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O mundo empresarial, cada vez mais exigente, vive prospectando candidatos com 
características e habilidades técnicas e comportamentais, pois as empresas enxutas 
requerem profissionais cada vez mais competentes: a educação continuada deixou de ser 
uma opção e passou a ser uma necessidade de indivíduos que entram ou que precisam 
permanecer no mercado de trabalho. 
Este artigo está dividido em quatro etapas: a primeira aborda a educação continuada em 
busca de uma qualificação e há necessidade de profissionais qualificados para o atual 
contexto. Num segundo momento apresentam-se orientações, como escolher o curso 
certo para seu projeto de vida, concentrando-se nos famosos MBAs chamados de pós-
graduação. A diferença entre MBAs, mestrado acadêmico, mestrado profissional e 
doutorado, suas especificidades e contribuições são reservadas para o terceiro momento. 
Os mestrados e doutorados (stricto sensu), como melhores níveis de ensino existentes 
no Brasil, e a busca por profissionais com mestrado e doutorado pelo setor privado são 
abordados na última série dos artigos sobre educação continuada. Essas modalidades de 
cursos vêm atendendo à demanda do mercado de trabalho – e este tem absorvido 
profissionais cada vez mais capacitados –, consolidando-se como uma experiência 
acadêmica que deve ser encarada com seriedade. 
O desenvolvimento de políticas e práticas por parte do governo, bem como a 
conscientização da sociedade, por entender que o contexto atual exige uma educação 
continuada, um constante aprender a aprender, podem ser fatores decisivos para o 
avanço da pós-graduação, contribuindo para o avanço do conhecimento e para o 
aperfeiçoamento da qualidade da mão-de-obra no mercado de trabalho. 
Considerando o constante processo pelo qual a sociedade passa, é importante criar uma 
estrutura que permita ao indivíduo a busca pelo crescimento de seus conhecimentos e 
que esse seja revertido em benefícios para a sociedade, pois as empresas requerem 
maior conhecimento conceitual e humano. Ana Leite e Criseida Lima em pesquisa 
realizada sobre a formação profissional do administrador de empresas afirma que a 
busca contínua do saber e de novos aprendizados, desenvolvendo os talentos humanos, 
é fator essencial para a sobrevivência das empresas. 
A busca pela educação continuada tem se mostrado como uma boa alternativa para 
chegar ao sucesso. Num momento em que o conhecimento é tão importante, o aprender 
a aprender é uma necessidade, fazendo com que o processo do aprendizado nunca seja 
considerado completo. Com a crescente importância atribuída ao conhecimento formal, 
ocorre expressivo aumento dos investimentos dirigidos à ciência e a tecnologia, 
significativa alteração da organização do trabalho e valorização da formação superior. 
Nesse sentido os cursos de pós-graduação lato sensu, onde estão concentradas as 
especializações e os MBAs, e a pós-graduação stricto sensu tradicional acadêmica (o 
doutorado e, atualmente, o mestrado profissional) vêm capacitar e qualificar 



 
profissionais de alto nível, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. Os 
cursos acadêmicos não valorizam a prática profissional vivida devido a vários fatores. 
Uma das causas apontadas pela pesquisadora Tânia Fischer é a distância que os 
acadêmicos colocam entre a pesquisa produzida na academia e as práticas profissionais. 
O mestrado profissional já estava previsto na regulamentação inicial da pós-graduação 
brasileira. Tanto os mestrados profissionais como os doutorados profissionais são 
experiências de inovação e reinvenção das práticas acadêmicas, com o objetivo de 
desenvolver uma perspectiva inovadora de ensino integrado à pesquisa e à cooperação 
técnica, privilegiando a integração entre estudantes, pesquisadores e profissionais de 
distintas áreas e formação diversificada. 
Com um mercado de trabalho competitivo e a solicitação das empresas por profissionais 
com qualificação alta, a educação continuada tem se mostrado uma excelente alternativa 
para chegar ao sucesso. É importante refletir aqui o que é a educação continuada. 
Pode-se compreendê-la como um processo prolongado por toda a vida de um indivíduo, 
num contínuo desenvolvimento. O contexto atual mostra não ser possível formar 
pessoas em caráter definitivo, sendo necessária a constante reaprendizagem para que 
não se tornem obsoletas rapidamente. 
A reputação dos profissionais do mercado exige a possibilidade de testarem suas 
credenciais, por meio de diplomas e certificados de cursos realizados em instituições 
educacionais de boa reputação, na tentativa de se apoderar de parte do seu prestígio para 
conseguirem legitimação interna nas empresas em que atuam. Ao escolher uma 
instituição renomada, um executivo pode adquirir credenciais de valor dela oriundas, 
pois ela transmite ao mercado um selo de qualidade ao profissional. 
Hoje, são muitas as variáveis a serem consideradas para manter a empregabilidade em 
alta. A educação continuada só tem sentido se agregar à pessoa competências técnicas, 
gerenciais e comportamentais. Ela tem que sair diferente de como entrou. Muita gente 
busca pós-graduação (stricto sensu) ou especialização (lato sensu) por preguiça e com 
preguiça – por preguiça porque não se esforça para se desenvolver no próprio trabalho e 
espera que alguma mágica vá acontecer na sala de aula; com preguiça porque realiza o 
curso como quem vai ao cinema ou assistir à TV, com postura passiva de expectador. 
Muitos iniciam e terminam o curso como entraram, sem postura reflexiva. 
O artigo continua na próxima semana, quando serão abordados como escolher o curso 
certo e a caracterização dos cursos de especialização na modalidade MBA. 
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