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A diversificação de "produtos" de pós-graduação é uma consequência esperada do movimento 
que está transformando a educação numa mercadoria mais ou menos como outra qualquer. 
 
O problema é que essa transformação ainda não está completa, e nossos cérebros ficam 
divididos entre dois registros por vezes antagônicos: o pedagógico e o mercadológico. 
 
Pelo primeiro, a educação é um valor em si mesma. Nós estudamos para aprender - e não por 
razões instrumentais. Aqui, as avaliações deveriam ser feitas exclusivamente com base nos 
conhecimentos do examinando. 
 
Já pelo paradigma mercadístico, a educação é um meio para obter os melhores cargos e mais 
renda. 
 
Como na prática é impossível que empregadores avaliem objetivamente as competências de 
cada candidato que bate a sua porta, eles acabam ficando com a segunda melhor opção 
disponível, que são os títulos acadêmicos do aspirante, os quais passam, assim, a ter valor de 
mercado. 
 
É justamente do choque entre os dois planos que surge o espaço para o mestrado profissional. 
A pós acadêmica tem o "defeito" de ser acadêmica demais. Dos temas pouco práticos à 
rebuscada liturgia das universidades, essa modalidade não responde aos anseios da parte do 
público mais afeita ao registro mercadológico. 
 
Os MBAs, por outro lado, padecem do fato de estar muito alinhados com os anseios do 
mercado. São rápidos e respondem a demandas de quem está no mundo real -e não na 
academia. 
 
Mas, justa ou injustamente, os MBAs ganharam reputação de pouco rigorosos. Desde que a 
anuidade seja paga pontualmente, o aluno sempre obtém o certificado. Resultado: é mais um 
cliente satisfeito. 
 
O mestrado profissional pretende reunir o melhor desses dois mundos. Aparentemente, há 
espaço para isso. Se vai ou não dar certo, é uma outra questão. 
 
Às vezes, a divisão de nossos cérebros em módulos produz paradoxos, como rejeitar coisas em 
princípio equivalentes devido a diferenças na forma como são apresentadas. 
 
Se o sujeito oferece R$ 200 à própria mulher por uma ardente noite de amor, dá justa causa 
para o divórcio. 
 
Mas, curiosamente, se ele regalá-la com um jantar que custe o dobro para obter o mesmo 
objetivo, estará apenas sendo romântico. 
 
Foi só recentemente que a psicologia cognitiva e a economia comportamental começaram a 
levantar as evidências de quão pouco à vontade nossos cérebros (forjados para uma sociedade 
de caçadores-coletores) ainda ficam com a economia de mercado. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 14 mar. 2011, Mercado, p. B8. 


