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A EMERGÊNCIA E O CRESCIMENTO DO MESTRADO PROFISSIONAL

Nos últimos 35 anos observou-se expressivo crescimento e consolidação do programa brasi-
leiro de pós-graduação, regulamentado em todo o país pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes). Na área de saúde coletiva, aos primeiros cursos de mestrado
criados em universidades públicas do Rio de Janeiro e de São Paulo, seguiram-se a criação de
doutorados ainda na década de 70 e a posterior ampliação e desconcentração de programas para
praticamente todas as regiões brasileiras, exceção feita à região Norte (Guimarães, 2004).

O crescimento no número de cursos e também na oferta de vagas para mestrado e
doutorado refletiu-se em aumento significativo da produção científica nacional e em proces-
so crescente de internacionalização do debate científico no campo da saúde coletiva (Barata
& Goldbaum, 2003).

Em meados da década de 90, a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Cole-
tiva (Abrasco), após realizar extenso processo de avaliação dos programas de pós-graduação
senso estrito, em saúde coletiva, instituiu o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação,
colegiado que tem discutido permanentemente as questões relativas a esta modalidade de
formação (Minayo, 1997). O fórum tem propiciado espaço privilegiado de reflexão e elabora-
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ção de propostas para o aprimoramento do campo, além de representar um espaço para o
debate de todas as proposições oriundas da Capes.

A Portaria 080 da Capes, de 16 de dezembro de 1998, apresentando a proposta do mestrado
profissional, provocou verdadeira cisão entre os docentes de pós-graduação do país. Os docentes
e pesquisadores que atuam em áreas aplicadas tenderam a ver a proposta como uma inovação
positiva para a pós-graduação senso estrito, enquanto os pesquisadores das chamadas áreas
básicas receberam a proposta com bastante receio, vendo nela a possibilidade de descaracterização
do mestrado e sua transformação em outra modalidade de especialização.

A avaliação dos programas de pós-graduação realizada pela Abrasco mostrou que cerca
de 70% da clientela do mestrado acadêmico eram constituídos por profissionais da saúde
que não pretendiam desempenhar atividades acadêmicas mas buscavam no mestrado um
aprimoramento de sua formação profissional para responder aos desafios da prática. As-
sim, pareceu bastante oportuna a discussão do mestrado profissional nesse campo do
conhecimento (Tanaka, 1997).

Na área da saúde coletiva, o Fórum de Coordenadores iniciou as discussões acerca dessa
modalidade de formação durante o ano de 1999, e em 2000 teve início a oferta de cursos. Nos
últimos cinco anos foram oferecidos 12 cursos nessa modalidade, representando 10% da
oferta nacional em todas as áreas.

Cada um dos cursos organizados, conforme evidenciado nos capítulos anteriores, procurou
atender a necessidades específicas de qualificação profissional no campo da saúde. Os objetivos
e conteúdos, coerentemente com o amplo espectro de objetos do campo da saúde coletiva,
apresentam grande diversidade. O primeiro curso oferecido na área foi o Mestrado Profissional
em Administração de Saúde do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj). Seguiram-se, em 2001, os cursos de Docência em Saúde da Família e Gestão de
Sistemas de Saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/
UFBA). Em 2002 são oferecidos os cursos de Vigilância em Saúde e Gestão de Sistemas e
Serviços de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp). Em 2003, têm início outro
curso de Gestão de Sistemas de Saúde do ISC/UFBA e um novo curso de Epidemiologia em
Serviços de Saúde. Em 2004 são oferecidos mais um curso de Gestão de Sistemas de Saúde pelo
ISC/UFBA e outro curso de Vigilância em Saúde da Ensp. Além desses, são criados mais dois
cursos pela Ensp: Gestão de Ciência e Tecnologia em Saúde e Gestão da Informação e Comuni-
cação em Saúde; e um curso em Saúde Coletiva com ênfase em controle de doenças e avaliação
de sistemas e serviços de saúde, oferecido pelo Departamento de Medicina Social da Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
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Observa-se assim, em curto espaço de tempo, não só a ampliação do número de cursos
ofertados mas também a diversificação de conteúdos, refletindo a demanda crescente por
formação de pessoal na área.

CARACTERÍSTICAS DO MESTRADO PROFISSIONAL

O mestrado profissional é uma modalidade de formação pós-graduada que visa à quali-
ficação profissional, mais do que à formação de docentes e pesquisadores, finalidades estas
cumpridas pelos programas de mestrado e doutorado acadêmicos.

Como formação pós-graduada, o mestrado profissional também está implicado na produ-
ção de conhecimentos. Entretanto, diferentemente daquela do mestrado e, principalmente, do
doutorado acadêmico, essa produção de conhecimentos está voltada para a solução de proble-
mas práticos, tendo, assim, um caráter mais tecnológico do que propriamente científico.

Outro problema que o mestrado profissional pode ajudar a enfrentar é o distanciamento
existente entre a universidade e os setores produtivos da sociedade. Muitos dos conhecimen-
tos produzidos na universidade não encontram sua realização na sociedade, dada a dificulda-
de que há em seu processo de ‘tradução’, ou seja, na passagem da teoria para a prática. O
mestrado profissional, por ter como um de seus principais objetivos a produção de conheci-
mentos para a solução de problemas práticos, certamente irá contribuir para diminuir a
distância entre o mundo acadêmico e o mundo da produção.

A maior proximidade entre instituições acadêmicas e prestadores de serviços poderá
ainda produzir reflexos sobre a formação de graduação, na medida em que o convívio dos
docentes com os profissionais propicie um melhor ajuste dos currículos visando a atender às
necessidades do país. Os órgãos prestadores de serviços mencionam, permanentemente, a
inadequação entre os egressos dos cursos de formação universitária e os desafios da prática,
revelando um desajuste entre os currículos existentes e os problemas concretos da população
brasileira. Sem exagerar no pragmatismo, a maior proximidade entre instituições de ensino e
prestadores de serviços pode auxiliar na reformulação curricular e realização de cursos de
graduação mais eficientes.

O fato de a clientela ser constituída por profissionais em atividade exige maior flexibili-
dade na concepção dos programas. Em raras situações os profissionais poderão ter dedicação
exclusiva às atividades do curso, devendo, assim, haver um equilíbrio entre atividades
presenciais e atividades de ensino à distância combinado a processos de auto-instrução que
possibilitem aos profissionais cumprir as exigências do curso sem afastar-se completamente
de suas atividades profissionais.
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Outra característica própria do mestrado profissional diz respeito ao corpo docente e à
avaliação do produto final. A maioria do seu corpo docente apresenta as mesmas características
daquele dedicado ao mestrado acadêmico; entretanto, podem ser incorporados profissionais
com reconhecida experiência, ainda que não possuam titulação acadêmica, no intuito de
complementar a formação por meio do compartilhamento e de reflexões induzidas pelo
acúmulo de experiência. Do mesmo modo, a avaliação do produto final pode contar com a
participação de profissionais com reconhecida expertise no tema estudado, independente-
mente de possuírem ou não titulação acadêmica.

O mestrado profissional representa, assim, também um desafio para a formação dos próprios
docentes, o desenvolvimento de metodologias pedagógicas e de conteúdos apropriados. Além
de fornecer elementos que fortaleçam a formação teórica dos alunos, como nos programas
acadêmicos, o mestrado profissional tem o compromisso de preparar indivíduos capazes de
solucionar problemas práticos, utilizando conhecimentos científicos na elaboração dessas
soluções. Assim, os docentes, além do domínio do campo teórico, terão que trabalhar a
habilidade de solucionar problemas.

Um outro aspecto, este de caráter operacional, diz respeito ao financiamento dos cursos.
Os recursos para bolsas dos alunos e o custeio do programa devem ser providos pela institui-
ção parceira, ou seja, pela instituição do setor produtivo interessada na qualificação de seus
profissionais. A Capes e o Ministério da Educação se desobrigam de financiar essa modalida-
de de formação, visto que ela não se destina primariamente à formação de docentes, ainda
que o título concedido seja equivalente ao do mestrado acadêmico tanto para efeito de
contratação docente quanto para o ingresso em programas de doutorado que tenham como
pré-requisito o mestrado.

Essas especificidades do mestrado profissional têm provocado intenso debate quanto à
necessidade de formular critérios de avaliação específicos, distintos daqueles utilizados para
os programas acadêmicos. Por um lado, é necessário preservar o mesmo objetivo de excelência
e relevância social existente na modalidade acadêmica, e por outro é importante levar em
conta as peculiaridades da modalidade. Até o momento, a Capes tem mantido o mesmo
sistema de avaliação para ambas as modalidades.

Talvez a melhor solução seja criar, sempre que necessário, em cada área do conheci-
mento, dois comitês avaliadores, um voltado para os programas acadêmicos e outro voltado
para os programas profissionalizantes, mas ambos formados por docentes do próprio campo em
que os cursos estão sendo oferecidos. Os critérios de avaliação terão que ser estabelecidos com
base nas experiências em curso, garantindo-se, assim, a atenção às especificidades, sem com isso
diminuir em nada o patamar de qualidade a que a pós-graduação brasileira vem aspirando.
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CARACTERÍSTICAS DO MES TRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA

A QUESTÃO TECNOLÓGICA

O campo da saúde coletiva constitui um conjunto de teorias e práticas que se organiza
e se diferencia para compreender, explicar e modificar o processo saúde-doença, em seus
aspectos materiais e não materiais, na dimensão coletiva, assim como as formas de respos-
tas, socialmente organizadas, para o enfrentamento das necessidades de saúde (Paim &
Almeida Filho, 2000).

Como campo de produção de conhecimentos aplicados na solução de problemas práticos,
a saúde coletiva apresenta demanda constante de novas tecnologias. As diferentes análises refe-
rentes à questão da tecnologia costumam reduzir o conceito à designação de um conjunto de
‘coisas’ dotadas de capacidade de intervenção prática, produzidas ou descobertas pela ciência.
Alternativamente a essa concepção, Mendes Gonçalves (1988) propõe o conceito de organização
tecnológica expandindo a idéia de tecnologia para o conjunto da organização técnica do proces-
so de produção, incluindo o saber como parte dessa organização.

Por organização tecnológica em saúde entende-se a concepção do objeto de trabalho, a
seleção de instrumentos de intervenção e a organização desses instrumentos em modalidades
de práticas capazes de alcançar cobertura populacional, efetividade de implantação e impac-
to positivo na modificação da situação de saúde em populações gerais ou grupos vulneráveis.

Na saúde coletiva, o mestrado profissional constitui espaço privilegiado para o desenvol-
vimento e avaliação de novas organizações tecnológicas do trabalho em saúde, nas diferentes
dimensões de atuação que caracterizam o campo.

A expressão ‘sociedade do conhecimento’ assinala o papel central que a ciência e a
inovação desempenham no processo de desenvolvimento socioeconômico. No Brasil, apenas
ao final da década de 90 intensificaram-se os esforços para superar o distanciamento entre
ciência e inovação com a criação dos fundos setoriais, a realização da primeira conferência
nacional de ciência, tecnologia e inovação e a formulação da lei de inovação (Conde &
Araujo-Jorge, 2003). A implementação do mestrado profissionalizante também constitui um
dos elementos nessa aproximação entre a produção científica, estrito senso, e o desenvolvi-
mento de tecnologias e inovação.

Em meados do século XX predominava a visão linear do processo de inovação. Nesse
modelo a inovação era vista como decorrência natural e lógica do investimento feito na
pesquisa básica. Supunha-se que o acúmulo de novos conhecimentos inevitavelmente se
traduziria em novas invenções, desenvolvimento tecnológico com produtos e processos inova-
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dores ao final da cadeia. Nas décadas de 70 e 80 a concepção não se modifica, mas sofre uma
inversão de sentido, ou seja, o processo passa a ser pensado ‘do fim para o começo’ e a
necessidade tecnológica passa a ser vista como a impulsionadora do desenvolvimento da
pesquisa básica. Na última década esses modelos são bastante criticados e passam a ser subs-
tituídos por modelos interativos em que predominam as noções de rede, comunicação e
expectativas de diferentes atores (Conde & Araujo-Jorge, 2003).

Por outro lado, a própria concepção de pesquisa científica sofre reformulação, buscando
superar a divisão rígida entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. Stokes (1997) propõe
pensar a produção científica com base em uma matriz definida por dois eixos: o avanço dos
conhecimentos científicos e a utilização dos conhecimentos científicos. Do cruzamento des-
ses dois eixos resultam quatro quadrantes definidores dos tipos de produção: pesquisa
básica, pesquisa estratégica e pesquisa tecnológica. A pesquisa básica é aquela que visa pri-
mordialmente ao avanço do conhecimento científico sem ter em sua origem a preocupação
com a aplicação prática dos seus resultados. A pesquisa tecnológica é aquela que se compro-
mete essencialmente com a aplicação prática de seus resultados, não tendo em conta a
produção de novos conhecimentos. A pesquisa estratégica é aquela que desde sua concepção
está comprometida tanto com o avanço do conhecimento quanto com a sua aplicação práti-
ca. O quarto quadrante, vazio, corresponde à situação de baixo ou nenhum avanço no
conhecimento e baixa aplicação, ou seja, à situação em que não há pesquisa.

No mestrado profissional a produção de conhecimentos tanto pode ser pensada no
quadrante da pesquisa estratégica quanto no quadrante da pesquisa tecnológica, dependen-
do da área de conhecimento e do objeto de investigação. Portanto, os produtos não devem ser
vistos como ‘menos científicos’ do que aqueles resultantes do mestrado acadêmico, ainda
mais que em um campo de práticas como a saúde coletiva boa parte da produção, mesmo na
esfera acadêmica, se localiza nesses mesmos quadrantes.

A especificidade dessa modalidade de formação estará menos nos produtos científicos
do que nas formas de articulação que ela pode favorecer entre as instituições de ensino e
pesquisa e os serviços de saúde.

OS NOVOS DESAFIOS PARA A SAÚDE COLETIVA

A totalidade dos programas de mestrado profissionalizante, em desenvolvimento nesse cam-
po, apresenta como justificativa para sua implantação os desafios atuais da prática em saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que a saúde pública está passando por
sua terceira revolução (Kickbusch, 2003). A primeira, ocorrida no século XIX, caracterizou-se
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pelos avanços da engenharia e da legislação sanitária no saneamento do ambiente e pelo
controle de doenças transmissíveis baseado no uso de vacinas e no controle vetorial. Do
ponto de vista das práticas sanitárias, esse período é caracterizado pelas campanhas de contro-
le e erradicação de doenças e pela vigilância epidemiológica e sanitária como modelos
tecnológicos principais.

A segunda revolução teria ocorrido em meados no século XX, privilegiando a análise do
processo saúde-doença com base no enfoque nos estilos de vida, fatores de risco individuais;
no campo das políticas e gestão dos serviços, seu foco principal foi a reforma dos sistemas de
saúde já nas últimas décadas do século. Do ponto de vista tecnológico, as práticas de saúde
pública voltaram-se para o atendimento básico aos indivíduos, daí a ênfase na universalização
da cobertura da atenção primária e nas políticas de promoção da saúde centradas nas mudan-
ças de hábitos individuais.

A terceira revolução, iniciada a partir do novo século, caracterizar-se-ia pela conceituação
positiva de saúde e compreensão da saúde como componente da qualidade de vida; pela
ênfase na abordagem coletiva dos determinantes e pela promoção da saúde em uma perspec-
tiva populacional e intersetorial.

O que há de novo na saúde pública mundial que demanda novos esforços e modalida-
des de formação em saúde coletiva?

Primeiramente, o direito à saúde entendido como responsabilidade do Estado na pro-
moção e defesa da saúde populacional. Nos Estados democráticos a política de saúde passa a
ser vista como resultante de um contrato social entre um “Estado estratégico” e “cidadãos
ativos”, e não mais como produto da deliberação técnica e política de profissionais e gestores
do aparelho do Estado (Gostin, 2000a). O direito à saúde, por um lado, confere poderes
legais e impõe obrigações ao Estado; por outro, porém, limita o poder do Estado, na medida
em que deve garantir certos direitos individuais. Essa nova arquitetura das práticas coletivas
em saúde traz novos desafios aos profissionais do campo da saúde coletiva e também novos
objetos teóricos, tais como o direito sanitário.

Em segundo lugar, a necessidade crescente de regulação pelo Estado de inúmeros aspec-
tos da vida que possam representar riscos coletivos (princípio de redução do dano), riscos
para os próprios indivíduos (princípio da autoproteção) e riscos para as pessoas legalmente
incompetentes (princípio do melhor interesse) que o Estado tem o dever de proteger. Aos
profissionais em funções públicas cabe demonstrar a existência do risco, a efetividade da
regulação, o custo-efetividade das medidas propostas, a existência de alternativas menos
restritivas e a garantia de distribuição eqüitativa das intervenções (Gostin, 2000b). Todos
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esses aspectos tornam a prática profissional muito mais complexa e justificam novas modali-
dades de formação.

Um terceiro aspecto muito desafiador para a prática é o enfrentamento da exclusão
social (Kurland, 2000). A nova ordem econômica, social e política produz constantemente
novas formas de exclusão, todas com importantes repercussões para a saúde. O enfrentamento
desse problema no campo da saúde coletiva demanda mais do que empenho acadêmico para
compreender e quantificar o problema, requerendo o enfrentamento político da questão da
pobreza absoluta e relativa e o enfrentamento social do racismo, do sexismo e de outras
formas de discriminação, entre as quais a decorrente da posição socioeconômica de classe,
para a redução das desigualdades.

Esses e outros aspectos novos do viver e do adoecer dos grupos humanos questionam
cotidianamente a capacidade dos profissionais da saúde, em geral, e da saúde coletiva em
particular. Ao mesmo tempo, as práticas de promoção, manutenção e recuperação da saúde
hoje se dão em âmbitos e situações institucionais muito diversos, incluindo os serviços públi-
cos, as fundações, as empresas e as organizações sociais. As novas formas de parceria público-
privado e a presença crescente do setor privado e de seus interesses corporativos nas agências
internacionais e nos organismos nacionais de definição de políticas públicas são também
outros ingredientes a serem considerados.

Finalmente, outro aspecto que merece ser destacado é o crescente protagonismo que o
Banco Mundial e outros organismos como o Banco Interamericano para o Desenvolvimento
vêm mostrando na condução da agenda política da saúde no continente e em outras partes do
mundo. O interesse crescente do setor econômico pelas políticas de saúde, dado o montante de
recursos financeiros que elas mobilizam e o potencial econômico que as ações de saúde represen-
tam para outros setores produtivos, tem deslocado a liderança das agências setoriais. A OMS e a
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) têm tido pouca capacidade de influenciar a
agenda política na saúde, chegando mesmo a incorporar a agenda dos organismos financeiros
como se fosse sua, modificando bastante o quadro da cooperação multilateral.

Nesse cenário complexo e cambiante a formação profissional vê-se constantemente desa-
fiada, não apenas pela necessidade de incorporação de novos conteúdos teóricos, mas, prin-
cipalmente, pela necessidade de produzir um novo ‘saber-fazer’ capaz de responder adequa-
damente às necessidades sociais em saúde.

O COMPROMISSO POLÍTICO E A PARCERIA COM O SETOR PÚBLICO

A despeito da ampliação do âmbito de atuação dos mestrados profissionalizantes, todos
aqueles oferecidos pela saúde coletiva mantêm um claro compromisso político com o ensino
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superior gratuito. Ainda que os cursos necessitem de recursos para se viabilizar, esses recursos
têm sido majoritariamente providos pelas instituições contratantes, habitualmente uma ins-
tituição pública de saúde.

Nessa modalidade, portanto, a formação profissional não implica obrigatoriamente in-
vestimentos financeiros feitos pelo próprio profissional, mas tem sido propiciada por investi-
mentos institucionais visando à maior e melhor capacitação de seus quadros.

Os investimentos em qualificação profissional têm como principal objetivo, nesses casos, a
melhoria dos serviços prestados à população e a melhor utilização dos recursos existentes na
concretização dos objetivos desenhados pelas diferentes políticas sociais elaboradas pelo setor.

No campo da saúde, especialmente na saúde coletiva, a parceria entre as instituições de
ensino e pesquisa tem sido feita, até o momento, com instituições públicas responsáveis pela
formulação, execução e avaliação das políticas de saúde. Nenhum dos programas vigentes
está voltado para o atendimento de demandas do setor produtivo lucrativo.

MES TRADOS PROFISSIONALIZANTES JÁ REALIZADOS
E PROGRAMAS EM CURSO

 ASPECTOS COMUNS

Os programas já oferecidos e aqueles que estão em curso apresentam em comum o fato
de terem sido organizados em função do novo perfil profissional necessário para o
enfrentamento das novas circunstâncias resultantes da complexidade crescente da política
de saúde. Cada um deles busca responder a um conjunto particular de necessidades, de
modo que cada curso apresenta uma individualidade em si. Não há, como na modalidade
acadêmica, a repetição seqüencial de um programa preestabelecido. Cada demanda das
instituições e serviços de saúde gera a formulação de um curso particular.

Os cursos são organizados em torno de temáticas específicas, tais como a vigilância em
saúde, a formação de gestores para o Sistema Único de Saúde (SUS), a formação de docentes
em saúde da família, a regulação no âmbito da vigilância sanitária, a gestão de política cientí-
fica e tecnológica, a gestão da informação e comunicação em saúde. É importante destacar
que o recorte não é disciplinar, senso estrito, mas dado por áreas temáticas de atuação no
campo da saúde coletiva.

Todos os programas foram construídos tendo em vista a articulação estreita com a prática
profissional. A estrutura curricular e as modalidades de ensino-aprendizagem selecionadas
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buscam valorizar a experiência dos alunos, estão orientadas para a resolução de problemas e
para a tomada de decisão. Essa valorização dos resultados não implica, entretanto, descuidar
da formação teórica necessária nessa modalidade formativa.

As tecnologias de ensino utilizadas e a flexibilidade do programa diferenciam essa moda-
lidade da acadêmica. Dado que os alunos não podem ser totalmente dispensados de suas
atividades profissionais, devendo conciliar o trabalho e a formação, as grades de atividades
têm que ser flexíveis e as tecnologias educacionais precisam ser inovadas, passando a incluir
formas de ensino à distância, auto-aprendizado, exercícios de problematização, e outras.

A curta duração do mestrado profissional, entre 12 e 24 meses, acaba por definir, no conjunto
dos programas analisados, estrutura curricular composta por um conjunto de disciplinas comuns
para todos os alunos, podendo ou não haver disciplinas optativas de acordo com a oferta de
áreas de concentração específicas. Tendo em vista que a maioria dos cursos já é direcionada
para segmentos específicos de atividade profissional no campo da saúde coletiva, o mais
freqüente tem sido a oferta de um conjunto preestabelecido de disciplinas ou de
conteúdos organizados em torno de determinados problemas, rompendo os limites
estritamente disciplinares.

Todos os cursos organizados até o presente foram feitos em parceria entre as instituições
de ensino superior e as instituições públicas do setor Saúde ou Educação. A clientela dos
cursos tem sido constituída por profissionais dos quadros técnicos dirigentes. Diferentemen-
te dos cursos de capacitação e especialização, cuja tendência é a cobertura de maior número
de profissionais ajudando a formar massa crítica para os serviços de saúde, o mestrado profis-
sional tem sido oferecido para uma parcela mais reduzida de técnicos cujas funções de
direção requerem formação mais qualificada.

Os produtos finais, ou seja, os trabalhos de conclusão do mestrado, são todos direcionados
para a solução de problemas postos pela prática. Isso não significa que não possa haver
produção teórica, senso estrito. O desenvolvimento de revisões sistemáticas sobre problemas
de interesse, por exemplo, pode ser uma etapa necessária para a formulação de novas
tecnologias de trabalho, seja no campo da oferta de serviços seja no campo da regulação.
Assim, o caráter distintivo desses produtos é sua inserção no campo da pesquisa estratégica
ou da pesquisa tecnológica, independentemente do fato de tratar-se de monografia, manual de
treinamento, sistema de informações, guia de atendimento, softwares administrativos ou
de análise de dados, vídeos de comunicação em saúde, material educativo e outros.

Em comum com os programas oferecidos em outros países, os programas brasileiros
também visam a maior articulação entre a academia e os setores não acadêmicos, apresentam
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organização modular, são destinados a clientela multiprofissional, selecionam seus alunos
entre profissionais com inserção no mercado de trabalho e têm como principal objetivo
capacitar esses profissionais para a solução de problemas práticos. A carga horária dos progra-
mas brasileiros varia entre 800 e 1.400 horas, diferenciando-se de alguns programas estrangei-
ros que têm menos de 800 horas de duração.

Os programas europeus apresentam certo predomínio do enfoque qualitativo, oferecen-
do pouco ou nenhum treinamento em técnicas quantitativas, diferentemente do que se
observa nos programas norte-americanos e canadenses. No caso brasileiro, as abordagens qua-
litativas e quantitativas estão presentes, dependendo da temática central.

NÓS CRÍTICOS DOS PROGRAMAS EM CURSO

Há um conjunto de dificuldades que também são comuns aos programas oferecidos até
o momento. Entre eles destacam-se alguns relativos à clientela, à condução do programa, à
relação com os parceiros e à relação com a Capes.

Com relação à clientela dos cursos, a principal dificuldade é o perfil bastante variado dos
alunos. Os alunos freqüentemente apresentam formações profissionais distintas e principal-
mente experiências de trabalho bastante variadas, o que representa um desafio para os docen-
tes que precisam formular as atividades docentes ajustadas ao perfil profissional desejado.
Por outro lado, essa característica, se representa um desafio para a elaboração dos cursos,
significa riqueza de experiências que podem ser utilizadas em proveito do grupo como um
todo. Os alunos cuja formação graduada apresenta maior componente biológico podem
auxiliar aqueles com formação em ciências humanas e sociais, e vice-versa. Para tanto, é
necessário que as situações de ensino-aprendizagem utilizadas permitam e estimulem essa
troca permanente entre os alunos, e destes com os docentes.

Quanto à condução dos cursos, vários aspectos podem ser destacados. As maiores difi-
culdades dizem respeito ao fato de os alunos não poderem conviver mais diuturnamente com
os docentes e pesquisadores das instituições acadêmicas, uma vez que precisam conciliar as
atividades profissionais e de formação. Essa dificuldade é ainda mais acentuada nos cursos
‘fora de sede’, em que há necessidade de capacitar os docentes nas técnicas pedagógicas do
ensino à distância.

Além disso, a ausência ou escassez de apoio logístico e bibliográfico nos locais de trabalho
dos alunos e a orientação semipresencial podem tornar mais difícil o acompanhamento dos
alunos e a execução do trabalho de conclusão.

Os cursos também têm encontrado dificuldades nos momentos de avaliação formal: o
exame de qualificação e o julgamento do produto final. A maioria dos docentes que podem
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compor as bancas não está habituada aos novos formatos previstos pelo mestrado profissio-
nal, e não há critérios claros e estabelecidos de argüição nessas situações. Talvez fosse interes-
sante ter como critério de composição dessas bancas a participação obrigatória de um profis-
sional do campo em questão, independentemente de titulação acadêmica.

A natureza, potencialmente bastante diversificada, dos produtos finais torna necessário
o acúmulo de experiência por parte daqueles que irão julgá-los. A maioria dos docentes está
habituada com a avaliação de teses e dissertações ou artigos científicos, mas não possui
experiência na avaliação de materiais mais instrumentais de uso pelos serviços, ou de alguns
produtos como vídeos e softwares.

Na relação com os parceiros, um dos problemas mais difíceis de contornar é a mudança
de gestão, seja pelo término do mandato, seja pela troca dos dirigentes. Geralmente, nessas
circunstâncias os acordos estabelecidos entre as instituições de ensino e os serviços tendem a
ser desconsiderados ou cumpridos protocolarmente, sem que haja real interesse na formação
daqueles profissionais que estão cursando os programas.

No caso de cursos modulares, as queixas maiores dizem respeito à dificuldade de libera-
ção dos alunos para que cumpram as atividades do mestrado nos períodos de educação à
distância, entre os módulos de atividades presenciais.

A situação ideal é aquela em que os alunos são valorizados pela instituição e vistos como
agentes de mudança institucional: aqueles que, por sua formação, serão capazes de transmitir
aos demais os conhecimentos adquiridos e, através de uma prática de trabalho renovada,
serão também capazes de modificar as formas de atuação, buscando maior qualidade no
desempenho da missão institucional.

Finalmente, há uma série de indagações acerca das relações do mestrado profissional
com a Capes. A estrutura e os critérios de avaliação utilizados pela Capes foram elaborados
para o julgamento dos programas acadêmicos, havendo insuficiente experiência acumulada
que permita a elaboração de critérios para o mestrado profissional. Embora esteja claro que os
cursos profissionalizantes devam ser avaliados por pares da área de conhecimento na qual
estão inseridos, critérios específicos deverão ser desenvolvidos para o julgamento desses cur-
sos. Os critérios ora adotados para avaliação dos cursos acadêmicos não parecem dar conta
das especificidades do mestrado profissional.

DESAFIOS

A  estrutura convencional das instituições de ensino superior e o tradicional afastamen-
to existente entre o meio acadêmico e outras esferas de organização da sociedade tornam
problemática a existência do mestrado profissional em várias universidades brasileiras.
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As pró-reitorias de pós-graduação têm tido dificuldade em flexibilizar os critérios de
oferta de cursos de modo a possibilitar a realização do mestrado profissional. Muitas delas
apresentam resistências conceituais a essa modalidade de formação, e outras alegam dificul-
dades burocráticas. A questão da remuneração pelos contratantes também tem sido indicada
como fator impeditivo, pois muitos dirigentes acreditam que os professores terão maior
interesse em trabalhar nesses programas do que nos programas acadêmicos devido à possibi-
lidade de remuneração adicional.

Para os docentes mais ligados às áreas de ciências básicas, é bastante difícil entender o
alcance e as especificidades das ciências aplicadas. Esses docentes têm, geralmente, receio de
que o mestrado profissional signifique a desqualificação do mestrado, por tornar a obtenção
do título “mais fácil e mais generalizada”.

Do lado das instituições do setor produtivo também aparecem dificuldades no estabele-
cimento de parcerias. No caso da saúde coletiva, os gestores da política de saúde, em qual-
quer âmbito do setor público, nem sempre conseguem indicar para as instituições de ensino
quais são suas prioridades de formação. O maior problema, porém, é representado pela
mudança de mandato, como já foi dito aqui.

O desenvolvimento do programa encontra seu maior desafio em garantir a qualidade da
formação e obter a conclusão em prazos curtos e sem dedicação integral. Diferentemente do
que seria preconizado na pós-graduação acadêmica, os alunos não teriam disponibilidade
para participar ativamente da vida cotidiana do grupo de pesquisa ao qual estariam associa-
dos. Os alunos do mestrado profissional mantêm suas atividades profissionais enquanto
realizam sua formação. Além disso, os programas têm duração estrita de 12 a 24 meses, não
podendo se prolongar além desse prazo. Esses aspectos constituem desafios importantes para
o desempenho docente em geral, e para as tarefas de orientação em particular.

Outro desafio importante está relacionado ao aproveitamento dos quadros formados,
na medida em que não existe uma burocracia estável nos serviços de saúde. A inexistência de
carreiras especiais e a precarização dos vínculos de trabalho tornam incerto o aproveitamento
dos egressos do programa. Certamente, a formação adquirida pelo profissional não se perde,
porém o investimento feito pelo poder público poderá não ter o retorno esperado caso o
egresso não possa executar as funções para as quais foi preparado. Esses aspectos estão fora da
governabilidade das instituições formadoras, mas podem significar uma demanda inesgotável
por formação, na medida em que não haja fixação dos egressos.

Outro aspecto desafiador para o mestrado profissional é a dificuldade de avaliação do
impacto deste tipo de formação nos serviços de saúde. Será importante desenvolver
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metodologias de avaliação que permitam documentar de modo adequado os benefícios de-
correntes desse investimento. Essa avaliação não se esgota com a potencial incorporação dos
produtos resultantes dos trabalhos de conclusão, mas deveria incorporar, em certo grau, a
avaliação de possíveis mudanças e alterações no próprio processo de trabalho dos profissio-
nais treinados. Finalmente, como um objetivo menos imediato, no sentido de que está
sujeito a um conjunto maior de mediações, seria necessário avaliar o impacto da maior
capacitação profissional na qualidade do serviço prestado à população.

Nenhuma dessas etapas e seus potenciais impactos são de fácil avaliação. Entretanto,
para firmar essa modalidade de formação, devem ser realizados esforços nessa direção.

 PERSPECTIVAS

As avaliações preliminares do grupo de coordenadores dos programas existentes indicam
tendência à ampliação das demandas para mestrados profissionais que pode pressionar as
instituições de ensino superior já sobrecarregadas com as demandas de especialização e capacitação.

Assim, será importante buscar formas de articulação entre as diferentes modalidades de
educação permanente e a pós-graduação, profissional ou acadêmica, para que seja possível
atender a essa demanda.

A forma de organização descentralizada do SUS trouxe necessidade crescente de
capacitação profissional que se traduz por pressão de oferta de cursos e treinamentos.
As demandas pelo mestrado profissionalizante, além dos profissionais inseridos no ní-
vel federal de coordenação do sistema de saúde, têm incluído também dirigentes das
secretarias estaduais de Saúde e alguns técnicos de secretarias municipais em municípios
grandes. Dada a capilaridade do Sistema Único de Saúde no território nacional e o número
relativamente restrito de grupos acadêmicos na área da saúde coletiva, a oferta de cursos é
sempre menor do que a demanda.

O atendimento a essa demanda crescente que vem se somar às atividades acadêmicas
tradicionais requer para seu enfrentamento maior flexibilidade e criatividade na formatação
dos programas. Algumas idéias têm surgido nesse sentido:

· Articulação entre curso de especialização e mestrado profissional utilizando o caráter
mais massificado dos cursos de especialização para uma etapa de nivelamento em co-
nhecimentos básicos do campo e para a identificação de alunos com potencial para a
realização do mestrado. Haveria, assim, um acoplamento inicial dos dois tipos de for-
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mação, com otimização dos recursos docentes. Entretanto, isso significaria, ao menos
para os selecionados, maior tempo de afastamento parcial das atividades profissionais.
Tendo em vista que a clientela preferencial dos cursos tem se constituído por quadros
dirigentes, este aspecto pode constituir um obstáculo sério à adoção de tal alternativa.

· Articulação entre mestrado profissional e mestrado acadêmico por meio da criação de
grupos e da adoção de linhas de pesquisa visando a otimizar os recursos de orientação aos
alunos e a permitir maior convívio acadêmico aos alunos da modalidade profissional. Esta
alternativa, que permitiria o acoplamento de diferentes projetos em torno de uma mesma
linha de pesquisa, tem seu limite na diversidade de problemas práticos trazidos pelos
alunos, que nem sempre coincidem com as linhas de pesquisa dos docentes.

· Substituição do mestrado acadêmico pelo mestrado profissional, que tem sido cogita-
da como solução para a sobrecarga de trabalho docente. Entretanto, esta alternativa
pode ter impacto negativo sobre os programas de doutorado. Embora o mestrado acadê-
mico não deva ser visto como pré-requisito ou etapa prévia obrigatória ao doutorado, a
preparação, em termos de condução da pesquisa, dada pelo mestrado, auxilia e quali-
fica o desempenho dos alunos nos programas de doutoramento.

· Articulação interinstitucional para oferta de mestrado profissional em locais onde não
existam grupos acadêmicos consolidados. O Ministério da Saúde iniciou discussões
sobre esta idéia com as instituições acadêmicas, mas ela enfrenta muitas dificuldades de
ordem prática, pois a maioria ou a totalidade das instituições de ensino não possui
mecanismos burocráticos que permitam esse tipo de arranjo e os critérios adotados pela
Capes tornam difícil esta solução.

Cada uma dessas propostas apresenta vantagens e desvantagens que precisam ser cuida-
dosamente avaliadas.

A reflexão continuada sobre as peculiaridades do mestrado profissional deverá gerar o
desenvolvimento de critérios de avaliação específicos. Do mesmo modo que para os progra-
mas acadêmicos, será imprescindível que os próprios docentes e coordenadores de curso
elaborem propostas nessa direção.

A adaptação para o mestrado profissional dos atuais critérios de avaliação dos programas
acadêmicos pode ser um passo inicial para a definição de um sistema próprio de avaliação.

Estudos e pesquisas especialmente desenhados para avaliar o impacto do mestrado
profissionalizante nas três vertentes indicadas anteriormente – incorporação dos produtos,
mudanças no processo de trabalho e qualidade na prestação de serviços – devem ser desen-
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volvidas tanto pelas instituições de ensino envolvidas na oferta dos programas quanto por
outros grupos acadêmicos e instituições de pesquisa, visando a aprofundar o conhecimento
sobre essa nova modalidade de formação.
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