  
Profissionalizante 

 
- visar à qualificação de profissionais para 
empresas permitindo atuar na docência 
- aprofundar conhecimentos ou técnicas 
tecnológicas ou artísticas 
 

C 
T 
O 
 

S 
E 
N 
S 
U 

 
Doutorado 
 

 
- formar e qualificar professores e 
pesquisadores 

FONTE: Baseado em INFOCAPES e Boletins informativos da Capes. 

 

Os cursos stricto sensu  estão sujeitos ao acompanhamento do governo 

e de órgãos oficiais, como a CAPES,  que realizam o planejamento da pós-

graduação. Os cursos lato sensu são  voltados às demandas do mercado. 

 

Doutorado 

Para se tornar doutor é preciso se dedicar a uma pesquisa que resulte 

em uma tese, sendo exigido um rigor científico  bem maior do que o exigido de 

um mestre. Os doutores são pesquisadores por natureza e fundamentais para 

atuarem na formação de mestres (acadêmicos ou profissionais). É importante 

ressaltar que os cursos de doutorado fazem referência direta ao objetivo de 

formar pesquisadores para o trabalho científico, voltados para o 

desenvolvimento do conhecimento e para a criação de novos saberes. 

Atualmente, dos 260 mil professores universitários atuantes no Brasil, 

apenas 20% são doutores. O Plano Nacional de Pós-Graduação tem como 

meta a formação de 16 mil doutores/ano, somadas todas as áreas a partir de 

2010. Para Jorge Guimarães (2006), representante da Capes já identificou 

interesse de algumas instituições em ofertarem também doutorados 

profissionalizantes, especialmente em áreas como Contabilidade, Cirurgia, 

Odontologia e Administração. 

 


