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A P R E S E N T A Ç Ã O

O Mestrado Profissional (MP), como modalidade nova de pós-graduação stricto sensu
proposta pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vem, nos
últimos anos, recebendo grande acolhida na área da saúde coletiva. Instituições como o Institu-
to de Saúde Coletiva (ISC-UFBA), o Instituto de Medicina Social (IMS-Uerj), a Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp-Fiocruz) e, mais recentemente, a Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo identificaram nessa nova modalidade a oportunidade para a formação
qualificada dos quadros estratégicos e gestores para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Este volume resulta desse esforço conjunto, procurando demonstrar, por meio de reflexões
e experiências de vários autores, inseridos nas instituições que vêm desenvolvendo essa iniciati-
va, os desafios encontrados e as perspectivas do mestrado profissional na saúde coletiva.

No capítulo de abertura, de Moisés Goldbaum, que serviu de referência inicial para
vários autores, encontramos um dos primeiros textos que procuraram sistematizar uma refle-
xão sobre o significado do mestrado profissional na área da saúde coletiva. Goldbaum, que
na época em que escreveu o capítulo era representante da área de saúde coletiva na Capes,
apresenta os pressupostos dessa agência para a criação dos cursos de mestrado profissional e
chama a atenção para a importância de tal modalidade no provimento de recursos humanos
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atualizados em novos conhecimentos. Recursos humanos estratégicos, capazes tanto de acompa-
nhar e incorporar os processos de inovação e produção de saber quanto de formular respostas
para os problemas em suas áreas de atuação, incorporando a avaliação do impacto das interven-
ções aplicadas.

Carmen Teixeira, analisando o significado estratégico do mestrado profissional para a
consolidação do campo da saúde coletiva, faz uma revisão do conceito, da demarcação e da
política de formação de pessoal na área, identificando na experiência recente da criação dos
MP um aspecto importante das relações entre a tendência da situação de saúde da popula-
ção, a gestão e organização dos sistemas e serviços de saúde e a resposta das instituições de
ensino da área da saúde coletiva, em nível de pós-graduação.

Zulmira Hartz e Tânia Celeste situam o mestrado profissional como um elemento importante
na formação de recursos humanos em saúde coletiva. Estabelecem uma ponte entre o capítulo de
Moisés Goldbaum e o de Carmen Teixeira. Sua grande contribuição é situar a emergência do
mestrado profissional dentro do contexto das necessárias mudanças na pós-graduação stricto sensu.

Como demonstra Virginia Hortale, por meio de um olhar para as experiências inter-
nacionais, a idéia do MPl como fundamental para a formação qualificada dos quadros
estratégicos e gestores para os sistemas de saúde não é nova e nem circunscrita ao Brasil. A
análise da experiência de países da América do Norte, Europa e América Latina demonstra
que esses cursos possuem em comum a ampliação da interface com setores não acadêmicos e,
com métodos pedagógicos bastante variados, procuram responder às necessidades socialmen-
te definidas de formação de profissionais multidisciplinares com capacidade de resolver
problemas na área da saúde pública.

Nos capítulos em que são relatadas e discutidas as experiências do ISC, do IMS e da
Ensp encontramos a diversidade de interfaces estabelecidas com instituições que integram,
direta e indiretamente, o campo da saúde coletiva, no tocante a públicos-alvo, organização
dos cursos, estrutura curricular e dinâmica pedagógica.

Inês Dourado, Carmen Teixeira, Estela Aquino, Lígia Vieira, Jairnilson Paim e Naomar
de Almeida Filho descrevem a experiência do ISC com seus cinco cursos (um em Docência
de Saúde da Família, três em Gestão de Sistemas de Saúde e um em Epidemiologia em
Serviços de Saúde), situando o mestrado profissional no âmbito da vocação do programa
institucional e apresentando-o como uma experiência inovadora que contribui para o aper-
feiçoamento das práticas sanitárias, agregando conhecimentos ao campo da saúde coletiva.
Os autores enfatizam os desafios relacionados ao tempo de duração, à oferta de conteúdos
teóricos de modo condensado e intensivo, à orientação semipresencial e às características
particulares dos produtos finais de conclusão.
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Célia Pierantoni apresenta o curso de Mestrado Profissional em Administração de Saúde
do IMS como uma formação de gestores para o SUS e identifica a sua origem na experiência
acumulada pela instituição com o Curso de Especialização em Administração Hospitalar
oferecido desde a segunda metade da década de 70 do século passado. Um curso que
inicialmente tinha como público-alvo os médicos e depois passou a incorporar outras forma-
ções profissionais, adquirindo um perfil multidisciplinar. Para a autora, o MP responde aos
processos de mudança que vêm ocorrendo tanto no mundo do trabalho como no próprio SUS.

Em relação à Ensp, sua experiência é apresentada em cinco capítulos, quatro deles
referentes aos quatro diferentes cursos de mestrado profissional em andamento, ou já con-
cluídos, e um capítulo que projeta o mestrado profissional nos cenários futuros de reorgani-
zação da instituição.

O MP em Gestão de Ciência & Tecnologia (C&T), que se destina à formação de
gestores em ciência e tecnologia em saúde, é apresentado por seus coordenadores, Carlos
Gadelha e Cristiane Quental. Os autores revelam os limites dos cursos tradicionais de pós-
graduação nas áreas de administração e gestão no tratamento da interface entre C&T e
saúde. Para eles, o setor exige um tipo de formação específica que seja capaz de combinar os
universos da C&T, da saúde e da administração pública, provocando uma mudança cultural
na instituição em que foram formados os alunos.

Na segunda experiência da Ensp, Elizabeth Artmann, além de relatar o caso do MP em
Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, apresenta o ‘olhar’ dos alunos sobre o curso. A
percepção dos alunos captada em entrevistas semi-estruturadas aprofunda temas como o
alcance dos objetivos do curso, possíveis impactos/resultados atingidos, aspectos relaciona-
dos à seleção, avaliação, articulação e adequação dos conteúdos, bem como aos prazos e ao
processo pedagógico. A partir do discurso coletivo dos alunos, a autora oferece sugestões para
o aperfeiçoamento dos cursos de mestrado profissionalizante.

O MP em Gestão da Informação e Comunicação em Saúde, coordenado por Ilara de
Moraes e Miguel Murat, trata do desafio de também articular três campos de saberes, a saúde,
a informação e a comunicação. A partir desse desafio, os autores demonstram como procura-
ram superá-los criando uma estrutura curricular e de gestão do curso que permitisse ultrapas-
sar a lógica fragmentadora dominante.

Na quarta experiência, Paulo Sabroza, Maria do Carmo Leal, Silvana Granado e Inês Matos
descrevem o caso do MP em Vigilância em Saúde. Situam historicamente a vigilância e seus
conceitos, de modo a contextualizar o curso e apresentá-lo como parte da necessidade de cons-
trução e consolidação de um novo projeto de saúde pública, em que devem se formar técnicas
e políticas em saúde, e a contribuir para ampliar a base de inteligência do setor Saúde.
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Com base nas experiências que vêm sendo realizadas na Ensp e na necessidade identificada
de reorganização do seu Programa de Pós-Graduação, Carlos Freitas, Javier Rivera, Elizabeth
Artmann e Ricardo Santos situam o mestrado profissional dentro dos cenários futuros da
instituição. Não só demonstram como o mestrado profissional é uma demanda que tende a
permanecer e a crescer na Ensp e na saúde coletiva como um todo, como apresentam esta modalidade
como unidade de articulação entre o stricto sensu e o lato sensu, permitindo uma formação de
profissionais ampla e modular, atendendo às demandas atuais e potenciais do SUS.

No último capítulo, ‘Mestrado Profissionalizante: avanços e desafios’, Rita Barradas
Barata faz uma sumarização e apreciação crítica de toda a experiência relatada pelos autores
nos capítulos anteriores, articulando a existência do mestrado profissional na área da saúde
coletiva com a realidade dos cursos acadêmicos da pós-graduação stricto sensu, estabelecendo
semelhanças e diferenças identificadas entre os dois tipos de cursos. A autora chama a
atenção para os cenários que vão se descortinando a partir dessa coexistência tanto com a
pós-graduação acadêmica quanto com o lato sensu, abrindo possibilidades de novas articula-
ções na busca de uma maior possibilidade de resposta às crescentes demandas por formação
de pessoal emanada do SUS. E também para a necessidade de uma avaliação adequada e
pertinente dessa desafiante experiência.

A iniciativa da Fiocruz de organizar uma reflexão sobre o mestrado profissional na área
da saúde coletiva baseada nas experiências aqui apresentadas se insere na missão da nossa
instituição que, pelo seu lugar de instituto de ciência e tecnologia do Ministério da Saúde,
com amplas responsabilidades na formação de pessoal, principalmente em nível de pós-
graduação, sente-se compelida a participar do esforço nacional de promover maior aproxima-
ção entre o saber e o fazer no campo da saúde coletiva. Esperamos, com esta coletânea, não só
colaborar para o debate sobre o mestrado profissional, mas também para sua ampliação na
formação de quadros estratégicos para o SUS, com base na melhoria contínua das estratégias
pedagógicas e no maior envolvimento das instituições que os demandam. E, com isso, atingir
maior qualidade dos cursos e contribuir efetivamente para uma maior resolubilidade dos
problemas enfrentados pelos serviços nacionais de saúde.

Os Organizadores


