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P R E F Á C I O

Fico muito feliz com a oportunidade de prefaciar este livro que discute a experiência da
Fiocruz com o Mestrado Profissional (MP), pois hoje oferecemos nada menos do que cinco
programas nesta modalidade de pós-graduação. Tenho a satisfação de ter aberto esta discus-
são como diretor da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp), alguns anos atrás, em acalora-
dos debates que antecederam a implantação do primeiro programa na Instituição.

O Mestrado Profissional é uma inovação educacional lançada em outubro de 1995, por
meio da Portaria n. 47 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), que vem se firmando no contexto da pós-graduação brasileira, particularmente nos
últimos anos. Mesmo assim, segundo a Capes, os mestrados profissionais não passam de 169
(ou 8%) dos cerca de 2.055 cursos de mestrado recomendados pela instituição em 2005 e têm
cerca de 5.100 alunos matriculados. As estimativas da Capes são de que, em cinco anos, o MP
represente cerca de 25% do total de cursos de mestrado reconhecidos. As áreas com maior
número de programas são: multidisciplinar, administração, odontologia e saúde coletiva; a
maioria dos MP em saúde coletiva do país encontra-se na Fiocruz. Além desses, oferecemos
MPs em tecnologia de medicamentos e gestão de ciência e tecnologia em saúde, ambos
profundamente relacionados com práticas profissionais próprias da instituição.
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Os profissionais da saúde que desejavam aperfeiçoar-se para o exercício profissional e
não para a prática acadêmica tinham, na última metade da década passada, apenas as resi-
dências como opção de especialização profissional pós-graduada. As residências foram im-
plantadas no Brasil na década de 1940 e tiveram imenso prestígio – por sua qualidade e
expansão – principalmente na década de 1970, quando foi criada, no Ministério da Educa-
ção e Cultura (MEC), a Comissão Nacional de Residência Médica. Minha própria experiên-
cia profissional começou em 1973-74 com a residência em pediatria do Hospital dos Servido-
res do Estado, no Rio de Janeiro, serviço do Prof. Luis Torres Barbosa, um pioneiro, aliás, na
introdução da residência médica no Brasil e, justamente, numa instituição que de forma
também pioneira albergou esta modalidade de formação de médicos. Em 1979 implantei e
fui o primeiro coordenador da Residência em Saúde Pública da Ensp na sua nova fase (pós-
TAS – Treinamento Avançado em Serviço).

O modelo Residência Médica, entretanto, demonstrou seu esgotamento ao longo das
décadas de 80 e 90. O que era um projeto de formação muito respeitado e qualificado foi se
deformando, passando a ser, em muitos casos, apenas um primeiro emprego mal remunera-
do, sem qualidades que justificassem investimentos de tempo e dedicação dos médicos
recém-formados. A modalidade Residência estendeu-se, no seu período mais tardio, também
às demais profissões da saúde.

São decorridos trinta anos desde que o Parecer n. 97.716 do Conselho Federal de Educa-
ção definiu e fixou as características dos cursos de mestrado e doutorado no Brasil.  Para o
doutorado o objetivo é proporcionar formação científica ou cultural ampla e aprofundada,
desenvolvendo a capacidade de pesquisa e o poder criador nos diferentes ramos do saber,
exigindo a defesa de tese que represente trabalho de pesquisa importando em real contribui-
ção para o conhecimento do tema. Já o mestrado foi caracterizado ou como etapa preliminar
na obtenção do grau de doutor, ou como grau terminal, devendo a dissertação de mestrado
revelar domínio do tema escolhido e capacidade de sistematização. O caráter de terminalidade
foi considerado relevante para aqueles que, desejando aprofundar a formação científica ou
profissional recebida nos cursos de graduação, não almejassem ou não pudessem dedicar-se à
carreira científica.

Destacou o parecer a importância de um programa eficiente de estudos pós-graduados
para: 1) formar profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técnicas e processos
tendo em vista a expansão da indústria brasileira e as necessidades do desenvolvimento
nacional em todos os setores; 2) transformar a universidade em centro criador e 3) formar
professores qualificados para a expansão quantitativa do ensino superior.
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Naquele ato regularizador foi feita também uma clara distinção entre cursos de especia-
lização (destinados a treinamento, formação de atitudes e habilidades, sem abranger o campo
total do saber em que se insere a especialidade) e cursos de mestrado, que podem também
implicar especialização e operar no setor técnico-profissional, mas sempre no contexto de
uma área completa de conhecimento, ou dando ampla fundamentação à aplicação de uma
técnica ou ao exercício de uma profissão.

Pode-se, portanto, identificar, na norma regularizadora, dois tipos de mestrado, diferen-
ciados pelos seus objetivos centrais. Um deles tem como objetivo a realização de estudos
avançados em uma disciplina específica, sem preocupação com suas aplicações.
Corresponderia, na nomenclatura norte-americana, aos graus de Master of Arts (MA) e Master
of Sciences (MS), sem designação específica da disciplina correspondente. Outro tipo visa à
aplicação e extensão de conhecimentos a finalidades profissionais ou vocacionais. Diz respei-
to a graus como Master of Business Administration, Master of Arts in Education, Master of
Engineering e Master of Arts in Teaching, nos Estados Unidos.

O desenvolvimento da pós-graduação no Brasil nos últimos trinta anos deu origem a
cursos de mestrado que, com raras exceções, caracterizam-se predominantemente como o
primeiro degrau para a qualificação acadêmico-científica necessária à carreira universitária. À
época, a justificativa para essa ênfase acadêmica, com a exclusão da vertente profissional, era
de que ela seria suficiente para assegurar também a formação de pessoal de alta qualificação
para atuar nas áreas profissionais, nos institutos tecnológicos e nos laboratórios industriais.

Tal situação, dominante até os anos 80, não conseguiu se sustentar diante da intensida-
de, urgência e variedade das demandas que a sociedade brasileira passa a fazer, desde então,
ao sistema universitário. A rápida evolução do conhecimento passou a exigir, dos graduados,
formação avançada e atualizada; em paralelo, as organizações governamentais e não-governa-
mentais passaram a exigir constante elevação da qualidade e produtividade dos seus serviços.
Em complemento, a abertura de mercado passa a demandar das empresas um nível de
competitividade que as leva a buscar profissionais com formação pós-graduada, de preferên-
cia mestrado. A evolução do conhecimento, a melhoria do padrão de desempenho e a abertu-
ra do mercado induzem, então, à busca de recursos humanos que permitam uma transferên-
cia mais rápida dos conhecimentos gerados na universidade e nos institutos de pesquisa para
a sociedade. Buscam-se em todo o mundo formas mais diretas de vinculação do aparelho
formador com empresas, agências não-governamentais e governo.

Para atender a essas novas exigências e, de certa forma, complementar o espectro previsto
para a pós-graduação no decreto supramencionado, a Capes lança, em 1995, as bases para a
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regulamentação do mestrado profissional. Segundo a portaria da Capes, esse modelo de
mestrado estará voltado para a formação profissional, a fim de melhorar a qualificação de
técnicos do governo e de empresas públicas e privadas. Além das atividades de ensino, ele
prevê a aplicação das pesquisas e o repasse de tecnologia à sociedade. Com duração mínima
de um ano, o MP incentiva a criação de projetos em parceria com os setores produtivo e
governamental, assim como a oferta de atividades de extensão. Ao final do curso, o aluno
deverá apresentar um trabalho, que pode não ser na forma da tradicional dissertação. No
lugar dela, a avaliação pode ser feita, por exemplo, por meio de projetos, análises de casos e
desenvolvimento de equipamentos e protótipos.

O que diferencia os dois tipos de mestrado são o perfil dos candidatos e o foco de atuação.
Enquanto o acadêmico forma pesquisadores e docentes, o profissional qualifica para o mercado
de trabalho. Os cursos de MP destinam-se a graduados em cursos superiores, com o objetivo de
prepará-los para elaborar novas técnicas e processos ligados à sua atuação profissional, e devem
comprovar contribuição inovadora para o desenvolvimento de atividades profissionais.

Recentemente a Capes lançou proposta estimulando a criação de MPs em áreas específi-
cas, como: arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciência política, ciências agrárias,
ciências biológicas, ciências sociais aplicadas, ecologia e meio ambiente, economia, enferma-
gem, engenharias, ensino de ciências e matemática, farmácia, fisioterapia/educação física,
matemática/probabilidade e estatística, medicina, multidisciplinar, odontologia, planeja-
mento urbano/demografia, saúde coletiva e zootecnia/recursos pesqueiros.

Comprometida com o avanço contínuo do Sistema Único de Saúde (SUS), a Fiocruz
vislumbrou a oportunidade de contribuir para melhorar a governance deste sistema, por
meio de pesquisas direcionadas para este fim, e criar os mestrados profissionais para atender
às necessidades da gestão pública.

Com isso, surgiram na Fiocruz, nos últimos seis a sete anos, correspondendo ao início do
século XXI, os mestrados profissionais, que são objeto da análise e reflexão de muitos coorde-
nadores de programas e professores dos nossos cursos.

Da mesma forma, a Presidência da Fiocruz passou a fomentar a investigação aplicada em
saúde pública, através do Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública, que
visa a desenvolver conhecimentos, instrumentos e mecanismos para o incremento da quali-
dade do sistema de saúde brasileiro nos seus vários campos de atuação: gestão de sistemas,
serviços e organizações; epidemiologia; promoção e educação em saúde; saúde do trabalhador
e tantas outras áreas que hoje compõem o sofisticado e abrangente campo de conhecimento
e ação da saúde pública brasileira contemporânea.
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Deixo-os com a leitura da nossa experiência, estimando que, ao fazê-lo, todos os leitores
sintam-se estimulados a também participar deste enorme esforço nacional em prol da melhoria
do nosso sistema de saúde e, por conseqüência, da saúde da nossa população.
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