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Carmen Teixeira

SIGNIFICADO ESTRATÉGICO DO MESTRADO
PROFISSIONALIZANTE NA CONSOLIDAÇÃO

DO CAMPO DA SAÚDE COLETIVA

2

A criação e o desenvolvimento dos mestrados profissionalizantes em saúde coletiva cons-
tituem uma oportunidade para a reflexão acerca da situação atual e das tendências da
própria saúde coletiva, como campo de saber e práticas, e, especialmente, nos estimulam a
refletir sobre as diversas modalidades de formação de pessoal nessa área, identificando seus
limites e suas perspectivas na conjuntura atual. Assim, tratarei, aqui, de recuperar, em linhas
gerais, o processo de constituição do campo da saúde coletiva, suas tendências e perspectivas,
para, em seguida, situar a proposta dos mestrados profissionalizantes no conjunto das diver-
sas modalidades de formação de pessoal na área, discutindo seu significado estratégico no
contexto do processo de reforma sanitária.

Com base em revisão da literatura recente sobre o tema, busquei inicialmente caracterizar
o campo da saúde coletiva, como campo disciplinar, campo de aplicação tecnológica e campo
de práticas sociais. Em seguida, sistematizo uma breve análise sobre as diversas modalidades
de formação de pessoal em saúde coletiva no Brasil hoje, com o objetivo de situar a criação
dos mestrados profissionalizantes e discutir sua especificidade e seu significado como moda-
lidade de formação de pessoal e ampliação dos espaços de produção de conhecimentos e
desenvolvimento tecnológico na área. Em vista disso, discuto a importância do mestrado
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profissionalizante em saúde coletiva para a formação de sujeitos comprometidos com os
princípios e valores da reforma sanitária e para o aperfeiçoamento do processo de formulação
de políticas, planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como para a
introdução e consolidação de inovações organizacionais, tecnológicas e operacionais nas prá-
ticas de saúde.

SAÚDE COLETIVA: DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO CAMPO

O desenvolvimento teórico-conceitual e prático-instrumental na área da saúde coletiva
vem se dando ao longo dos últimos 25 anos, gerando uma reflexão de caráter epistemológico
que estimula vários autores interessados na história, sociologia e filosofia da ciência e das
práticas de saúde em nosso meio.

Em revisão abrangente sobre o tema, Almeida Filho (2000a) recuperou diversas aproxi-
mações realizadas por pesquisadores que analisam a saúde coletiva como campo de produção
de conhecimentos sobre a problemática de saúde entendida em sua dimensão coletiva, social,
ao mesmo tempo que identificou a existência de uma reflexão paralela que considera a saúde
coletiva como um conjunto de práticas (econômicas, políticas, ideológicas, técnicas etc.) que
tomam por objeto as necessidades sociais de saúde. O autor resgata a reflexão pioneira de
Donnangelo (1982), para quem a saúde coletiva deve ser entendida como “conjunto de
saberes” que subsidia práticas sociais realizadas por distintas categorias profissionais e outros
atores sociais que se mobilizam para o enfrentamento dos problemas de saúde, na busca de
respostas que ultrapassam a organização do cuidado individual e podem incidir sobre seus
determinantes sociais e históricos.

Coerentemente com essa perspectiva, Paim (1982:18-19) afirma que a saúde coletiva
“compreende a investigação dos determinantes da produção social das doenças e da organiza-
ção dos serviços de saúde e o estudo da historicidade do saber e das práticas sobre as mes-
mas”, concepção que é reforçada por Teixeira (1985:89) quando define a saúde coletiva
como “área de produção de conhecimentos que tem como objeto práticas e saberes de saúde,
referidas ao coletivo enquanto campo estruturado de relações sociais onde a doença adquire
significação”. Já Ribeiro (1991) chama a atenção para o caráter interdisciplinar da saúde
coletiva, identificando suas “disciplinas básicas” – epidemiologia, planejamento e adminis-
tração em saúde e ciências sociais em saúde –, enumerando como objetos de investigação a
situação de saúde, as políticas de saúde, a relação entre os processos de trabalho e doença e
agravos, bem como as intervenções de grupos e classes sociais sobre a questão sanitária.
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Mais do que campo científico, porém, o entendimento da saúde coletiva como “âmbito
de práticas” (Paim, 1992) se fundamenta na reflexão de Gonçalves (1992), que se debruçou
sobre a organização tecnológica do trabalho em saúde e caracterizou a saúde coletiva como o
conjunto de práticas que toma por objeto necessidades sociais de saúde e como instrumentos de
trabalho distintos saberes e tecnologias, materiais e imateriais, organizando-se em ativi-
dades de intervenção sobre condições e modos de vida de grupos sociais e do ambiente
onde vivem, independentemente dos sujeitos (tipo de profissional) que as realizem e do
modelo de institucionalização.

Nessa perspectiva, Testa (1992) entende a saúde coletiva como uma prática social,
uma construção histórica que supõe o redimensionamento teórico da saúde como “campo
de força” da produção científica e âmbito de aplicação da tecnociência. Para Paim e
Almeida Filho (1998, 2000) trata-se de um espaço no qual diferentes organizações e insti-
tuições sociais, constituídas por diversos agentes (especializados ou não), realizam ações
concretas de promoção da saúde, dentro e fora do contexto convencionalmente reconhe-
cido como ‘setor Saúde’.

Recorrendo a Bourdieu (1983, 1996) para pensar a saúde coletiva como campo científico
e campo de práticas, Almeida Filho propõe uma distinção (provisória e preliminar, segundo
o autor) entre campo disciplinar, campo de aplicação tecnológica e campo de práticas sociais,
para caracterizar a saúde coletiva (Figura 1). Assumindo que tais conceitos são simultanea-
mente caudatários e tributários do conceito de campo científico, este autor explicita que

campo disciplinar (CD) refere-se ao espaço histórico-social e institucional ocu-
pado predominantemente com o desenvolvimento de processos de produção e
aplicação de conhecimentos científicos, campo de aplicação tecnológica (CAT)
indica espaços histórico-sociais e institucionais definidos por um predomínio
de atividades de aplicação de tecnologia (...) e campo de práticas sociais (CPS)
refere-se ao espaço simbólico, histórico-social e institucional onde se efetivam
processos semi-estruturados e não estruturados de exercício da prática comunal
ou profissional. (Almeida Filho, 2000a:26-27)

Conforme esquematizado na Figura 1, o campo da saúde coletiva (CSC) incorpora
integralmente um campo disciplinar – a epidemiologia (CD/EPI) –, um campo de aplicação
tecnológica – o planejamento e gestão em saúde (CAT/PSG) – e um campo de práticas
sociais – a promoção da saúde (CPS/PRS) (Almeida Filho, 2000a). Ainda segundo o autor,
entre esses campos distintos observa-se uma grande área compartilhada que, não obstante,
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ainda permite preservar as especificidades de cada campo (respectivamente científico,
tecnológico e de prática social).

Figura 1 - O campo da saúde coletiva

[CSC] ⊃ (CD/Epi), (CAT/PGS), (CPS/PrS), (CD/Epi ∩ CPS/PrS)
(CD/Epi ∩ CAT/PGS), (CAT/PGS ∩ CPS/PrS)

(CD/Epi ∩ CAT/PGS ∩ CPS/PrS)

Fonte: Almeida Filho, 2000a:27.

Em suma, a saúde coletiva pode ser compreendida em seu processo de constituição
histórica como o campo complexo de produção de conhecimentos sobre a problemática da
saúde-doença-cuidado, que se desdobra em processos de desenvolvimento e experimentação
tecnológica no âmbito de práticas sociais de promoção e proteção da saúde e prevenção de
riscos e agravos, que abarcam desde a formulação e implementação de políticas públicas
‘saudáveis’, de caráter intersetorial, até a realização de ações que se materializam na prática
cotidiana dos serviços de saúde e de organizações sociais voltadas para a melhoria das condi-
ções e dos modos de vida de indivíduos e grupos da população (Teixeira, 2000, 2002, 2003;
Buss, 2003; Czeresnia, 2003).

Espaço social

CD/Epi

CAT/PGS
CPS/PrS

CSC
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A constituição e a consolidação desse campo pressupõem e exigem a formação de sujei-
tos – especializados ou não, como sugere Almeida Filho (2000a) – capazes de se inserir em
processos de produção de conhecimentos e de tecnologias, bem como na formulação e
implementação de políticas e práticas que tomem como objeto condições, estilos e modos de
vida de distintos grupos populacionais, operando, nesse percurso, um diálogo com outros
campos disciplinares e outros âmbitos de prática, como por exemplo a clínica, a sociologia, a
economia, a política, a antropologia, o direito etc.

A emergência da saúde coletiva se deu exatamente pelo processo de constituição de
sujeitos que buscaram realizar esse diálogo, partindo da análise crítica das práticas de saúde
vigentes, como foi o caso dos estudos pioneiros de Antonio Sergio Arouca (1975) e Maria
Cecília Donnangelo (1976). Ao inaugurarem uma reflexão sobre os objetos, as práticas e as
ideologias prevalentes em meados dos anos 70 no âmbito da medicina preventiva e comuni-
tária, esses autores abriram espaço para o desenvolvimento conceitual que hoje fundamenta
o campo da saúde coletiva, o qual vem se configurando como um campo extremamente
dinâmico e diversificado, tanto em termos de áreas de produção de saberes quanto de práti-
cas sociais voltadas para a promoção e melhoria da qualidade de vida e saúde.

Nesse contexto é que se insere a proposta de criação e desenvolvimento dos mestrados
profissionalizantes em saúde coletiva, uma nova modalidade de formação de pessoal que vem
se acrescentar às modalidades anteriores de formação especializada neste campo e cujo signi-
ficado estratégico discutimos a seguir.

FORMAÇÃO DE PESSOAL EM SAÚDE COLETIVA: ÂMBITOS E NÍVEIS

O ensino das disciplinas do campo da saúde coletiva, bem como o desenvolvimento de
atividades pedagógicas que reproduzem as práticas características desse campo, vem se
institucionalizando em diversos âmbitos e níveis do processo de formação de pessoal na área
de saúde nos últimos vinte anos.

De fato, a gestação do pensamento crítico que deu início ao surgimento desse campo se
desenvolveu no âmbito acadêmico, desde meados dos anos 70 do século passado, conforman-
do-se mais nitidamente nos espaços pedagógicos conquistados nos cursos de graduação1 da

1 Estamos considerando que os primórdios do ensino da saúde coletiva remontam aos anos 60, com a
criação dos departamentos de Medicina Preventiva e Social e departamentos correlatos nas demais
escolas da área da saúde.
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área de saúde e, principalmente, nos programas de pós-graduação,2 os quais vieram a consti-
tuir, inclusive, a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), no
início dos anos 80.

O debate sobre o ensino da saúde coletiva tem acompanhado a expansão da base institucional
da Abrasco, que na época de sua criação contemplava os programas de pós-graduação stricto
sensu e os cursos de pós-graduação lato sensu, loci dos quais emanava uma preocupação com a
inserção da saúde coletiva no âmbito dos diversos cursos de graduação na área da saúde.

Com a implementação do processo de reforma do sistema de saúde no Brasil, durante os
anos 90, e diante dos desafios colocados para a área de saúde pública/coletiva no nível
internacional,3 o ensino das disciplinas e atividades vinculadas a este campo tende a se
espraiar para outras profissões e outros níveis de formação de pessoal, como, aliás, já vem
ocorrendo a partir dos esforços de capacitação e educação permanente desenvolvida no
âmbito do SUS.

O locus institucional do ensino da saúde coletiva, no momento atual, envolve discipli-
nas e atividades ministradas por departamentos de diversas escolas e cursos – de medicina,
enfermagem, odontologia, farmácia, nutrição, engenharia sanitária etc. – que se responsabili-
zam, direta ou indiretamente, pelo ensino de epidemiologia, política, planejamento e/ou
administração em saúde, e das ciências sociais em saúde, sob diversas denominações.

Nos últimos anos, por força do movimento em prol das reformas curriculares na área da
saúde, desencadeado por um conjunto de atores vinculados a instituições e cursos que se fazem
representar por entidades como a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino
Médico (Cinaem), a Associação Brasileira de Educação Médica (Abem), a Associação Brasileira
de Enfermagem (Aben), a Associação Brasileira de Ensino Odontológico (Abeno) e outras, várias
delas aglutinadas na Rede Unida, as concepções e práticas de saúde coletiva tendem a se
expressar na definição de objetivos curriculares e aparecem mencionadas nas competências
profissionais das diversas áreas, o que cria o desafio para vários outros departamentos e escolas
de formação superior da área de saúde (Rede Unida, 1998; CNE, 2001).

2  Também situamos os primórdios do ensino da saúde coletiva nos programas de pós-graduação em
medicina preventiva, social ou comunitária, nos quais se ancorou nos anos 70 a partir da crítica aos
movimentos ideológicos da área, ampliando-se consideravelmente nos anos 80 em termos do número
de cursos de mestrado e doutorado, residências e cursos de especialização desenvolvidos no país.

3  Ver, por exemplo, o debate realizado no final da década de 90 e início do século atual, sobre a
educação em saúde pública na região das Américas (Costa Rica, 1997; México, 1998; Havana, Cuba,
2000). Ver OPS/OMS, 1999; OPS, Alaesp, 2001.
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Mais recentemente, inclusive, tem se proposto a criação do curso de graduação em saúde
coletiva (UFRJ e UFBA), voltado para a formação de profissionais capazes de atuar crítica e
criativamente nos espaços criados pelo processo de reorientação do modelo de atenção à saúde no
país, de modo a contribuir para o fortalecimento das atividades de promoção e proteção da saúde,
prevenção de riscos e agravos em grupos populacionais específicos, e de planejamento e gestão de
serviços de saúde em vários níveis do sistema (Paim, 2001, 2002; Aquino & Medina, 2002).

A elaboração de tal proposta desencadeou um intenso debate na área, desdobrado em
eventos específicos realizados nos últimos anos, como o Congresso Nacional da Rede Unida
(Londrina, 2003) e o Congresso da Abrasco (Brasília, 2003). Configurou-se uma situação apa-
rentemente sem perspectiva de consenso sobre a pertinência dessa proposição a curto prazo.

Além da expansão e diversificação do ensino de saúde coletiva no âmbito da graduação, os
anos 90 assistiram à consolidação da formação pós-graduada, seja lato sensu (especialização,
residência), seja stricto sensu (mestrados e doutorados), espaço privilegiado do processo de
produção de conhecimentos e experimentação tecnológica desenvolvida no campo da saúde
coletiva. De fato, no âmbito dos cursos de pós-graduação stricto sensu vem se ampliando e
consolidando um conjunto heterogêneo de grupos e linhas de pesquisa que determinam, de
certo modo, os limites e a configuração do campo,4 enquanto os cursos de pós-graduação lato
sensu se constituem em espaços de aplicação tecnológica, pela incorporação de tecnologias leves
utilizadas nas atividades desenvolvidas nas diversas áreas temáticas que se fundamentam nas
disciplinas nucleares ao campo da saúde coletiva.

O conjunto de cursos de pós-graduação acaba funcionando, assim, como uma rede de ‘obser-
vatórios’ das tendências da situação de saúde da população, ‘laboratórios’ de pesquisa acerca de
seus determinantes e condicionantes, e ‘rede’ cujas malhas retêm o que de mais importante
acontece do ponto de vista da política, da gestão e da organização dos sistemas, dos serviços e dos
recursos envolvidos nas práticas de atenção à saúde das pessoas e grupos da população.

Finalmente, cabe registrar que o ensino das disciplinas-eixo do campo da saúde coletiva e o
desenvolvimento de atividades práticas que se fundamentam em conhecimentos, métodos e
técnicas derivadas da epidemiologia, do planejamento e gestão em saúde e das ciências sociais

4 Ver mapeamento realizado pela Abrasco em 1996, publicado no número inaugural da revista Ciência
e Saúde Coletiva, que expressa as tendências na produção de conhecimentos em epidemiologia, plane-
jamento & gestão em saúde e ciências sociais (Teixeira & Sá, 1996). O exame do conteúdo dos diversos
números da revista pode, inclusive, ser um indicador das tendências da produção na área, bem como a
realização de algumas pesquisas que tomam por objeto a produção científica nesse campo, com base no
banco de dados da Capes e em outras fontes de informação (Ayres, 2000; Levcovitz et al., 2003).
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em saúde não apenas tendem a se espraiar de modo a atingir o ensino das profissões de saúde
nos nível da graduação e da pós-graduação. Eles também alcançaram o ensino médio5 e a
educação permanente em saúde,6 este último através, principalmente, dos cursos introdutórios
oferecidos pelos Pólos de Formação em Saúde da Família7 às equipes do Programa Saúde da
Família (PSF).

Nesse contexto é que floresceu a proposta de criação do Mestrado Profissionalizante8

(MP), modalidade de formação de pessoal em saúde coletiva que detém, a nosso ver, um
significado estratégico não só para a qualificação dos sujeitos que atuam na gestão e
operacionalização das políticas e práticas de saúde consentâneas com os princípios e diretri-
zes da reforma sanitária em nosso meio. Tal modalidade constitui, também, um espaço
privilegiado de produção de saberes e desenvolvimento tecnológico em áreas críticas para a
consolidação do campo da saúde coletiva, isto é, sua validação como campo de conhecimen-
tos e de práticas que incidem favoravelmente sobre a melhoria das condições, dos estilos e
modos de andar a vida dos diversos grupos da população.

MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM SAÚDE COLETIVA:
SIGNIFICADO ESTRATÉGICO

A principal característica do mestrado profissionalizante reside, a nosso ver, no fato de
ser ele oferecido a partir do estabelecimento de uma parceria entre instituições de serviços e
instituições de ensino, levando-as ao mais alto grau de aproximação, em um processo que se

5 Por meio dos cursos oferecidos pelas escolas técnicas do SUS, embora a maioria das atividades esteja
voltada para o fortalecimento do processo de formação de pessoal que atua no âmbito do modelo
médico-assistencial hegemônico, como tem sido o caso da experiência recente do Projeto de
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae) (Brasil, 2003a).
6 Cabe registrar também o esforço continuado de capacitação nas áreas de vigilância em saúde
(epidemiológica e sanitária) e os numerosos cursos de capacitação de gestores de unidades de saúde
(Gerus) e de sistemas locais de saúde realizados particularmente na segunda metade dos anos 90, a partir
da intensificação do processo de municipalização da gestão do SUS. A iniciativa de desenvolvimento
desses cursos tem partido, geralmente, das instituições de serviços (MS, SES e SMS) que contam com
apoio técnico e financeiro de organizações internacionais, como a Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas), e com a participação de docentes provindos de núcleos e programas de saúde coletiva nos vários
estados e regiões do país (Mota, 2003). Ver também Ribeiro & Motta, 1996.
7 No momento atual os Pólos de Capacitação em Saúde da Família, criados na maioria dos estados onde
se avançou na implantação do PSF a partir de 1994, estão sendo substituídos pelos Pólos de Educação
Permanente no âmbito do SUS, conforme proposta adotada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde (Segetes/Ministério da Saúde) (Brasil, 2003a, 2003b).
8 Uma síntese das características gerais do mestrado profissional encontra-se em Virmond, 2002.
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tenta institucionalizar desde que se discute a necessidade de ‘integração ensino-serviço’,
forma de superação dos modelos tradicionais de formação na área de saúde, quais sejam, o
‘modo escolar’, distanciado da realidade concreta, e o ‘modo em serviço’, nela mergulhado.
Ambos os modelos apresentam vantagens e desvantagens, as quais se situam em um gradiente
de aproximação e distanciamento entre a reflexão crítica sobre as práticas cotidianas e o
aprendizado instrumental de métodos e técnicas utilizados nos processos de trabalho no
âmbito das instituições de serviços.

A criação do mestrado profissionalizante pode ser entendida como o resultado de uma
busca pelo estabelecimento de um quantum de aproximação e distanciamento que permita
a maximização das vantagens e a minimização das desvantagens presentes nos dois modelos.
Nessa perspectiva, a implantação do MP em Saúde Coletiva pode ser vista como a possibilidade
de institucionalização de um espaço onde pode se conjugar o que há de melhor no ambiente
acadêmico, ou seja, o interesse pela produção de conhecimentos, a partir da crítica sistemática
ao conhecimento existente e da abertura à identificação de novos problemas, objetos e
abordagens, com o que há de melhor no ambiente dos serviços. Isto é, o desafio cotidiano de
encontrar soluções aos problemas, de formular políticas e desenvolver estratégias que incidam
efetivamente sobre estruturas e práticas insuficientes e/ou inadequadas para o enfrentamento
e resolução dos problemas existentes.

Para que essa possibilidade se concretize é necessário, entretanto, que a parceria
estabelecida entre as instituições de serviço e de ensino – o Ministério da Saúde, as secretarias
estaduais e municipais e as Instituições de Ensino Superior (IES) – possa constituir-se de fato
em uma oportunidade de diálogo e negociação, não apenas em termos do financiamento dos
cursos, mas em torno do projeto político-pedagógico, dos conteúdos programáticos necessá-
rios e possíveis de serem abordados, dos problemas a serem pesquisados e dos produtos
esperados do curso.

Isso pressupõe que, desde o primeiro momento do contato entre as instituições interes-
sadas, a que demanda o curso e a que o oferece, seja desenvolvido um processo de análise
prévia dos problemas, necessidades e demandas institucionais, cotejando-se tais elementos
com o enfoque adotado nos cursos em questão, os quais devem adotar um desenho curricular
suficientemente flexível a ponto de permitir uma certa adaptação aos requerimentos deseja-
dos pela instituição conveniada com o programa de pós-graduação que oferece o MP.

Desse modo, é necessário que durante a execução do curso se criem condições para um
monitoramento contínuo do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e da
elaboração dos produtos finais, os quais se pretende que se insiram no processo de produção
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de conhecimentos e experimentação tecnológica na área de saúde coletiva, e especificamente
representem uma contribuição à gestão, ao planejamento, à avaliação e à organização das
práticas de saúde coletiva no âmbito do SUS.

Além disso, cabe pensar que o MP pode se constituir em um espaço que permita a
reflexão e incorporação, pelos distintos sujeitos, de valores éticos e políticos coerentes com a
excelência acadêmica e o compromisso com a eficiência, efetividade, qualidade e humanização
das práticas de gestão e atenção à saúde no âmbito do sistema público. Desse modo, a
reflexão pedagogicamente orientada na interface entre os problemas dos serviços e o acervo
de conhecimentos e tecnologias desenvolvidas no campo da saúde coletiva pode se tornar o
cenário de problematização do sentido histórico da formação de pessoal e da mudança das
práticas de saúde em nosso meio.

Desdobrando essa argumentação, cabe recuperar a distinção que existe entre o mestrado
e doutorado acadêmicos e os mestrados profissionalizantes, no que diz respeito ao recorte dos
objetos de conhecimento e intervenção adotados como ponto de partida para a formulação
da proposta político-pedagógica dos cursos. No âmbito dos mestrados e doutorados acadêmi-
cos em saúde coletiva, tem prevalecido o recorte disciplinar, base da estruturação das distin-
tas ‘áreas de concentração’, quais sejam, epidemiologia, planejamento e gestão em saúde e
ciências sociais em saúde. Já no mestrado profissionalizante, vem sendo adotada a lógica que
privilegia a constituição de áreas temáticas, com especificação mais clara dos problemas e
práticas envolvidos em recortes específicos, como é o caso da ‘gestão de sistemas de saúde’,
‘epidemiologia em serviços de saúde’, ‘vigilância sanitária’ etc.

Isso reflete, por um lado, a diversificação de linhas de pesquisa e de intervenção, que
impõe a busca de expansão das fronteiras do conhecimento disciplinar, ao tempo que exige o
aprofundamento no estudo de problemáticas específicas, em suas várias dimensões –
epidemiológica, social, política e cultural. Com isso, a tendência é que se estabeleçam áreas
temáticas que expressam, de um lado, a delimitação de objetos e a experimentação de aborda-
gens inovadoras em seu estudo, ao tempo que absorvem a necessidade de vinculação dos resul-
tados dos estudos à busca imediata de alternativas de solução para os problemas geradores.

Talvez seja o caso de se pensar que essa tendência no campo da saúde coletiva configura um
duplo desafio. Por um lado, a necessidade de desenvolvimento de estudos e pesquisas que
assumam a interdisciplinaridade na constituição dos objetos e na seleção das estratégias de
pesquisa (Almeida Filho, 2000b), avançando no alargamento das fronteiras do conhecimento
no campo e, por outro, a necessidade de se desenvolver estudos e pesquisas ‘operacionais’, que
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tenham como finalidade subsidiar a tomada de decisões e a incorporação de conhecimentos e
tecnologias que impliquem o aperfeiçoamento das políticas e práticas de saúde.

Assim, o mestrado profissionalizante se situa, ao nosso ver, no pólo mais instrumental
dessa tendência bipolar, sendo o espaço onde pode se dar a produção de novos conhecimen-
tos e a aproximação entre os conhecimentos e tecnologias existentes e a prática concreta. Por
conta disso, os produtos dos MPs9 podem ser estudos de síntese que subsidiem a formulação
de políticas e projetos, bem como textos que contenham os resultados da elaboração e
experimentação de instrumentos de trabalho, ‘tecnologias leves’, a serem incorporadas à
gestão, promoção ou prevenção de riscos e agravos, ou estudos de caso desenvolvidos no
âmbito das organizações de saúde, cujos resultados contribuam para a introdução de inova-
ções gerenciais, organizativas e operacionais no processo de produção das ações e serviços.

Analisando especificamente o significado dessa proposta no contexto do movimento
pela reforma sanitária e especificamente no processo de construção do SUS, cabe considerar
que a implementação dos cursos de mestrado profissionalizante representa a conformação de
um espaço de formação de profissionais e trabalhadores de saúde coletiva, que podem vir a se
constituir em “sujeitos epistêmicos, avaliadores e públicos” (Testa, 1991), responsáveis pelo
desencadeamento de mudanças nas organizações e práticas de saúde.

Os egressos do MP, nas diversas áreas temáticas nas quais vêm sendo desenvolvidos os
cursos, se inserem no debate das alternativas de organização e gestão dos sistemas e práticas de
saúde na sociedade contemporânea e no Brasil, em particular, podendo vir a atuar na conso-
lidação do processo de descentralização e democratização da gestão do SUS e da implementação
de propostas alternativas de organização das práticas de saúde, como é o caso da promoção e
vigilância da saúde.

COMENTÁRIO FINAL

A implantação dos cursos de MP em saúde coletiva tem gerado um debate entre os
profissionais da área, desdobrado em oficinas de trabalho e eventos específicos promovidos
pela Abrasco, inclusive durante os Congressos Brasileiros de Saúde Coletiva ocorridos nos

9 Para uma ref lexão sobre a natureza dos produtos f inais dos cursos de mestrado profissional, ver
Roesch, 2001. Os relatos das experiências em curso, contidos nos demais capítulos deste volume,
oferecem um panorama das tendências da produção científica e tecnológica pelos mestrados
profissionalizantes, podendo vir a ser objeto de estudos específicos.
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últimos anos. Durante esses eventos, várias questões têm sido colocadas e críticas têm sido
formuladas, abarcando preocupações e discordâncias com relação à forma de financiamento,
à estrutura curricular dos cursos, ao tempo de duração, ao fato de que muitos deles se
realizam de forma semipresencial, questionando-se, no limite, a qualidade dos produtos
finais e a pertinência da criação desses cursos.

Evidentemente, todos esses aspectos continuarão a ser objeto de debates e fomentam,
inclusive, a busca de aperfeiçoamento progressivo das propostas em andamento, as quais
podem vir a ser objeto de avaliações específicas por parte da comunidade científica da área,
para além da submissão dos cursos às normas de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Esse, aliás, é outro dos pontos que vêm sendo
discutidos. A implantação dos mestrados profissionais coloca o desafio de rever os critérios
de avaliação dos cursos de pós-graduação, agregando elementos que possam captar a sua
especificidade e a sua contribuição ao avanço do conhecimento, ao desenvolvimento
tecnológico na área e, principalmente, a repercussão que o processo de qualificação de diri-
gentes e técnicos de alto nível no âmbito das organizações gestoras do SUS no âmbito nacio-
nal e estadual podem vir a ter no processo de gestão e avaliação de políticas e na reorientação
de programas e práticas de saúde no SUS.

A revisão que apresentei nos itens anteriores tenta contribuir para que este debate não se
esgote na análise dos aspectos operacionais dos cursos, nem se circunscreva às características
dos cursos atuais, e sim possa projetar a reflexão sobre a pertinência e a importância estraté-
gica dessa modalidade de formação de pessoal em saúde coletiva, no contexto mais geral de
consolidação do campo, tanto em termos da produção científica e tecnológica quanto, prin-
cipalmente, pela sua contribuição na diversificação de estratégias de formação de pessoal que
aproximem a prática acadêmica do ‘mundo da vida’. A idéia é agregar relevância aos esforços
que vêm sendo feitos no âmbito das instituições de ensino-pesquisa para que a utopia da
saúde coletiva não se desvaneça diante das dificuldades e ameaças de caráter ideológico e
possa florescer, apesar das limitações político-institucionais e financeiras com as quais traba-
lhamos cotidianamente.
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