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1 Agradecimento especial a Virginia Hortale pela preciosa contribuição e interlocução neste trabalho.
2 De acordo com a definição da Capes, o mestrado profissional “enfatiza estudos e técnicas diretamen-
te voltados ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional.  ( . . . )  Responde a uma
necessidade socialmente definida de capacitação profissional de natureza diferente da propiciada pelo
mestrado acadêmico e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e expansão desta
modalidade de curso, nem se constitui em uma alternativa para a formação de mestres segundo
padrões de exigência mais simples  ou mais rigorosos do que aqueles tradicionalmente adotados pela
Pós-graduação” (Brasil, 2003).

A crescente complexidade da realidade de saúde da população gera demandas na quali-
ficação de gestores para o sistema de saúde, com novas exigências e desafios. Um desses
desafios constitui-se em uma necessária aproximação entre a academia e os serviços, visando
a obter maior adequação na formação dos quadros estratégicos e, conseqüentemente, um
desempenho de maior qualidade na busca de soluções que elevem as condições de saúde de
nossa população. Os cursos de Mestrado Profissionalizante (MP) vêem ao encontro da tenta-
tiva de responder a esses desafios, bem como às demandas por formação específica de recursos
humanos do Ministério da Saúde, das secretarias de Saúde e de outros órgãos governamen-
tais, ancorados na iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) de propor e regular esta nova modalidade de mestrado.2 Os MPs inserem-se ainda na
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proposta político-pedagógica da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) e da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que objetiva diminuir a dicotomia serviços versus acade-
mia, propondo, além de formação mais adequada, produtos finais/dissertações que reflitam
a produção do conhecimento articulada à implementação e gestão de políticas e práticas em
saúde.3

Os mestrados profissionalizantes vêm se afirmando como uma tendência a longo prazo,
ao contrário do que se acreditava anteriormente,4 e têm já acumulado uma trajetória de
discussões, propostas de regulamentação e alguma experiência ao longo dos últimos anos. Os
novos programas de pós-graduação stricto sensu, que então surgiram em algumas áreas do
conhecimento, procuraram adaptar-se a essa realidade e ao grau terminal apropriado à forma-
ção de profissionais que não pretendiam dedicar-se à carreira acadêmica, mas capacitar-se
para desenvolver novas técnicas e processos nas suas áreas específicas de atuação. Tais progra-
mas eram distintos de outros na orientação dos currículos, na composição do corpo docente
e discente, nas formas de financiamento e nos arranjos institucionais.

No final de 1998, com o reconhecimento pela Capes dos mestrados profissionalizantes,
a Ensp é estimulada a implantar a modalidade ‘Profissionalizante’ em seu programa de pós-
graduação stricto sensu, tendo em vista a experiência anterior e as demandas de gestores e
profissionais da saúde pertencentes aos diversos níveis do sistema de saúde (Capes, 1998). O
MP em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, objeto de análise deste estudo, insere-se na
área de concentração Gestão em Saúde, oferecido para responder à demanda da Secretaria de
Assistência à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) de formação de quadros altamente
qualificados do ponto de vista técnico e estratégico com capacidade de reflexão crítica para

3  Em um cenário de reexame do papel das escolas de saúde pública para atender a demandas tanto de
natureza de produção/reprodução do conhecimento quanto de preparação de profissionais para o
sistema de saúde, a Ensp desenvolve, entre os anos 1994 e 1998, experiências de reestruturação do seu
programa de ensino, baseando-se na evidência de que, embora os cursos lato sensu oferecidos tivessem
como proposta a preparação e qualificação de profissionais para a prática no âmbito dos serviços, uma
parte de sua clientela se candidatava ao mestrado acadêmico para complementar sua formação em
pesquisa. Além disso, para o egresso deste programa, o mestrado profissional representaria o aumento
das possibilidades no mercado de trabalho e de sua progressão na carreira profissional, além de
diminuir o tempo para sua formação.
4  Em 1995, a Capes torna oficial, com a Portaria n. 47 (Programa de Flexibilização do Modelo de Pós-
Graduação Senso Estrito em Nível de Mestrado), a discussão sobre a f lexibilização do sistema tradicional
de formação de pessoal em nível de mestrado com a criação da modalidade profissionalizante. Sua
justificativa era de que a qualificação denominada ‘acadêmico-científica’ estava voltada de forma predo-
minante para a carreira docente, e que as mudanças técnicas e as transformações econômico-sociais
estariam exigindo a presença de profissionais com perfis de especialização distintos dos tradicionais,
caracterizados pela alta qualificação e produtividade nos serviços que prestam. Para maiores detalhes
sobre o atual entendimento dessa modalidade pelos principais atores, ver o capítulo 11 desta coletânea.



153

D E S A F I O S  N A  F O R M A Ç Ã O  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S  P A R A  O  S U S

enfrentar os desafios na construção do Sistema Único de Saúde (SUS) diante do atual
processo de regionalização e descentralização.

O curso realizou-se entre 2002 e 2004. Durante o desenvolvimento dos conteúdos teóri-
cos, que se deu entre os meses de fevereiro de 2002 e março de 2003, foi utilizado um
instrumento de avaliação, aplicado ao final de cada disciplina, com quesitos fechados e
abertos para se conhecer a opinião dos alunos sobre a clareza dos objetivos da disciplina em
relação aos objetivos do curso; a concordância entre os objetivos anunciados e o que foi
realmente ensinado; a clareza dos critérios de avaliação dos alunos e os aspectos pedagógicos
do desempenho do professor (organização do material apresentado, habilidade para explicar
conteúdos, disponibilidade para consultas e comentários dos alunos, uso do tempo em aula
e resposta às questões e comentários dos alunos). Os resultados (Ensp, 2003) dos quesitos
fechados evidenciaram um alto grau de satisfação com o curso (entre os graus ‘excelente’ e
‘muito bom’), podendo significar que os pressupostos do MP foram expressos em objetivos
pedagógicos viáveis e atenderam às necessidades da formação. No entanto, na análise dos
comentários escritos (quesito aberto), observamos opiniões divergentes, tanto de natureza
pedagógica quanto de organização do curso.5

 Tal observação levou à necessidade de aprofundar o estudo, com base em um método
que pudesse abarcar o contexto dessas contradições/divergências, que permitisse aos alunos
desenvolver melhor suas questões e nos trouxessem maiores informações/contribuições com
vistas ao aperfeiçoamento do curso.

Portanto, com a intenção de aprofundar o conhecimento sobre a percepção dos alunos
especificamente no que diz respeito ao alcance dos objetivos do curso, possíveis impactos/

5 Questões e sugestões referentes ao processo educativo: 1) excesso de textos e muitos conteúdos teóricos
em pouco tempo prejudicaram um pouco a assimilação por parte dos alunos; 2) cobrança excessiva e
muito rigor nas provas e trabalhos; 3) aumentar o tempo do módulo (esta é uma sugestão que foi feita
na avaliação de todos os módulos); 4) a carga de trabalho ‘doméstico’ deve ser diminuída, e intensificada
a do trabalho em sala de aula; 5) as técnicas de ensino foram adequadas, resultando no total domínio da
turma, devendo ser aproveitadas em módulos seguintes; 6) pouca utilização de ferramentas tecnológicas
para que os alunos se exercitassem em seu uso; 7) fazer exercícios  na própria sala de aula e exigir leituras
prévias do assunto; 8) pouco objetivo prático na utilização das bases de dados e aplicativos disponíveis.
Resultados alcançados com a formação: 1) estimulou a ref lexão crítica sobre a realidade; 2) permitiu
conhecer as possibilidades/métodos atuais para avaliar os serviços de saúde; 3) estimulou a ref lexão
sobre o papel dos alunos como gestores do SUS; 4) identificou com objetividade os métodos utilizados
no MS na definição de projetos e programas no aspecto econômico; 5) proporcionou maior clareza para
a escolha do método a ser utilizado na pesquisa e na dissertação; 6) trouxe elementos da sociologia, que
são muito úteis para a dissertação e também para o cotidiano de trabalho; 7) trouxe aos alunos o mundo
da informação, que hoje é tão vasto e amplo; 8) destacou a informação como elemento fundamental
para a tomada de decisões e gestão em geral (Ensp, 2003).
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resultados do curso, aspectos relacionados à seleção, à avaliação, articulação e adequação dos con-
teúdos, prazos, ao processo pedagógico, entre outros, e de colher sugestões para aperfeiçoamento
dos cursos de MP, desenvolveu-se este estudo, a partir de entrevistas semi-estruturadas com os
alunos na fase final do curso. Os resultados foram sistematizados e analisados com base no
método de construção do discurso do sujeito coletivo (Lefèvre & Lefèvre, 2003).

O trabalho tem a seguinte estrutura: 1) Apresentação do curso; 2) Análise das entrevistas
e construção do discurso do sujeito coletivo e 3) Considerações finais e busca de discutir os
desafios e perspectivas que o MP oferece para a formação de quadros nas instituições públi-
cas com capacidade de responder às exigências de qualidade e ao mesmo tempo produzir
maior impacto na resolução dos problemas de saúde de nosso país.

O MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE SISTEMAS
E SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

À SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

O curso foi resultado de uma parceria com a Secretaria de Assistência à Saúde (SAS)
(hoje Secretaria de Atenção à Saúde) do Ministério da Saúde que, mediante convênio,
disponibilizou recursos financeiros para a realização do mestrado profissional visando à for-
mação de quadros estratégicos da própria secretaria.

Teve os seguintes objetivos: a) capacitar gestores em planejamento e avaliação de políticas de
saúde públicas e apoiar o desenvolvimento de tecnologias para diagnóstico e resolução de pro-
blemas; b) desenvolver diagnósticos de saúde orientados para as funções de descentralização do
SUS no âmbito do MS/SAS e c) favorecer as ações governamentais de regionalização do SUS.

Diante da especial característica do curso, sua estrutura seguiu um desenho modular
com conteúdos considerados fundamentais e articulados ao tema-eixo ‘Descentralização e
regionalização do SUS’, subdivido em cinco módulos: Estado, políticas de saúde e organiza-
ção de sistemas de saúde; Planejamento e gestão de sistemas de saúde; Economia da saúde,
avaliação em saúde; Tecnologias de informação; Gestão estratégica. Cada módulo se subdividiu
em disciplinas, cujo número variou segundo o módulo específico. Além dos cinco módulos, as
disciplinas Métodos e técnicas de pesquisa e Seminários operacionais de pesquisa, oferecidas de
forma transversal durante o curso, tiveram o objetivo de servir a uma homogeneização conceitual
e apoiar o desenvolvimento dos projetos de dissertações, cujos objetos e temas foram discutidos
com a direção da instituição demandante. Foram adotados, em cada disciplina, na medida do
possível e quando indicado, exercícios práticos e operacionais centrados na temática-eixo
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e utilizando dados reais do Ministério da Saúde. Deu-se especial ênfase também à questão
pedagógica, na tentativa de articular teoria e prática e permitir a construção conjunta do
conhecimento pelos alunos e professores.

É importante salientar que, embora, cada coordenador de módulo tivesse autonomia
para pensar as ferramentas de avaliação, várias discussões foram feitas nas primeiras reuniões
do Colegiado de Coordenação do Curso (que acabou se desfazendo como colegiado, manten-
do-se reuniões com grupos menores de professores), a respeito da ‘intenção’ pedagógica na
utilização de diferentes instrumentos de avaliação da aprendizagem dos alunos. Assim, além
da referência ao Regimento de Ensino da Ensp, considerando índice de freqüência etc.,
optou-se principalmente nos primeiros módulos por uma estratégia que começasse por ins-
trumentos mais simples, como resumos de textos e que fosse aos poucos se tornando mais
complexa, com solicitação de resenhas que exigem já, além da identificação das idéias princi-
pais do(s) autor(es), um posicionamento do aluno, num ‘diálogo’ maior com o texto. Os
alunos receberam roteiros elaborados para apoiá-los e incentivá-los na arte da escrita, da
explicitação de idéias próprias, com a finalidade de prepará-los paulatinamente para a tarefa
de elaboração de dissertação. Considerando-se o perfil da turma e o contexto do curso em
que os alunos não se afastavam de suas atividades e compromissos de trabalho, optou-se por
provas em sala de aula, com consulta a textos e exercícios e leituras em sala de aula, visando
a diminuir o trabalho extraclasse. Diante das reclamações dos alunos, algumas vezes essas
‘provas’ se tornaram avaliações individuais escritas, com prazo maior para entrega. Especial-
mente no módulo de Planejamento, os trabalhos em grupos, ou oficinas de trabalho, pela
própria característica do tema, formaram o principal componente da avaliação, embora não
se abdicasse de um instrumento de avaliação individual para aferir o crescimento de cada um
dos alunos e identificar as principais dificuldades visando a proporcionar apoio específico.
Buscou-se especial ênfase em estratégias que ajudassem os alunos no desafio de escrever um
trabalho final e de apresentá-lo e defendê-lo de modo argumentativo. Por isso, os debates em
sala de aula e seminários também exigiam que os alunos se exprimissem oralmente. Os
Seminários operacionais de pesquisa visaram especialmente, além da incorporação da lógica
e de métodos de pesquisa, ao ‘treinamento’ dos alunos na apresentação de suas idéias. A
coordenação do curso esteve presente em todos os momentos, em todos os módulos. É
fundamental salientar a participação de todos os orientadores que se dispuseram a ir a
Brasília, onde se realizaram dois grandes eventos/seminários, cada um de três dias de dura-
ção, nos quais os alunos puderam apresentar seus projetos aos colegas e aos diferentes profes-
sores que puderam dar suas contribuições.
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A carga horária total foi de 1.770 horas, considerando-se 450 horas para pesquisa operacional,
540 horas para elaboração da dissertação, incluindo orientações. Foram selecionados inicialmente
trinta alunos, dos quais três não chegaram a fazer o curso por motivo de doença. Os alunos que
cumpriram os requisitos de freqüência (de acordo com o regimento de ensino da Ensp é exigida
a freqüência mínima de 85% da carga horária teórico-conceitual prevista), de aproveitamento
(realização de seminários, exercícios, provas) e elaboraram a dissertação devidamente avaliada e
aprovada em defesa pública por uma banca examinadora, constituída por três doutores (um
externo), concluíram o curso recebendo o certificado de Mestre na área de Saúde Pública,
modalidade Profissionalizante. É importante observar que alguns alunos saíram da SAS na
época da transição do governo e desistiram do curso. Houve três casos de reprovação e um caso
de progressão para o doutorado após a qualificação do projeto.

Os encontros para as aulas teóricas, debates e exercícios aconteceram às quintas-feiras à
noite, às sextas-feiras e aos sábados o dia todo, horários que permitiam ao aluno não se afastar
totalmente de suas atividades, característica essencial dos mestrados profissionais. As disser-
tações concluídas foram:

· Análise do modelo de colaboração do Programa Centros Colaboradores para a Qua-
lidade da Gestão e da Assistência.

· Uma revisão da acreditação hospitalar como método de avaliação da qualidade e a
experiência brasileira.

· Eqüidade no financiamento de saúde: uma avaliação de recursos para a atenção
básica no estado do Rio de Janeiro.

· Serviços residenciais terapêuticos no estado do Rio de Janeiro: um diagnóstico inicial.

· Implantação da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e
Violências: a experiência no estado do Amapá.

· Estudo sobre a organização dos serviços de reabilitação: o caso do Rio de Janeiro.

· Melhoria do cuidado ao paciente queimado: elaboração de um instrumento de avaliação.

· Organização dos espaços microrregionais de saúde do estado do Mato Grosso do
Sul: uma revisão do papel dos hospitais de pequeno porte no SUS.

· A humanização no atendimento à saúde: construindo uma nova cultura.

· Avaliação da organização das unidades não hospitalares de pronto atendimento do
município de Goiânia como referência à Política Nacional de Atenção às Urgências.

· Retrato do estado do Rio de Janeiro na ótica do laboratório.
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· Estudo exploratório da atenção Hospitalar de alta complexidade prestada pelos
hospitais do SUS.

· Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES: seu desenvolvimento,
implantação e uma proposta para sua atualização/manutenção.

· Sistema de Informação Ambulatorial: processo de registro de atendimentos aos por-
tadores de deficiência no subsistema Apac/SAI/SUS.

· Programação Pactuada e Integrada (PPI) no contexto da Norma de Assistência à
Saúde (Noas) e o Conselho Nacional de Saúde: uma discussão sobre a gestão do SUS.

· Uma análise das internações obstétricas e neonatais no estado de Alagoas, Brasil,
2000.

· Mutirão de Catarata: uma estratégia nacional de atenção à saúde.

· A situação contratual de rede hospitalar privada vinculada ao SUS.

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E DA CONSTRUÇÃO
DOS DISCURSOS COLETIVOS

Entrevistamos para fins desta pesquisa seis alunos, selecionados por sua
representatividade e capacidade de verbalizar questões e fazer críticas sobre o curso, apresen-
tada durante a sua vigência, por dois anos, considerando a noção de informante-chave.

Os objetivos que nortearam essa fase do estudo foram:

· Conhecer a percepção dos alunos-gestores especificamente no que diz respeito ao alcan-
ce dos objetivos do curso, aos possíveis impactos/resultados do curso e aos aspectos
relacionados à seleção, avaliação, articulação e adequação dos conteúdos e prazos ao
processo pedagógico, entre outros.

· Complementar a análise da experiência aqui relatada.
· Colher sugestões para o aperfeiçoamento dos cursos de mestrado profissionalizante.

ROTEIRO DE ENTREVISTAS

As seguintes questões constituíram o roteiro de entrevistas, deixando-se espaço para que
os entrevistados manifestassem outras que considerassem importantes:

· Quanto aos objetivos do curso de Mestrado Profissionalizante em Gestão de Sistemas e
Serviços de Saúde contratado pela SAS: você acha que foram adequados? Em que
medida foram alcançados? Pode fazer comentários sobre os resultados.
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· Com relação aos conteúdos do curso, comente aspectos como adequação aos objetivos
e ao perfil da turma e a articulação entre os mesmos, que foram algumas das preocupa-
ções da coordenação.

· Comente os critérios de seleção.

· Comente os critérios de avaliação dos alunos: provas, resumos, resenhas, trabalhos em
grupo e oficinas de trabalho. Foram adequados do ponto de vista pedagógico?

· Fale sobre os prazos de liberação dos alunos, prazos para defesa etc.

· Tem sugestões a fazer para o aperfeiçoamento do curso?

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE DOS DISCURSOS

A seleção dos entrevistados não teve o critério de amostra quantitativa representativa, e
seguiu os princípios do método de análise qualitativa adotado. Foram realizadas entrevistas
conduzidas pelo roteiro de questões aqui apresentado, escolhidas em função dos objetivos de
avaliação do curso. Os entrevistados puderam manifestar opiniões referentes a questões que
porventura não estivessem no roteiro. A escolha desse tipo de entrevista semi-estruturada
deveu-se à intenção de valorizar a presença do investigador e ao mesmo tempo permitir ao
informante/entrevistado a liberdade de expressão. As entrevistas foram gravadas em fita,
transcritas e em seguida analisadas na perspectiva qualitativa por nós adaptada.

Todas as entrevistas foram feitas e sistematizadas pela coordenadora do curso, fato
que, acreditamos, pode trazer vantagens e desvantagens para a análise de resultados. A
pesquisa qualitativa e a inserção do pesquisador no próprio objeto de pesquisa, fator
densamente trabalhado nas aulas teóricas de métodos de pesquisa do MP (Minayo, 1992,
1994; Minayo; Richardson, 1999; Thiollent, 1982; Cruz Neto, Moreira & Sucena, 2002,
Becker, 1993, entre outros) e que caracterizou os objetos de pesquisa dos trabalhos finais,
exigem um método que proporcione a capacidade de sistematização e um certo
distanciamento, e ao mesmo tempo valorize o próprio olhar do pesquisador. Assim, esco-
lhemos o método de construção de Discursos do Sujeito Coletivo (DSC), descrito a seguir,
para analisar os resultados deste estudo.

Organizamos as falas, seguindo a abordagem metodológica em pesquisa qualitativa fun-
damentada no método de construção de discursos do sujeito coletivo (Lefèvre & Lefrève,
2003; Lefèvre, Lefèvre & Teixeira, 2000) e que, a partir de Minayo (1992), considera o
pressuposto de que o significado e a intencionalidade ocupam posição importante na pes-
quisa de tipo qualitativa e aparecem clara e naturalmente nos discursos ou falas dos atores.
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Após a transcrição das entrevistas, organizamos os dados, utilizando e adaptando quatro
figuras metodológicas, apoiados na abordagem de Levèfre e Lefrève (2003), as quais nos
ajudaram na interpretação e análise dos depoimentos:

· Ancoragem: inspirados na teoria da representação social de Jodelet (1989), os autores
anteriormente mencionados afirmam que todo discurso está ancorado ou alicerçado
em determinados pressupostos, hipóteses, teorias ou conceitos e ideologias que podem
se expressar por meio de marcas lingüísticas claras pelo ator ou estar apenas subjacentes
às práticas cotidianas dos profissionais, portanto inconscientes. Segundo Lefèvre, Lefèvre
e Teixeira (2000), uma das principais funções das representações sociais seria a de
‘ancorar’ os eventos da vida cotidiana em discursos, justificativas que tragam sentido
para os indivíduos que os vivenciam.

· Idéia central: traduz o essencial do conteúdo discursivo explicitado, por meio da iden-
tificação da(s) idéia(s) central(is) de cada depoimento.

· Expressões-chave: são partes dos depoimentos literalmente transcritas que representam
a essência do conteúdo discursivo e permitem uma comparação com as afirmativas
reconstruídas na forma de idéias centrais ou ancoragens, objetivando o julgamento da
pertinência das seleções e reconstruções. Constituem-se em matéria-prima para a elabo-
ração dos discursos do sujeito coletivo ou discursos dos atores coletivos.

· Discurso do sujeito coletivo: principal figura metodológica, implica romper com a
lógica quantitativo-classificatória, buscando resgatar o discurso como signo do conheci-
mento dos próprios discursos. A reconstrução dos fragmentos de discursos individuais
deve ser realizada a partir de quantos discursos-síntese se julguem necessários para
expressar uma forma de pensar sobre um dado fenômeno. É uma estratégica
metodológica que busca tornar mais claros os significados que conformam o imaginário
de um grupo de pessoas ou atores sociais. Para a elaboração dos discursos dos sujeitos
coletivos, usamos a estratégia categorização, ou seja, as idéias centrais e/ou expressões-
chave equivalentes são representadas numa mesma categoria.

OS DISCURSOS COLETIVOS ENCONTRADOS

Na presente análise, selecionamos as principais idéias centrais e expressões-chave pre-
sentes em cada depoimento, relativas a cada questão do roteiro de entrevistas, classificando-
as nas diferentes categorias de discursos encontrados e, em seguida, reconstruímos de forma
sintética cada discurso a partir dos fragmentos das falas dos diversos sujeitos/atores. Vários
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discursos podem aparecer na fala de um único sujeito ou, ao contrário, podemos encontrar
um mesmo discurso nas falas de diversos sujeitos. Cabe salientar que nem sempre as falas dos
entrevistados obedeceram rigorosamente ao roteiro proposto. As diferentes questões, muitas
vezes, foram abordadas de forma entrelaçada, o que nos parece natural, já que as questões
possuem de fato inter-relações e as respostas aparecem nos depoimentos dessa forma. A
reconstrução dos depoimentos com base nos discursos do sujeito coletivo considera, portan-
to, essa característica.

S o b r e  o s  O b j e t i v o s

Com relação à primeira questão: “Quanto aos objetivos do curso de Mestrado
Profissionalizante em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde contratado pela SAS: você acha
que foram adequados? Em que medida foram alcançados? Pode fazer comentários sobre os
resultados”, encontramos seis discursos, a seguir apresentados.

DSC1/1 – O MP quebra falsas dicotomias – academia versus serviços, serviços
versus pesquisa – e mostra a capacidade de produção de conhecimentos nos serviços,
trazendo-a ao público.

Idéias centrais

O MP atingiu o objetivo de quebrar um preconceito mútuo que existe entre as pessoas,
quebra a falsa dicotomia entre serviços e pesquisa, academia e serviços, pessoas que traba-
lham e pessoas que pensam.

O MP tem uma ligação direta com os serviços, capaz de produzir pesquisa e produzir
conhecimento, o qual, sem o MP, não viria a público.

Conseguiu fazer a interface entre a academia e o serviço.

Discurso do sujeito coletivo

O objetivo do MP se justifica plenamente porque tem uma ligação direta com o
serviço, capaz de produzir pesquisa e produzir conhecimento, os quais, se não fosse este
MP, ficariam nas práticas cotidianas, não viriam a público; além disso, não haveria a
sistematização e a produção de certos conhecimentos. O MP atingiu o objetivo de
quebrar um preconceito mútuo que existe entre as pessoas. Quebra essa falsa dicotomia, na
minha opinião, entre serviços e pesquisa, academia e serviços, entre as pessoas que trabalham
e pessoas que pensam. Todo mundo que trabalha pensa, e todo mundo que pensa trabalha.
São modus operandi diferentes, mas eu acho que a gente tem que acabar com esse
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preconceito mútuo. Conseguiu fazer bem a interface entre a academia e o serviço; os
trabalhos finais, por exemplo, refletem isso. (...) foi bastante gratificante, para nós como
funcionários do Ministério da Saúde, termos feito este curso. Porque nós, como funcionários,
eu principalmente, da área técnica, tenho uma experiência assistencial, de trabalho na ponta
com os serviços. E foi muito importante essa interface entre o serviço, o conhecimento, a
prática e a experiência que temos na assistência com os serviços: discutir com a academia e
levar para a academia essa nossa experiência e esse nosso conhecimento, enquanto trabalhadores
técnicos nos serviços. O objetivo do curso para a SAS, eu acho que era muito mais, que
os profissionais tivessem condições de mesclar questões da academia, da formalidade e rigor na
análise, da capacidade de elaboração, de organização, que isso, no serviço, você tem muito pouco.

DSC1/2 – Há ganhos mútuos para a academia, os serviços e as pessoas (alunos/profissionais).

Idéias centrais

Pesquisa no serviço é bom para as pessoas e para a instituição.
Práticas e projetos serão mais qualificados, e a comunidade acadêmica também ganha.

Discurso do sujeito coletivo

Trazer esses conhecimentos, essas práticas do campo da pesquisa científica à luz, defron-
tando-se com metodologia científica, para poder produzir este trabalho é bom tanto
para as pessoas que estão produzindo individualmente como para a instituição que
recebe isso. Vai ter profissionais mais qualificados, práticas e projetos melhores, porque
até avaliadas academicamente. E, também, acho que a comunidade acadêmica ganha
com isso. Tem conhecimentos que sem o MP não teriam vindo a público, não teriam
sido divulgados. Eu achei fantástico o mestrado profissionalizante na questão de saber
articular trabalho, ensino, pesquisa. Fantástico! Você tem que articular trabalho, ensi-
no e pesquisa para atingir um objetivo maior, uma ação maior, para propor para a
melhoria do Sistema Único de Saúde. Eu acho que quem está no ministério nunca
poderia perder o contato com a academia. As práticas e projetos serão mais qualificados
e a comunidade acadêmica também ganha. E falando em termos de resultados, acho
que é muito importante o que aconteceu, é que uma universidade daqui ter convidado
alunos do MP para dar aulas num curso de especialização em gestão de sistema do
serviço de saúde.
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DSC1/3 – O MP atinge o objetivo de dar um retorno à sociedade, não só para a
instituição e para o aluno, mas para o SUS.

Idéias centrais

O uso de recursos públicos tem que ser voltado para a perspectiva de dar um retorno à
sociedade, e acho que consegue atender este objetivo.

Destaca-se a importância dos resultados, dos trabalhos que foram realizados, de se conse-
guir a elaboração de novas políticas a partir da incorporação dos produtos do MP.

O MP alcança o objetivo de que os produtos sejam úteis para a SAS, a instituição
demandante, e para o SUS.

Discurso do sujeito coletivo

Acho que atingiu o objetivo de dar um retorno à sociedade, não só para a instituição e
para o aluno individualmente, sobre o bom uso dos recursos públicos. Outro objetivo era que
a gente tivesse trabalhos, ou que trouxesse instrumentos para melhorar tanto a atenção à
saúde, a assistência, a questão da gestão da atenção à saúde de fato, e acho que tiveram vários
bons resultados. Destaco a importância dos resultados, dos trabalhos que foram realizados. A
gente conseguir a elaboração de novas políticas, que estavam em andamento aqui no ministé-
rio e ao mesmo tempo as pessoas estavam desenvolvendo suas dissertações. Como o caso de
pequenos hospitais, do novo pacto de gestão que está sendo construído pelo ministério. Tem
o trabalho que tem aquele instrumento para a organização dos laboratórios clínicos. Então,
vários produtos estão sendo utilizados pelo ministério, e isto é muito importante.

Que os produtos fossem úteis para a instituição demandante, este foi um superalcançado.
E acho que muito importante também foram essas informações que obtivemos nesses cursos
da academia, para que a gente traga para discussões de planejamento de ações para melhorar
o Sistema Único de Saúde. Eu acho que o MP atingiu os objetivos. Tanto deu conta de
atingir os objetivos, que eu já disse isso várias vezes a várias pessoas: depois que eu fiz este
curso de mestrado, eu me senti responsável e me senti habilitada a estar assumindo esse cargo
que hoje estou ocupando no ministério da Saúde. E então foi com esses conhecimentos do
mestrado, toda essa discussão, que recebi muitas informações e aprendi muito e hoje estou muito
mais apto a participar de todo o planejamento, da realização do projeto e estou executando
o projeto, graças a esses conhecimentos. Tem muitas dissertações muito interessantes.
Primeiro, eu acho que tem um aproveitamento. Poucas são as pessoas que se desligaram por
opção, ou por falta de condições mesmo de tocar a dissertação. Então eu acho que nada
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melhor do que os resultados das trinta, 25 ou 24 dissertações, em termos tanto de cumprimento
de metas mesmo, quanto da divulgação disso e da incorporação do conteúdo delas nos
processos do próprio ministério. Acho que isso é extremamente importante, a incorporação
dos produtos, das propostas, mas uma incorporação inclusive da crítica que é feita. Então, só
para completar aqui, já que estamos falando de resultados, do impacto, vale a pena registrar
que já temos impactos em nível internacional. Para esse trabalho que nós estamos
desenvolvendo, e que tem a ver com o tema de minha dissertação, trouxemos todo um
conhecimento e um aprendizado a partir do modelo francês, e já o adaptamos considerando
nossas normatizações, nossas leis. E agora como gratificação mesmo desse trabalho, acabo de
receber um convite, pelo ministério da França, para que eu vá à França levar essa experiência que
é diferente. Os alunos viraram professores, porque nós estamos ganhando uma grande
experiência implantando esse serviço no país e o Brasil vai ganhando uma expertise
própria que é valorizada lá fora. E o MP tem um papel, inclusive, de divulgar. Então, eu acho que tem
que registrar essas questões também.

DSC1/4 – Problematiza a aproximação entre academia e serviços pelas dificuldades rela-
cionadas às diferentes expectativas de um e outro grupo e destaca o processo coletivo de
construção do curso.

Idéias centrais

Houve uma dificuldade inicial de adaptação entre a expectativa de um grupo e a de
outro grupo: os professores com uma expectativa e o grupo com outra.

Houve uma compreensão de que era um processo em construção, flexibilização dos
critérios e do modo de fazer.

Passou a ser um processo de construção coletiva e todo mundo saiu ganhando.

Discurso do sujeito coletivo

Eu acho que tem um primeiro movimento que é essa aproximação entre a academia e o
Executivo. E as pessoas que estão no seu trabalho no dia-a-dia... é interessante, mas assusta um
pouco no início. Eu acho que o primeiro contato com os módulos, com esse meio acadêmico –
até porque era uma turma que foi aprendendo ao longo do tempo, foi se adaptando e apren-
dendo, mas eu acho que tem um choque inicial que, para um outro curso, tem que ser
pensado. A primeira reflexão é: como é que faz essa quebra de gelo mesmo entre a academia e os
serviços? E aí entra um pouco já na discussão do ordenamento dos módulos. Por exemplo, a
gente teve o primeiro módulo, foi um módulo muito difícil, muito complicado. Ele trouxe toda
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uma discussão teórica, mas eu acho que, olhando hoje, já com o distanciamento permitido,
não mais como aluna, vivenciando o curso, eu acho que a gente aproveitou muito pouco
desse módulo. Basicamente, eu relaciono isso com a dificuldade que houve de adaptação
entre a expectativa de um grupo e a expectativa de outro grupo. Os professores trazendo toda
um expectativa também em relação ao grupo e o grupo em relação ao mestrado, mas não havia
uma aproximação real. Acho que foi o módulo mais difícil para todos do curso. Eu estou
falando assim, porque esse era o comentário que a gente tinha, não é? De difícil apreensão.
Porque a gente estava muito longe dessa crítica que a academia faz em relação ao sistema de
saúde e muito dentro do dia-a-dia de trabalho. Então eu acho que isso chocou no primeiro
módulo. Mas ao longo do tempo, como eu já falei, eu acho que as pessoas se adaptaram. As
duas partes se adaptaram. Acho que houve um esforço dos professores, e os alunos abriram
mão de muita coisa. Eu acho que tem que marcar isso, que era um processo em construção
conjunta mesmo. E todo mundo saiu ganhando. Os alunos identificaram o grau de compro-
metimento que era preciso ter com a proposta também.

DSC1/5 – Destaca o processo de incorporação de novos conhecimentos como interessante
e único no MP.

Idéias centrais

A questão da incorporação de novos conhecimentos foi muito interessante! Uma expe-
riência única no sentido de pensar o agir, de interpretar, aprender a contextualizar.

A importância de aprender a ler e continuar a pesquisar.

Discurso do sujeito coletivo

A questão da incorporação de novos conhecimentos foi muito interessante! É uma
experiência única, no sentido da gente pensar o nosso agir, da gente criar métodos, aprender
a ler! Isso não é nenhuma novidade assim, não é nenhuma vergonha. Eu acho que a gente
aprendeu a ler no mestrado. A gente vai perdendo esse hábito. E de interpretar... e de saber
ler de verdade, não é? Entender o que está sendo dito, entender a intencionalidade,
contextualizar. O conteúdo, o momento em que foi escrito. Acho que isso é um ganho...
Porque é importante ouvir vocês, a avaliação que vocês conseguem fazer de certas questões
que não se enxerga quando se está na rotina... é muito importante para nós. E eu acho que
a pesquisa paralela ao trabalho, às ações cotidianas, ela enriquece muito. Fiz a revisão biblio-
gráfica relacionada ao tema da minha dissertação, que é o meu trabalho mesmo, do dia-a-dia.
Aprendi muito. Eu estou aqui pensando em como vamos acompanhar esse projeto. Nós
vamos ter que fazer pesquisa, continuar a fazer pesquisa.
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DSC1/6 – Destaca a capacidade do MP de proporcionar a oportunidade de um
debate sobre as questões internas da instituição e ensejar um diálogo entre as pessoas
e os departamentos.

Idéias centrais

O mestrado teve a capacidade de proporcionar um debate sobre as questões internas da
instituição, romper determinados paradigmas, o que do ponto de vista de formação de
recursos humanos e do processo de trabalho interno à instituição foi muito interessante.

Discurso do sujeito coletivo

O mestrado proporciona uma oportunidade, um momento de reflexão, de
posicionamento diante dos problemas, dos temas. Acho que essa foi uma riqueza do mestrado!
O mestrado teve uma capacidade de aproximar as pessoas dentro do ministério. Especifica-
mente. Romper mesmo determinados paradigmas que tinha lá dentro. Acho que isso foi
muito interessante! Acho que esse talvez tenha sido, embora difícil de mensurar, um dos
objetivos que quem contrata curso de mestrado deveria ter bem, bem claro. Porque às vezes as
pessoas precisam só de um estímulo para que isso aconteça. Elas ficam assim ensimesmadas,
trabalhando com a sua agenda. Do ponto de vista de formação de recursos humanos e
processo de trabalho interno das instituições, eu acho que é muito interessante. Porque tem
a oportunidade formal de fazer um debate sobre as questões internas também da instituição.
Tem uma questão que eu acho superimportante no curso, que eu até não falei é que, além da
troca entre a academia e o serviço, tivemos momentos em que se permitia, se induzia a troca
entre os alunos que estavam no mesmo serviço. Então havia áreas que a gente não conhecia.
Foi conhecer lá dentro. E isso nos permitiu articular melhor o processo de trabalho aqui.

Comentários

Vale a pena um breve comentário sobre esses seis primeiros DSCs encontrados, sistema-
tizados a partir da primeira pergunta do roteiro sobre os objetivos do curso: 1) a quebra de
uma falsa dicotomia academia versus serviços, serviços versus pesquisa e a capacidade do MP
de facilitar a produção de conhecimentos nos serviços; 2) ganhos mútuos para a academia, os
serviços e as pessoas (alunos/profissionais); 3) O MP atinge o objetivo de dar um retorno à
sociedade, não só para a instituição e para o aluno, mas para o SUS; 4) a aproximação entre
academia e serviços pelas dificuldades relacionadas às diferentes expectativas de um e outro
grupo, com destaque para o processo coletivo de construção do curso; 5) o processo de
incorporação de novos conhecimentos como interessante e único no MP; 6) a capacidade do
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MP de proporcionar a oportunidade de um debate sobre as questões internas da instituição
e ensejar um diálogo entre as pessoas e os departamentos.

Podemos considerar que os objetivos do curso são de natureza pedagógica (capacitar
gestores em planejamento e avaliação de políticas de saúde públicas e apoiar o desenvolvi-
mento de tecnologias para diagnóstico e resolução de problemas; desenvolver diagnósticos de
saúde orientados para as funções de descentralização do SUS no âmbito do MS/SAS e
favorecer as ações governamentais de regionalização do SUS). Os quatro primeiros DSCs não
têm relação direta com esses objetivos, e sim com o entendimento dos entrevistados sobre a
tradição de afastamento da academia dos serviços. Como esta foi uma preocupação relevante
da coordenação do curso, consideramos que esses discursos relacionam-se com a estratégia
política adotada pela coordenação, de buscar maior aproximação entre os serviços e a acade-
mia, o que, em nossa concepção, articula-se com o próprio objetivo do MP. Os DSCs 1/5 e 1/
6 têm relação mais direta com os objetivos do curso.

 Sobre os Conteúdos e sua Adequação

Para a segunda questão, “Com relação aos conteúdos do curso, comente aspectos como a
adequação aos objetivos e ao perfil da turma e a articulação entre os mesmos, que foram algumas
das preocupações da coordenação”, encontramos quatro discursos do sujeito coletivo.

DSC 2/1 – Sugere que os conteúdos do módulo de Planejamento e o de Métodos de
Pesquisa deveriam permear o curso todo, pela sua importância.

Idéias centrais

Trabalhar o planejamento de forma mais horizontal, passando por todos os módulos,
pela importância das discussões, pela capacidade de organizar.

A metodologia é de difícil absorção num módulo único, difícil para quem está na
execução. Já os Seminários Avançados articulados aos projetos foram superimportantes.

Discurso do sujeito coletivo

Acho que tem dois módulos, o de planejamento e o de metodologia, que deveriam
permear o curso inteiro. Mesmo considerando a dificuldade para trazer professores, acho
que, pela importância desses conteúdos, vale a pena repensar. Para dar conta do planejamen-
to em todas as discussões que são feitas, ou pelo menos em algumas mais importantes, se
deveria trabalhar o planejamento de forma mais horizontal, passando por todos os módulos.
E a metodologia, assim, ela não agrada... É uma disciplina que não agrada o profissional da
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saúde de forma geral. Quando se trabalha num módulo único, como ele não é uma questão
muito agradável para quem está na execução, você pode não absorver de fato, embora eu
reconheça que tem uma importância tão grande... que quando se vai trabalhando no
miudinho, vai-se vendo a inserção dele em cada uma das áreas. E acho que tem que ter um
choque no início, conceitos, tal. E procurar trabalhar na metodologia um pouquinho, sendo
que no final se trabalha mais a coisa da pesquisa, com a metodologia apoiando a elaboração
dos projetos. Que é uma coisa que foi pensada e a gente teve seminários avançados para
acompanhar os projetos e foi superimportante.

DSC 2/2 – Os conteúdos foram adequados e tiveram boa articulação entre eles.

Idéias centrais

Toda a condução das aulas teóricas foi adequada ao que se esperava em termos de
conteúdo. Foram articuladas, sim, porque no decorrer do curso a disciplina, de uma certa
forma, sempre procurava resgatar ou interagir com as disciplinas anteriores.

Discurso do sujeito coletivo

Acho que toda a condução das aulas teóricas foi adequada ao esperado, ao que a gente
esperava em termos de conteúdo. Penso que foram articuladas, sim, porque no decorrer do
curso, a disciplina, de uma certa forma, sempre procurava resgatar ou interagir com as disci-
plinas anteriores. Muitos textos para leitura, que se não foram utilizados, às vezes por falta de
tempo de leitura, por este ou aquele motivo, estão lá e poderão ser resgatados a qualquer
momento. Então acho super, superválido. Não tenho nenhuma crítica a respeito disso tam-
bém. O curso organizado em módulos eu achei que foi muito interessante, porque deu para
ter uma visão bem ampla. Nós passeamos por vários campos da saúde pública. A questão do
planejamento, a questão das políticas... Eu gostei muito de como foi estruturado assim, o
começo... Naquele primeiro módulo que deu aquela visão geral, do panorama, da agenda da
saúde... Aquilo ali foi muito importante. E depois foi mostrando especificamente cada linha
de atuação. Eu acho que nisso foi um formato bem, bem interessante. Eu acho que teve uma
articulação entre os módulos... Agora, quando a gente chega no final e que vai produzir a
dissertação, aí a gente sente bem que teve essa articulação. No momento que a gente está
vivendo, nem tanto... tem essa questão aí do tempo, que tumultua um pouco a vida de
quem está fazendo o mestrado profissional. Mesmo assim, acho que teve, sim, uma articula-
ção. Por exemplo, vimos a questão do planejamento, articulado aos temas como subjetivida-
de, liderança, cultura... Pelo menos para o meu trabalho foi dando uma linha. Depois eu, em
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casa, isso ficou bem claro assim, eu separei por módulos, eu separei nas caixinhas temáticas.
Então, na hora em que eu precisava uma coisa, quando eu fui montando o meu trabalho,
essa ligação de um tema com outro nas discussões, isso eu achei interessante.

DSC 2/3 – O conteúdo foi adequado, embora pudessem ser feitas pequenas reorganiza-
ções, como o aprofundamento de temas específicos de alguns alunos.

Idéias centrais

Os conteúdos foram adequados, embora antes de ter a disciplina de avaliação em si
devêssemos ter tido alguma coisa de epidemiologia.

Talvez um aprofundamento de epidemiologia e outros temas para algumas pessoas,
dependendo do tema da dissertação em algumas áreas.

Discurso do sujeito coletivo

Em termos de conteúdo eu acho que foi adequado. Se faltou alguma coisa, talvez a gente
pudesse ter tido antes de ter a avaliação em si, ter alguma coisa de epidemiologia. Eu acho que
a gente tem que conseguir retomar a epidemiologia. Não a epidemiologia positivista, tal...
Acho que a gente precisa trazer a epidemiologia na articulação com o serviço. Ela pode ser
aplicada. Tem alguns grupos que vêm discutindo isso um pouquinho mais e de forma
interessante. Então, a epidemiologia junto com a avaliação única e simplesmente, ela fica
muito essa epidemiologia e essa avaliação positivista, pura, direcionada. Então, quando a
gente trabalha, e a gente sabe da importância dela em outros módulos, talvez a gente conse-
guisse... Aí não precisa todos os alunos estudarem com tanta profundidade, tudo. A
epidemiologia é talvez uma disciplina que eu acho que mereça ser mais aprofundada. Ela foi
muito bem dada, mas eu acho que a carga horária foi restrita, precisa de mais carga horária. E
tem alguns conteúdos que eu acho que também merecem ser mais aprofundados, como a
questão de avaliação em saúde. Até a utilização de pacotes estatísticos mesmo... ou pacotes de
informática, eu não sei. Essa questão... Porque quem trabalha com banco de dados às vezes
não tem essa destreza para avaliar um banco de dados. E no Ministério da Saúde a gente usa
muito banco de dados. Ou se poderia pensar num formato de apoios de... Com conteúdos
disciplinares, dependendo das áreas temáticas que os alunos... Pode ser uma disciplina que a
gente aprofunde... Não sei se o mestrado profissionalizante poderia ter isso, uma que você faz
optativa, de repente, conforme o tema. Pode ser uma disciplina optativa. Porque tem gente que
não tem interesse nessa área. Acho que pode ser uma boa opção. Talvez um aprofundamento
para algumas pessoas, dependendo do tema da dissertação em algumas áreas.
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Comentários

Um comentário se faz necessário aqui. Embora tenhamos optado por manter aqui um
único discurso, observam-se dois temas: o aprofundamento e abordagem diferenciada em
epidemiologia e a necessidade de aprofundamento de áreas temáticas específicas, de acordo
com o recorte temático das dissertações.

DSC 2/4 – Destaca a excelência dos professores e dos profissionais do Executivo e dos
serviços, que foram trazidos para o curso, enriquecendo os debates.

Idéias centrais

Destacam-se a excelência dos professores e a importância da articulação com alguns profis-
sionais não professores, pessoas do serviço, os secretários municipais e estaduais de Saúde.

Ter trazido esses profissionais para o debate aproxima e enriquece a discussão, tanto da
academia quanto do serviço.

Discurso do sujeito coletivo

Eu acho que os professores foram excelentes, de boa qualidade. Eu acho que outra coisa
importante foi essa articulação com alguns profissionais não professores. Trazer pessoas do
serviço, os secretários municipais e estaduais de Saúde... Teve uma mesa, no fim do primeiro
módulo, por exemplo... Ter trazido esses profissionais para o debate, isso aproxima, não é?
Enriquece a discussão, tanto da academia quanto do serviço. E isso seduz o aluno. Você vê
que o que está sendo discutido pode ser aplicado no seu trabalho. Eu achei esses momentos
bem positivos. Pessoas daqui mesmo da SAS que foram para a sala de aula, ter as chefias
participando foi muito interessante.

Comentários

É importante observar aqui que a adequação dos conteúdos em si e a forma adequada
de trazer os conteúdos (métodos pedagógicos, formas de abordagem etc.), considerando as
características do curso e o perfil da turma, aparecem, muitas vezes, entrelaçadas nas falas,
nos discursos dos alunos, pois trata-se de temas extremamente interligados.

Vale a pena ainda destacar que algumas questões como a sugestão de um módulo de
homogeneização, com aulas de gramática, português etc., relacionam-se também às temáticas
seleção, perfil dos quadros do MS e à discussão sobre formação de quadros/RH. O DSC2/4
(destacando a excelência dos professores e dos profissionais do Executivo e dos serviços que
contribuíram enriquecendo os debates) está aqui incluído porque faz parte de uma estratégia
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pedagógica relacionada à intenção de facilitar a assimilação dos conteúdos e proporcionar um
debate crítico. Não cabe em nenhuma pergunta mais específica do roteiro.

Sobre o Processo de Seleção

Sobre o processo de seleção, seis discursos foram encontrados.
Aqui vale observar que o processo de seleção desta turma especificamente teve dois

momentos. Um primeiro momento, em dezembro de 2000, quando uma banca de seleção
composta por três professores da Ensp selecionou os trinta alunos que deveriam preencher as
vagas previstas. A seleção foi feita com base nos currículos, nas cartas de intenções, em que os
alunos apresentavam seus pré-projetos, na carta do gestor indicando e liberando o aluno, e
nas entrevistas realizadas pela banca.

Houve um atraso no início do curso, devido a dois fatores: primeiro, a SAS – demandante
do MP – estava com outro MP em andamento, em parceria com o Instituto de Medicina
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e o secretário solicitou que a
segunda turma (agora em parceria com a Ensp/Fiocruz) adiasse o início, de março para
setembro de 2001. Além disso, a própria Ensp só conseguiu se organizar para iniciar o curso
em março do ano seguinte (2002). Nesse período, cerca 30% dos alunos selecionados não
confirmaram a participação no curso; procedeu-se, assim, a um segundo momento de seleção
para preenchimento das vagas, tendo-se o cuidado de observar os mesmos critérios anteriores
(currículo, carta de intenções, carta do gestor comprometendo-se a liberar o aluno) e entrevis-
tas realizadas por banca de seleção da qual participaram a Coordenação da Pós-Graduação da
Ensp, a coordenadora do curso indicada pela Ensp, mantendo-se um dos professores da
banca anterior para permitir um elo com a etapa anterior. A seguir apresentamos os quatro
DSCs sobre o processo seletivo.

DSC 3/1 – A seleção deveria priorizar quadros permanentes do MS, embora a situação
dos RH seja tão precária que torna impossível não considerar consultores. Destaca a
necessidade de regras que garantam o retorno do investimento e a falta de política de
formação para os quadros permanentes.

Idéias centrais

Os servidores públicos do quadro são muito esquecidos.
O curso deveria ser voltado exclusivamente para o servidor público e, com essa regra,

quem passar um determinado tempo fazendo mestrado vai ter que ficar não sei quanto
tempo no serviço, no SUS.



171

D E S A F I O S  N A  F O R M A Ç Ã O  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S  P A R A  O  S U S

Discurso do sujeito coletivo

Deve-se pensar a quem se destina este curso. Na minha opinião, é uma falha permitir
que consultores façam esse tipo de curso. Porque consultores têm um determinado vínculo
com a administração pública, daqui a pouco vão ter outro e não vão, eventualmente, ter o
compromisso de dar retorno do investimento que o recurso público financiou. E eu acho
que devia ter algo mais amarrado. Se não for só para servidor público, tem que ter uma
cláusula qualquer nas regras que obrigue essa pessoa a passar determinado tempo trabalhan-
do no serviço público, até como uma forma de dar retorno. Agora, na minha opinião, deveria
ser mais fechado, voltado exclusivamente para servidor público e com esta regra: passou
tanto tempo fazendo mestrado vai ter que ficar não sei quanto tempo no serviço, não neces-
sariamente na instituição que contratou o mestrado, mas no serviço, no SUS. Embora hoje
no MS haja um problema, que esta gestão está tentando enfrentar, de que o número de
consultores é enorme! Pegando esse argumento, até se aceita, entre aspas. Porque estão se
formando recursos para o SUS. Mas do ponto de vista de quem é o financiador direto, para
o Ministério da Saúde, não é interessante você qualificar uma pessoa, para essa pessoa te
vender o próprio serviço, mais caro ali na frente, às custas do conhecimento que adquiriu
financiado com recursos públicos. Não tenho um posicionamento totalmente fechado sobre
isso, por causa desse problema. É uma dimensão grande de consultores e tal, mas eu acho que
deveria centrar mais para servidor público do quadro. E eu digo isso porque os servidores
públicos do quadro são muito esquecidos. A não ser algumas carreiras, tipo a do gestor e
outras... Os servidores de nível médio do nível intermediário também estão no serviço há
muito tempo, estão principalmente esquecidos.

DSC 3/2 – Necessidade de haver critérios claros para a seleção e regras específicas para o
funcionamento geral do curso de MP.

Idéias centrais

É fundamental ter critérios claros para a seleção, critérios claros para regras de funcionamento.
Deve haver um regimento específico. Agora já tem, mas durante nosso curso, isso fez falta.

Discurso do sujeito coletivo

Eu acho fundamental ter critérios claros para a seleção, critérios claros para regras de
funcionamento. Tem que ter regras muito claras. O regimento tem que estar muito claro. E
eu acho que essa primeira experiência que nós tivemos, nós não tínhamos condição ainda, eu
acho que a escola também não tinha condições, de ter já essas regras prontas e acabadas, e
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foram aplicadas as do regimento geral, sem considerar a especificidade do MP. Porque senão
acaba sobrecarregando a pessoa que está coordenando o curso, que tem que se ver diante de
situações, tem que tomar decisões... Eu acho que deve ter um regimento específico. Sei que
agora já tem, mas durante nosso curso, isso fez falta.

DSC 3/3 – A seleção foi adequada, com critérios qualitativos e autonomia da banca
para considerar estes critérios.

Idéias centrais

Deve haver a carta do gestor indicando e liberando o aluno, mas a banca deve ter
autonomia para fazer a seleção segundo os critérios definidos, para correr menos riscos de
perdas de alunos depois.

O processo de seleção foi qualitativo e teve critérios adequados.

Discurso do sujeito coletivo

Sobre o processo de seleção, acompanhei a segunda etapa do processo, que me pare-
ceu muito mais qualitativa e teve critérios adequados. Acho que tem que tentar manter no
processo de seleção um certo distanciamento de quem propõe o curso, de quem contrata.
Eu acho que quem vai fazer a seleção tem que ter autonomia em relação aos selecionados.
Isso eu acho que é premissa, e outra é que o processo de seleção acho que tem que ser
como foi esse: qualitativo. Foram exigidas algumas documentações que deixavam clara a
intenção, o comprometimento, os posicionamentos de quem estava concorrendo, mas
tinha uma análise que era da própria banca de seleção. Estou falando da segunda etapa,
pois este curso teve uma seleção anterior. Quanto à interferência e participação de quem
contrata, do gestor, acho que deve haver a carta do gestor indicando e liberando o aluno,
mas a banca deve ter autonomia para fazer a seleção segundo os critérios definidos, para
correr menos riscos de perdas de alunos depois.

DSC 3/4 – Discurso valorizando critérios rigorosos de seleção, considerando o compro-
misso dos alunos com o SUS e o seu perfil/qualidade.

Idéias centrais

O rigor é importante, pois reforça a credibilidade do curso.

Discurso do sujeito coletivo

Este curso teve um primeiro momento, em que se fez uma seleção, aí depois várias
pessoas desistiram e depois vieram outras pessoas, numa segunda etapa. Na segunda seleção
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parece que foi mais rigorosa... Foi uma época em que estavam saindo dois cursos aqui pela SAS.
Nessa primeira etapa da seleção, alguns que tinham feito a seleção para esse primeiro curso, via
outra instituição, e que não tinham passado, se apresentaram. Eu sei que um dos critérios de
seleção do primeiro curso era ser dirigente... Acho que teve um pouco esse perfil. Na minha
opinião havia alunos com qualidade melhor do que alguns dirigentes, que não entraram. E
parece que a Ensp não se preocupou muito com isso, a gente percebe. E sim com qualidade do
aluno, principalmente na segunda etapa. Quem estava ali fazendo o curso para ter só o mestrado,
a gente percebe que o compromisso era diferenciado de quem estava ali tentando construir uma
situação melhor, para contribuir para um Sistema Único de Saúde melhor. Então eu acho que
teve um pouquinho essa diferenciação dos alunos. E eu acho que tem que ter este rigor. Eu acho
que o rigor é importante, porque reforça a credibilidade do curso.

Sobre os Critérios de Avaliação dos Alunos

Sobre os critérios de avaliação dos alunos (provas, resumos, resenhas, oficinas de trabalho etc.),
foram observados três DSCs.

DSC 4/1 – Destaca a importância de manter o rigor nas avaliações, pois ele valoriza o curso.

Idéias centrais

Das provas, há algumas coisas da organização, do processo de trabalho acadêmico,
que não dá para flexibilizar. E uma delas é o rigor de alguns critérios que a Ensp manteve e que
ajudaram no crescimento e desenvolvimento dos alunos. Isso apareceu inclusive na avaliação
oral durante o curso.

Critérios rigorosos para manter a qualidade do curso devem permanecer, pois a acade-
mia, a área de ensino, pesquisa, é responsável pelo produto que joga no mercado.

Discurso do sujeito coletivo

Eu acho uma questão que foi importante, primeiro, foi não abrir mão do inglês. O
exercício de estar lendo em espanhol. Isso para a gente é importante porque a gente tem feito
articulação com outros países, e isso de fato ajudou. E quando não tem inglês, o curso é
menos valorizado (estou comparando com outros), então eu acho que precisava, sim, ter a
prova de inglês, porque valoriza o mestrado e mantém a equivalência com o acadêmico, o que
é importante, até porque o certificado tem o mesmo valor. Na avaliação do aluno, algumas
avaliações escritas eu acho que foram importantes. E tem a avaliação feita pelo aluno tam-
bém, as orais e as escritas, em cada módulo ou disciplina, e a gente percebe que alguns alunos
se desenvolveram muito do início para o final. Não falavam no início do curso e foram
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desenvolvendo a capacidade de fala mesmo, de se expressar, de articular seus pensamentos.
Então eu acho esse foi um ponto bem positivo. A questão da avaliação escrita, o fato dela não
ter sido aquela avaliação em que pega-se um texto e se quer saber só a opinião de determinado
autor, mas que permitiu a expressão da opinião do aluno... eu acho que foi muito importan-
te e ajudou muito nosso desenvolvimento, para na hora da dissertação a gente escrever. Das
provas, eu acho que tem algumas coisas da organização, do processo de trabalho acadêmico,
que não dá para flexibilizar. E uma delas eu acho que é o rigor de alguns critérios que a Ensp
manteve e que ajudaram no crescimento e desenvolvimento dos alunos. Isso apareceu inclu-
sive na avaliação oral durante o curso, eu lembro. Critérios rigorosos para manter a qualidade
do curso devem permanecer. Eu acho que a academia, área de ensino, pesquisa, é responsável
pelo produto que joga no mercado. Se você me dá um título, conseqüentemente você está
me habilitando. E eu vou ser contratada pelo meu título. E aí é que eu vou sentir, vou
desenvolver aquilo que foi proposto. E é isso que é responsabilidade, profissionais titulados
devem ser competentes. A gente valoriza o título Ensp, da Fiocruz, para mim é muito gratifi-
cante... Eu acho que é até bom para nós, porque a gente sabia que havia algumas pessoas que
realmente não tinham capacidade de absorção e trabalho. Quer dizer, vocês realmente cum-
priram com a obrigação, independente de qualquer coisa. E é por isso que a gente ainda
acredita nesse país. Porque existem instituições sérias, não é? Porque se parar de existir essas
instituições sérias, a gente passa a desacreditar nesse país. E sobre a proposta de uma comissão
para avaliar os produtos finais, concordo plenamente e parabenizo a academia por manter
essa conduta, que eu acho fundamental, no desenvolvimento das pessoas mesmo.

DSC 4/2 – Marca a importância de haver regras claras para o curso, inclusive para a
avaliação, o que nem sempre ocorreu.

Idéias centrais

O sistema de avaliação não ficou muito claro para mim e acho que talvez não tenha
ficado muito claro lá para os alunos.

As regras e os critérios devem ficar mais claros para todos, desde o início.

Discurso do sujeito coletivo

O sistema de avaliação não ficou muito claro para mim e acho que talvez não tenha
ficado muito claro lá para os alunos. Teve módulos mais longos, outros menores, e as avalia-
ções não tinham um padrão, cada professor decidia... Embora você diga que foi resolvido
com a coordenação. Em termos de nota, valiam as avaliações dos módulos. Os das disciplinas
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tinham peso igual? Eu estou me lembrando disso. É verdade. Depois foi feita uma média nas
notas dos módulos (e disciplinas) e o que valia para avaliação, inclusive reprovação, era a
média do módulo. Três notas baixas (conceito C), seguindo o regimento da Ensp, reprova-
vam. Faltou também um regimento específico para os MPs, que só agora tem. Mas, de toda
forma, eu acho que devia ficar mais claro isto, para os alunos: ter regras. E as regras ficarem
mais claras para todos desde o início, não é? Critérios e as regras claras.

DSC 4/3 – Reconhece como importante a opção pedagógica das avaliações que foram se
tornando mais complexas ao longo do curso.

Idéias centrais

A questão pedagógica de começar fazendo resumo, depois um texto mais articulado,
uma resenha, foi fantástica.

Essa opção pedagógica foi muito boa porque já foi um preparo para ir aprendendo a
escrever a dissertação, tanto que os alunos evoluíram nesse processo. Foi perfeita.

Discurso do sujeito coletivo

Aquela questão pedagógica de começar fazendo resumo, depois um texto mais articula-
do, uma resenha, achei fantástico. A gente estava acostumada a fazer é relatório. A resenha já
é um diálogo com o autor, e não tínhamos a menor noção disso. Achei essa opção pedagógica
muito boa, porque já foi um preparo para ir aprendendo a escrever a dissertação, não é?
Tanto que, em uma reunião de avaliação de um módulo, eu queria a minha primeira resenha
de volta porque já estava muito crítica e queria fazer de novo. Para ver o tanto que nós
evoluímos nesse processo. Então, essa pedagogia foi perfeita! Eu aprendi muito! Só achei que
tinha muita tarefa, por isso a gente criticava, embora reconhecesse a importância.

Comentários

Aqui vemos discursos bastante díspares, desde o que solicita maior explicitação dos
critérios de avaliação desde o início do curso até o reconhecimento da estratégia pedagógica
embutida nas formas e nos critérios de avaliação utilizados. No item 1, relacionado à apresen-
tação do curso, apresentamos brevemente os critérios utilizados, embora sem um grande
aprofundamento. Durante o desenvolvimento das aulas teóricas, várias foram as queixas
sobre o excesso de obrigações/deveres exigidos dos alunos, que, acima de tudo, estavam
sobrecarregados com o trabalho. Por outro lado, nas falas aparece de forma mais contundente
o reconhecimento da necessidade e do objetivo pedagógico dos exercícios, provas e demais
ferramentas de avaliação para o processo de aprendizagem.
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 S o b r e  o s  P r a z o s

Sobre a questão dos prazos (liberação dos alunos e horários das aulas, prazos para realiza-
ção e defesa das dissertações etc.), encontramos cinco DSCs, a seguir apresentados.

Sobre esta questão especificamente, mas não só, pois os interesses e motivações também
mudaram, vale a pena observar o impacto causado por um importante fato: as eleições para
presidente e suas conseqüências para a SAS/MS, como mudança de gestão e de objeto
mesmo, no meio do curso. Podemos dizer que o fator atraso no início do curso, anteriormen-
te apontado, está relacionado a este. O primeiro discurso aqui apresentado refere-se exata-
mente a esse impacto.

Vale a pena, ainda, ressaltar que ao falar em prazos para a defesa das dissertações, os alunos
falam também de seus objetos, e a nossa sistematização a seguir considerou essas inter-relações.

DSC 5/1 – Com relação aos prazos, a grande dificuldade foi a mudança de governo, que
trouxe muitas outras mudanças nas motivações, nos interesses, no próprio objeto da SAS,
e a necessidade de renegociar tudo com a nova gestão; o papel da coordenação foi funda-
mental nessa transição.

Idéias centrais

A grande dificuldade deste curso foi o momento do curso: ter começado atrasado e pegar
a mudança de governo. As motivações, os interesses, os resultados mudaram. Inclusive o
objeto da SAS mudou!

A coordenação conseguiu resgatar algumas questões importantes de interesse para a SAS hoje.

Discurso do sujeito coletivo

Eu acho que a grande dificuldade deste curso (e eu acho que fomos todos um pouco
heróis, incluindo a coordenação) foi o momento do curso. O fato de ter começado atrasado
e pegar a mudança de governo. Quais os programas que a gente teve na mudança de governo?
É importante contextualizar isso. Algumas pessoas saíram do ministério, outras chegaram no
ministério, outras assumiram cargos, outras, que tinham um cargo, perderam. As motivações,
os interesses, os resultados mudaram. Inclusive o objeto da SAS mudou! A gente não teve um
trabalho, uma dissertação sobre atenção básica! E atenção básica hoje é uma das prioridades
da atenção à saúde. Então, eu acho que o interesse naquela época era um, então a gente teve
que fazer adaptações. Eu acho que a coordenação fez bem isso, resgatar algumas questões
importantes de interesse para a SAS hoje. Isso foi fundamental. Essa dificuldade foi grande.
A não liberação dos alunos foi outra. Eu acho que a gente teve uma liberação muito importan-
te durante as aulas, era o fim de governo, tinha tempo para isso. Com a entrada do governo, na
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transição, o problema dos prazos foi para o término das dissertações e as defesas. Aí algumas
pessoas assumiram cargos estratégicos e não deram conta do processo. Foi-se empurrando, tanto
que este curso está atrasado, não é? Já tinha que ter acabado. Mas não tinha como ter sido
diferente, pelo menos agora na defesa. Acho que os resultados que temos, resultados bons,
ocorreram porque a academia enxergou esse contexto de transição, flexibilizou alguns prazos,
senão não tinha dado certo. As pessoas tinham desistido mesmo. Então, eu acho que o proble-
ma foi a transição mesmo e o prazo de entrega da dissertação, que aí as pessoas, naquele
momento, não tiveram como se afastar do serviço. Acho que pelo menos para conclusão da
dissertação precisaria, deveria ter um mês de afastamento para todos. Tentou-se negociar isso,
mas foi impossível, pelo momento político inclusive. Por mais que o chefe falasse: “Tudo bem,
eu libero”, o compromisso das pessoas com o serviço não permitia, no momento. Eu acho que
os professores entenderam bem. Alguns mais do que outros.

DSC 5/2 – Considerou os prazos adequados, a disponibilidade dos orientadores boa e
valorizou a capacidade da instituição (Ensp) de se adaptar a uma proposta inovadora.
Considera que os prazos de liberação devem ser parciais, para não afastar o aluno de seu
objeto de trabalho.

Idéias centrais

Os prazos para o curso, para as defesas, para o preparo, para tudo, foi absoluta-
mente adequado.

A disponibilidade da Ensp para entrar numa proposta inovadora.
Tem que ter liberação, sim, mas não uma liberação total, porque senão o aluno se afasta

do trabalho, que é seu objeto de estudo, e também não é interessante.

Discurso do sujeito coletivo

Os prazos para o curso, para as defesas, para o preparo, para tudo, eu acho que foi
absolutamente adequado. Acho que foi na medida certa, o que não quer dizer que a gente
tenha disciplina necessária para cumprir esses prazos. Acho que qualquer tipo de crítica em
relação a prazos, à forma como foi conduzido o processo, é preciso contextualizar. Por exem-
plo, considerando a agenda de orientadores, eu, pelo que conheço do conjunto da obra,
pouquíssimos alunos tiveram dificuldade em relação ao seu orientador. Que é uma outra
questão importante, porque numa instituição do porte da Ensp, com a carga que os profes-
sores têm, com as agendas que já tinham, valorizo, primeiro, a disponibilidade de entrar
numa proposta inovadora. Acho que demonstra uma capacidade de desapego e de adesão ao
novo. E de quem procura propostas inovadoras. Que eu acho que tem que ser a posição do
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pesquisador mesmo: procurar novas formas e tal. Eu sei de apenas um caso de aluno que teve
dificuldade de agenda com o orientador. E se não tiver prazo, a gente acaba não cumprindo
mesmo, pela agenda do próprio ministério. Então eu acho que foram adequados, sim. Talvez
a gente tivesse que ter mais responsabilidade na questão da agenda das pessoas em relação a
viagens (do MS). Eu acho que tem que ter liberação, sim, mas não uma liberação total.
Porque senão o aluno se afasta do trabalho, que é seu objeto de estudo, e também não é
interessante. Além disso, se não fosse assim, nós jamais teríamos feito mestrado. Mesmo a
forma como a gente teve aula eu acho que até foi interessante, porque sexta-feira não é um
dia em que se perde muito. Tivemos aula na quinta à noite e aos sábados, e a turma se
comprometeu muito. Os professores entenderam bem alguns atrasos para a entrega dos
trabalhos, leituras etc., durante o curso, entendendo que as pessoas estavam em serviço.

DSC 5/3 – Diferencia liberação formal e liberação real dos alunos, associando tal dife-
rença a dificuldades no cumprimento dos prazos, e frisa a necessidade de um acordo com
a instituição demandante.

Idéias centrais

Em termos de liberação do trabalho em função do mestrado, mas já na época das aulas
teóricas, ela era muito formal, e não na vida real.

Discurso do sujeito coletivo

Em termos de liberação do trabalho em função do mestrado, do ponto de vista formal ela
foi tranqüila. Desde a época da parte teórica do curso, como agora ainda, na época das disserta-
ções, das conversas que precisa ter com o orientador e tal, ela foi muito complicada. Mas já na
época das aulas teóricas, eu acho que ela era muito formal e não na vida real. Várias vezes a gente
teve pessoas saindo da aula. Estavam na aula e tiveram que se retirar por um processo de
trabalho, ou nem ir à aula. Acho que isso deve ser melhor acordado, melhor pactuado.

DSC 5/4 – Considera os prazos apertados, principalmente pelo excesso de trabalho, que
deixava pouca disponibilidade para leituras e estudo, mas reconhece a importância do MP
na articulação entre serviço e pesquisa e avanços na implementação dos projetos.

Idéias centrais

Os prazos foram pequenos para quem trabalha o dia todo.
A reflexão da tese e a implantação do próprio projeto, resultante dessa reflexão, tiveram

que avançar paralelamente. Para os alunos fazerem uma tese eles têm que ter uma liberação
maior do serviço, um tempo parcial.
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O MP, apesar da exigüidade do tempo, forçou os alunos também a fazerem várias outras
coisas e a evoluir na questão de saber articular trabalho, ensino, pesquisa.

Discurso do sujeito coletivo

Esta questão dos prazos foi um grande problema, que eu achei muito preocupante.
Porque os prazos foram pequenos para quem trabalha o dia todo. Porque nosso mestrado
é profissionalizante, quer dizer, fizemos enquanto trabalhávamos, não é? Foi uma experiência
muito gratificante, mas, por outro lado, nós sentimos muito, porque não conseguimos
fazer aquilo que gostaríamos. Como os prazos foram muito curtos, a gente tinha muito
pouco tempo para escrever, para pesquisar, para ler. Então, nós não conseguimos ler em
tempo hábil todas as informações repassadas pelo mestrado. E assim, poderíamos estar
rendendo muito mais, fazendo muito mais, se tivéssemos um tempo maior para pesquisar,
ler mais. Essa é uma grande contradição, eu acho, deste mestrado, porque por outro lado,
sem ser nesse formato, nós não seríamos liberados. Talvez a questão seja amarrar e negociar
melhor esses prazos. Nós éramos liberados na sexta o dia todo. E tínhamos aula na quinta
à noite e sábados, quinzenalmente, o dia todo. Mas pelo trabalho todo de sexta a gente
continua responsável, porque no Ministério da Saúde a gente não trabalha só durante o
dia. A gente trabalha à noite. O trabalho de quinta à noite e o trabalho de sexta, nós
continuamos responsáveis. Então, conclusão: a gente fica com mais trabalho e menos
tempo para realizar as nossas tarefas do mestrado. Portanto, o trabalho se acumula, há cada
vez mais trabalho, e o nosso tempo fica mais curto e a vontade de estar aproveitando
aqueles módulos, lendo, discutindo, levando propostas aumenta, não é? O que era impos-
sível com o nosso tempo. Eu acho, até, que nos trabalhos apresentados, ficou muito a
desejar. Eu penso que os meus, as minhas resenhas, ficaram a desejar, embora eu ache que
deu para a gente fazer, com muito esforço. A realização da tese foi outro nó crítico. Porque
não tendo aula, se não sendo liberado aquele dia, nós passamos a voltar no trabalho
normal. E coincidiu exatamente com a realização desse projeto, na aprovação desse projeto
e na implantação desse grandioso projeto. Quer dizer, a reflexão da tese e a implantação
do próprio projeto resultante dessa reflexão tiveram que avançar paralelamente, não é? Eu
acho que para a gente fazer uma tese a gente tem que ter uma liberação maior do serviço,
um tempo parcial. Por outro lado, eu achei fantástico o mestrado profissionalizante. No
MP, a exigüidade do tempo nos forçou também a fazer várias outras coisas e a evoluir na
questão de saber articular trabalho, ensino, pesquisa.
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DSC 5/5 – Analisa os prazos em diversas perspectivas: a do compromisso do aluno, a do
gestor (demandante), a dos professores/orientadores, a do contexto de transição na época
da mudança de governo.

Idéias centrais

A questão dos prazos deve ser olhada de diversas maneiras. Houve dificuldades do
próprio ministério, da SAS, dos compromissos de trabalho, viagens, dificuldades com os
prazos/disponibilidade do orientador, transição do governo e necessidades de adaptações e
compreensão do contexto do curso que tinha sido contratado pela gestão anterior.

Discurso do sujeito coletivo

A questão dos prazos deve ser olhada de diversas maneiras. Alguns alunos conseguiram
estar absolutamente dentro dos prazos, apesar de todos os percalços. Outros não tiveram a
disciplina necessária para cumprir esses prazos, alguns poucos tiveram dificuldades com os
prazos/disponibilidade do orientador, além de toda a dificuldade do próprio ministério, da
SAS, dos compromissos de trabalho, viagens, que exigiam muito de determinados alunos,
principalmente dos que assumiram funções de coordenação e responsabilidade maiores,
como às vezes até representar o ministro em momentos em que deveriam estar em sala de
aula. Ainda teve o problema da transição do governo, que trouxe outros tantos problemas
como inseguranças, mudanças nos diversos níveis de cargos e posições, técnicos que saíram,
pessoas que chegaram e a necessidade de adaptações e compreensão do contexto do curso
que tinha sido contratado pela gestão anterior.

Comentários

A maior parte dos discursos diz respeito a questões extracurso referentes a um contexto,
e são poucas as questões relacionadas à governabilidade direta da coordenação do curso ou da
Ensp. Apesar dessa ressalva, consideramos bastante pertinentes as questões, pois um curso
não se realiza jamais fora de um contexto, e este deve ser levado em consideração. Como diria
Matus (1993), não há plano sem contexto, não há avaliação sem contexto. Assim, nesta
primeira experiência de mestrado profissional a Pós-Graduação da Ensp precisou, diante
desse contexto, flexibilizar os prazos, principalmente da defesa das dissertações.

Apesar de todas as dificuldades, o curso cumpriu relativamente bem seus objetivos,
embora tenhamos perdido alguns alunos que não conseguiram cumprir os prazos determi-
nados, e desistiram.
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S o b r e  a s  S u g e s t õ e s  p a r a  o  A p e r f e i ç o a m e n t o  d o  C u r s o

Das respostas à última questão do roteiro de entrevistas, sobre as sugestões para o aperfeiçoa-
mento do curso, destacamos, das várias sugestões encontradas, cinco DSCs mais significativos.

Aqui, observamos que várias sugestões já haviam sido abordadas anteriormente, inseridas
nas falas relacionadas a outras questões.

DSC 6/1 – Discurso sobre a diferença de disponibilidade de professores/orientadores,
sugerindo pensar em perfis adequados de professores para esta modalidade de curso.

Idéias centrais

É perceptível que os trabalhos que deram certo e que andaram, conseguiram ir até o
final, é porque os orientadores (além dos alunos) se empenharam nisso.

Discurso do sujeito coletivo

Eu acho que é importante pontuar: a gente percebe que os trabalhos que deram certo e que
andaram, conseguiram ir até o final, é porque os orientadores (além dos alunos) se empenharam
nisso. Se empenharam, resolveram, ajudaram, diferente de algumas outras pessoas, que tiveram
dificuldades (tirando as exceções de alunos reprovados que não tinham condições de acompanhar,
nem se qualificaram). Mas, em alguns casos, o orientador não entendeu esse contexto (de dificul-
dade de liberação, principalmente na transição do governo). É claro que alguns alunos estavam
indisciplinados do ponto de vista acadêmico, mas os trabalhos que foram até o final, que deram
certo, é porque os orientadores conseguiram contextualizar isso. Temos perfis de alunos, perfis de
professores, em contextos diferentes. Então, isso eu acho que tem que ser considerado. Esta talvez
tenha sido uma das dificuldades, e que não sei como melhorar. Não tenho sugestão em relação a
isso não. Talvez a sugestão para isso é que é preciso ter um pouco de feeling. Tanto os alunos quanto
os professores devem pensar em entender qual o professor mais adequado aos diferentes perfis. De
toda forma, acabou sendo exceção, e a maioria dos professores estava inserida no projeto do curso,
o que ajudou a compreensão do contexto particular do curso.

DSC 6/2 – Sugere pensar o processo pedagógico evitando fragmentação e um número
grande de professores.

Idéias centrais

Os módulos um pouco mais longos são melhores do que os módulos fragmentados.
Os módulos e atividade pontuais, seminários, mesas-redondas, têm que ser mais

bem organizados.
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Discurso do sujeito coletivo

Eu acho que os módulos um pouco mais longos são melhores do que os módulos
fragmentados. Eu acho que se pode criar uma dinâmica de ter seminários e mesas-redondas,
como chegou a ter. Tem professor que você nem lembra direito do nome dele, foi para dar
uma aula. Eu não estou falando que isso é ruim ou bom. Eu estou falando que é algo que se
tem que pensar sobre isso, para o processo educativo. A fragmentação também cria um
problema, que é problema de agenda. Então, eu acho que essa questão de módulos e de
fragmentos e de atividade pontuais, seminários, mesas-redondas tem que ser mais bem orga-
nizada. Talvez pensar períodos, não é? Após um mês faz um, após outro mês faz... Enfim,
organizar melhor isso para ter melhor questão de agendas, porque nós tivemos problemas de
agenda, não é? Nesse curso aí eu acho que é natural, é isso mesmo. As pessoas são ocupadas,
então sempre teremos este problema, mas causa prejuízo no andamento do curso.

DSC 6/3 – Sugere agregar aos conteúdos do curso alguns conteúdos básicos, como portu-
guês, gramática, redação, para se ter um mínimo de homogeneidade no perfil da turma e
do público-alvo do curso.

Idéias centrais

Nem sempre aquele público que a instituição está dizendo que deve ser capacitado tem
as condições e o perfil adequado para fazer o curso.

Todo curso de mestrado deste tipo deveria ter aula de gramática, redação, português e,
mais do que só metodologia, ter essas coisas de ensinar as pessoas a escrever e a ler mesmo.

Discurso do sujeito coletivo

Em relação a quem é que vai ser o público-alvo desse tipo de curso, entra num outro
problema também. Nem sempre aquele público que a instituição está dizendo que deve ser
capacitado tem as condições e o perfil adequado para fazer o curso. São várias pessoas, com
várias histórias diferentes, com perfis diferentes, com profissões diferentes e que de repente
precisariam passar por algum critério básico para nivelar as pessoas. E eu falo nivelar mesmo.
Até ensinar a escrever e a ler de vez em quando. Ter aula de português, eu acho. Eu acho que
todo curso de mestrado deveria ter aula de gramática, redação, português. Mais do que só
metodologia, ensinar as pessoas a escrever e a ler mesmo. Você olha e vê que as pessoas não
têm ainda um nível de igualdade. Eu acho que tem a questão da seleção também, mas talvez
fazer um módulo de homogeneização para todo mundo.
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DSC 6/4 – Relaciona seleção e formação de RH e problematiza a ‘precarização’ dos
quadros do MS.

Idéias centrais

O Ministério da Saúde hoje faz um investimento nos técnicos e não tem um quadro permanente.
A contratação, que é feita por concurso, está sendo pensada de uma maneira específica,

levando em consideração esse investimento que já foi feito (o investimento nos MPs e outros
cursos)? Isso deveria estar atrelado.

Discurso do sujeito coletivo

A minha questão é relativa ao investimento que o ministério hoje faz nos técnicos e à
falta de um quadro permanente. Quando a gente pega uma turma, como foi a nossa, de 27
pessoas, em que apenas, eu acho que 11, eram do quadro, então é o retrato do que é o
ministério hoje. E essa forma de contrato está de certa forma se encerrando. E assim, está-se
investindo nesses técnicos, qualificando esses técnicos, para dar o seu retorno, a sua contri-
buição, e como isso vai acontecer? Se essa forma de contrato está acabando, será que a forma
de contratação, que é por concurso, está sendo pensada de uma maneira específica, levando
em consideração esse investimento que já foi feito (o investimento nos MP e outros cursos)?
Eu acho que deveria estar atrelado. Como pensar isso, se você não tem nenhuma segurança
de que você vai ter esse profissional lá no SUS, pelo menos? Se a pessoa está fazendo uma
capacitação, uma formação no caso, é preciso respeitar esta prioridade. Porque a gente vive o
tempo inteiro uma questão de estar com culpa, porque está estudando e não está resolvendo
as situações que deveria estar resolvendo, ou então está resolvendo e está com culpa, porque
estão te dando a oportunidade de fazer um mestrado profissional e você não está se dedican-
do como gostaria. Acaba acontecendo o que se vê muito nas universidades públicas: as
pessoas se aposentam muito cedo, de alguma forma saem e vão para as universidades priva-
das. Quando não antes. Então eu acho que isso é uma questão muito maior do que aqui, este
mestrado profissional, mas que está ligado com ele (o MP).

DSC 6/5 – Necessidade de se pensar e implementar estratégias mais globais, numa pers-
pectiva de política de RH, de formação de quadros do serviço público e do SUS.

Idéias centrais

Quando se pensa numa formação permanente para o servidor, é preciso chamar todos os
servidores públicos e pensar de forma mais global.
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Esta é uma questão relevante, não só considerando o mestrado profissional, mas uma
questão de política de recursos humanos, política de educação e trabalho. E tem que se
pensar uma forma de fazer com que os recursos investidos retornem para a população.

Cursos como o MP formam para o SUS, não só para determinados departamentos do
MS, nem só para o MS, mas para o SUS como um todo, e é isto que deve estar garantido.

Discurso do sujeito coletivo

Porque quando se pensa numa formação permanente para o servidor, temos que chamar
todos servidores públicos, não é? E pensar de forma mais global. Esta é uma questão muito maior
do que este mestrado profissional. O investimento em RH é uma questão que tem que ser bem
pactuada, com as secretarias e as coordenações, que estão querendo promover a formação de seus
técnicos. A prioridade deveria ser formar os quadros permanentes, mas há um grave problema no
MS, que é o enorme número de consultores, técnicos sem dedicação exclusiva, com tempo deter-
minado de contrato, que é um problema que esta gestão está tentando enfrentar e propondo
concursos públicos. Cursos como o MP formam para o SUS, não só para determinados departa-
mentos do MS, nem só para o MS, mas para o SUS como um todo, e é isso que deve estar garantido.
Algumas questões aí devem ser pensadas, embora eu não tenha um posicionamento totalmente
fechado sobre isso, por causa deste problema: a dimensão grande de consultores e tal, mas eu acho
que devia centrar mais para servidor público do quadro. E eu digo isso porque servidores públicos
do quadro são muito esquecidos, a não ser algumas carreiras, tipo a do gestor e outras. Para os
servidores de nível médio do nível intermediário também, que estão no serviço há muito tempo,
não tem nenhuma política para graduá-los, quanto mais para pós-graduá-los. Este é um buraco
grave, um nó crítico. Esta é uma questão relevante, não só considerando o mestrado profissional,
mas uma questão de política de recursos humanos, política de educação e trabalho. E tem que se
pensar uma forma de esses recursos investidos retornarem. Exigir um compromisso das pessoas
beneficiadas com estes cursos de ter alguma maneira de devolver isso para a população, consideran-
do inclusive os custos de todo esse investimento.

DSC 6/6 – Sugere uma avaliação do quanto as propostas das dissertações estão sendo
realmente incorporadas pela instituição, bem como a divulgação e publicação dos resulta-
dos, além de ressaltar a necessidade de continuidade das reflexões, da pesquisa para
implementação e atualização dos projetos.

Idéias centrais

Sugere, além da publicação desses resultados, fazer uma avaliação do processo, a avalia-
ção dos resultados.
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É fundamental avaliar esses resultados como um processo de implantação no ministé-
rio: verificar se as sugestões das dissertações de fato foram implementadas, e se não o
foram, por que não.

Discurso do sujeito coletivo

Para marcar a importância dos resultados, dos trabalhos e dissertações, principalmente,
que foram realizados, queria destacar a elaboração de novas políticas e a implantação de
projetos no MS, no SUS, e sugerir, além da publicação desses resultados, fazer uma avaliação
do processo, a avaliação dos resultados. Eu acho que poderíamos, daqui para o começo do
ano que vem, que aí todo mundo encerrou direitinho, passou a eleição, passou Natal, férias,
essas coisas, talvez a gente pudesse fazer uma avaliação de como esses resultados estão sendo
implantados no serviço, a continuidade dos projetos. Por exemplo, a política para os hospi-
tais de pequeno porte, a nova organização dos espaços microrregionais de saúde, o novo pacto
de gestão, os centros colaboradores, a proposta para os laboratórios, enfim, eu não acompa-
nhei todas as dissertações, mas acho importante avaliar como as propostas dos alunos, nossas
propostas, estão sendo encaminhadas, pois foram todas propostas concretas e úteis. Acho
importante ver como que isso está funcionando no serviço. Acho fundamental a gente
avaliar esses resultados enquanto um processo de implantação no ministério, se as sugestões
das dissertações de fato foram implementadas, e se não foram, por quê. Registrar, publicar e
continuar a refletir. Acho uma grande oportunidade. Temos a proposta de apresentar os
projetos, de fazer o livro, de disponibilizar na biblioteca do MS e da Ensp.  E, principalmente,
avaliar a implementação.

Comentários

Neste item reunindo as sugestões, temos um discurso sobre a fragmentação (DSC6/2),
no qual é importante marcar que a idéia da fragmentação refere-se mais à divisão de horários,
ao tamanho dos módulos e à quantidade de professores e menos à fragmentação do saber. Os
discursos relacionados à política de RH para o MS e sobre a precarização dos quadros do MS
(DSC6/4 e DSC6/5), embora não estejam relacionados diretamente ao âmbito do curso, e
exijam uma governabilidade que inclui vários outros atores, para além da coordenação do
curso e da Ensp, referem-se a um contexto importante que deve ser explicitado. Esses discur-
sos ajudam a tornar mais claras algumas das dificuldades e desafios na formação de quadros
estratégicos para o SUS. Trata-se de um grande nó crítico que deve ser enfrentado num
horizonte de prazo mais longo pelos vários atores envolvidos nessa situação, inclusive as
instituições de pós-graduação.
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Já o último discurso, sugerindo uma avaliação do grau de incorporação das propostas
advindas dos trabalhos finais dos cursos de MP, é de interesse imediato para a pós-graduação
da Ensp; tais propostas devem ser consideradas como objetos de estudo imediato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alguns pontos comuns importantes podem ser observados entre as críticas e sugestões
escritas dos alunos, sistematizadas no Relatório de avaliação do curso da Coordenação de Pós-
Graduação da Ensp (ver nota 5), e nas falas dos alunos entrevistados já ao final do curso.
Desses pontos, destacamos: a reflexão crítica sobre a realidade; a oportunidade de conhecer
as possibilidades e métodos atuais de avaliação dos serviços de saúde; a adequação das técni-
cas de ensino; a oportunidade de conhecer métodos de pesquisa úteis tanto para a disserta-
ção como para o cotidiano e a reflexão sobre o papel como gestores do SUS. Esses temas são
retomados nas entrevistas e aparecem em vários dos DSCs.

Outras questões, algumas referentes ao processo educativo – o excesso de textos e
muitos conteúdos teóricos, trabalhados em pouco tempo, prejudicando a assimilação por
parte dos alunos; a cobrança excessiva e o rigor nas provas e trabalhos; a pesada carga de
trabalho ‘doméstico’, que deve ser diminuída e compensada pela intensificação do traba-
lho em sala de aula – reaparecem de forma reelaborada. Algumas vezes ressurgem, como no
DSC 4/3, por exemplo, com aspectos contraditórios, como a queixa sobre a exigência de
resenhas e exercícios junto com o reconhecimento, agora possível pelo próprio
distanciamento, da importância pedagógica da estratégia e com a valorização da utilização
de critérios rigorosos por parte da Ensp.

Há, ainda, sugestões importantes de reorganização do curso, como a idéia de um
aprofundamento diferenciado para os alunos, dependendo do recorte temático das disserta-
ções, para além da orientação que já se traduz em um acompanhamento com indicações
bibliográficas e trabalho temático específico. Observa-se nos alunos uma crítica madura, com
sugestões muito pertinentes.

Isso nos faz refletir sobre a importância de avaliar nossos cursos em diferentes tempos:
durante o andamento das disciplinas, buscando corrigir o que for possível; ao final, como
este exemplo de entrevistas com os egressos dos cursos, que trazem, muitas vezes, maior
maturidade nas análises e sugestões propostas. Além disso, faz-se necessário, especialmente
nesta modalidade de curso, avaliar os impactos, já que um dos principais objetivos era trazer
contribuições mais imediatas para a instituição e para o sistema de saúde. Alguns alunos
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afirmam que já há um bom nível de incorporação de várias propostas, algumas com impacto
internacional, como é o caso da proposta para urgência e emergência.

Várias foram as sugestões relativas à importância de avaliar o nível de incorporação, pela
instituição demandante, das propostas e análises consubstanciadas nas dissertações e a
implementação concreta dos projetos, sintetizadas por exemplo no DSC6/6.

Outra sugestão que merece destaque é a de implementação de estratégias mais globais,
numa perspectiva de política de formação de recursos humanos, visando à qualificação dos
quadros do MS e para o SUS como um todo. Para tanto, acreditamos que seja importante
repensar a pirâmide de formação de RH desde o doutorado, os mestrados (acadêmico e
profissionalizante), os cursos lato sensu, articulando linhas de pesquisa e linhas de coopera-
ção técnica complementares.

A sugestão do módulo de nivelamento poderia ser incorporada, por exemplo, à proposta
da Ensp de articulação do MP ao lato sensu, considerando-se o primeiro ano de formação
como possibilidade também de um curso de especialização, e o segundo ano com disciplinas
complementares e defesa da dissertação. De todo modo, essa é uma discussão que precisa ser
amadurecida. O curso deve ser desenhado especialmente para esse fim, e não é qualquer
curso de especialização que poderá cumprir tal função. É importante ainda reafirmar a
importância de cada nível de formação para o sucesso de política de RH que atenda de forma
adequada às necessidades e desafios do SUS, embora nosso foco aqui seja o mestrado profis-
sional. A experiência específica do MP da SAS/MS aqui relatada tem permitido reflexões
críticas sobre a atuação da SAS e propiciado maior interação e discussão entre os vários
departamentos que a compõem. As chefias dos principais departamentos participaram, em
vários momentos, de discussões em sala de aula, e as oficinas de trabalho problematizaram
temas referentes aos desafios estratégicos da missão institucional. Com a mudança de gover-
no, depois das eleições para a presidência da República, novos desafios se constituíram e
houve necessidade de uma nova pactuação em termos de prazos, objetivos, que resultou na
adaptação e atualização na discussão de alguns dos temas de dissertações em andamento.

Para além da questão dos produtos finais/dissertações que devem refletir temas relacio-
nados aos projetos e áreas de interesse da SAS/ Ms e do SUS, podemos destacar outras, como:

· O importante resultado/impacto do MP na ampliação de parcerias em vários projetos
entre a Ensp e o MS, questão apontada nas entrevistas dos alunos.

· O impacto do MP na própria Pós-Graduação da Ensp e na própria Pós-Graduação em
Saúde Coletiva, questão para a qual se chama a atenção em outro texto sobre o MP nos
cenários da Ensp, também presente neste volume.



188

C E N Á R I O S  P O S S Í V E I S

Para finalizar, marcamos alguns desafios que merecem ser enfrentados:

· Avaliar de forma mais sistemática os produtos do MP e seus impactos.

· Aperfeiçoar o MP, considerando as sugestões e uma melhor pactuação entre a institui-
ção demandante e a ofertante, visando a melhor alcançar os objetivos de formação de
quadros estratégicos para o SUS.

· Aprender com a experiência e trazer para a Ensp e a área da saúde coletiva contribuições
sobre critérios de avaliação, novas estratégias pedagógicas, entre outras importantes
questões levantadas, como a necessidade de um enfoque amplo e interdisciplinar.

· Refletir sobre a política de RH do MS e o contexto em que estamos inseridos, repensan-
do estratégias de formação de quadros estratégicos.

Portanto, embora possamos considerar a experiência aqui discutida como de relativo
sucesso diante dos objetivos propostos, concluímos que os MPs devem ainda ser aperfeiçoa-
dos com vistas à construção de um modelo pedagógico que permita enfrentar os importantes
desafios que se impõem, principalmente o de produzir impactos positivos em nosso Sistema
de Único de Saúde.

Os produtos finais (dissertações defendidas) têm mostrado boa qualidade em sua maioria,
trazido contribuições práticas para as políticas e projetos em andamento na SAS/MS e
aumentado a capacidade crítica de reflexão e proposição, embora se destaque que mecanis-
mos estratégicos de pactuação entre as instituições (demandante e ofertante) devam ser
aperfeiçoados com vistas à maximização dos resultados.
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