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6. A mestranda e a universidade

Houve diversas questões acadêmicas que permearam o processo da

dissertação que foram discutidas neste capítulo, como conciliar teoria e

prática e ensino e pesquisa, pesquisa documental e pesquisa de campo,

excesso de erudição e distanciamento da sociedade e pressão dos órgãos

de avaliação. Levantou-se ainda aspectos como ser ou não da USP e ter

mais ou menos anos de formada.

6.1 Teoria X prática

As mestrandas relataram preocupação em conciliar no campo prático

os conhecimentos desenvolvidos no campo teórico.

M1 faz uma reflexão, mesmo que na prática seja muito diferente, minha
dúvida é essa, questão da prática e da coisa acadêmica, você nunca
sabe.
M2 professores falavam que seria bom sedimentar algumas idéias no
curso de especialização pra dar continuidade depois, então resolvi fazer
especialização e aprimoramento porque ai eu ia ter um pezinho na
prática não ia ser algo tão teórico, porque eu sou uma pessoa um pouco
teórica.
M3 depois da conclusão do mestrado o que tem que se fazer é tentar
descobrirmos o que causa [tema]; descobrimos? então vamos tentar
pensar em fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida do
profissional que trabalha com isso. Mas a princípio, inicialmente, não dá
pra ter muitas expectativas da receptividade da instituição.
M4 Como enfermeira, eu vejo que nós temos uma preocupação muito
em estar fazendo, (...) não que não tenha base científica; tem base
científica mas eu acredito que você entra enfermeira e sai enfermeira.
M5 vou fazer um trabalho de integração das docentes com os serviços,
eu preparo o campo de estágio pros alunos, depois fico no estágio com
eles e trabalhando nos serviços, e às vezes a demanda dos serviços, de
algum projeto, alguma pesquisa pro departamento, as professoras
procuram desenvolver, porque (...) a gente fazia estágio nos serviços,
ficava uma semana, saía e não dava retorno nenhum pros serviços; não
mantinha vínculo, e aí o serviço tava ficando resistente aos estágios,
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porque vai lá, usa e vai embora, essa proposta dos técnicos é pra ligar,
por isso que eu fico a outra metade praticamente do meu tempo aqui e
a metade nos serviços (...) vai ajudar de todas as formas possíveis, pra
minha vida prática, não só pra minha construção teórica.
M6 existem coisas que você aprende aqui dentro que infelizmente você
não consegue pôr na prática, lá fora, que é o teu campo (...) tô
passando a impressão do que é o meu dia-a-dia enquanto estudante,
enquanto acadêmica, e enquanto profissional também, porque aqui nós
somos as duas coisas, e é uma tristeza que tudo se resume só dentro
da universidade, prum número pequeno de pessoas, e a gente não vai
pra quem é realmente o nosso objeto de estudo.
M7 mestre em enfermagem tem a ver com preocupar-se com a
profissão de enfermagem.Tem que aprofundar mais esse conhecimento
de enfermagem, poder ensinar de uma forma mais transformadora do
que ela já é. Transformar a prática, ter o pé na realidade e ter um pouco
o pé no sonho.
M8 ficava em dúvida será que eu tô dando o passo certo de tá indo pro
mestrado sem ter tido experiência na prática, porque, todo mundo fala
isso (...) como é que você vai fazer uma pesquisa sobre assuntos que
você num conviveu por muito tempo.
M9 é um trabalho extremamente importante tanto pra academia quanto
pro desenvolvimento das políticas mesmo, na operacionalização ali na
base, na implementação de políticas.
M11 produzir coisas mais úteis para o mundo. Acho que é isso que um
trabalho científico tem que ser.
M12 pesquisa de saúde ainda está na teoria (...) tem um caminho muito
longo entre prática e teoria, entre teoria e prática, teoria é muito bonita,
mas a prática é outra coisa, mas o caminho é experimentando diversas
estratégias eu acho que fica muito longe da realidade (...) a experiência
que eu tenho então é como superar, porque eu tinha prática e agora eu
tenho teoria, agora eu quero fazer aquelas duas coisas com o aporte
que eu acho que o mestrado dá, eu acho que é um aporte fundamental.
M18 na hora de apresentar os trabalhos, (...) faz diferença a sua
experiência profissional, a despeito do conhecimento teórico dos outros.
O6 vai fazer academia, sai da graduação com iniciação científica já vai
pro mestrado, já vai pro doutorado, e não existe nenhuma relação entre
esta carreira e a carreira de ser um trabalhador que traz o objeto em
cima de uma problematização da prática, como é que você vai tirar da
prática seu conjunto problematizador, se você tá inserido já numa linha
de pesquisa recortada e vem com ela.

A literatura aponta como problemática a relação da teoria com a

prática, tanto em função do ideal da teoria esbarrar com as dificuldades

trazidas pela realidade (CASTELLANOS, 1987; GIANNOTTI, 1987), quanto
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em função de os dados empíricos só terem sentido se vinculados com a

teoria (MENDES GONÇALVES, 1994),

Castellanos (1987), ao pesquisar enfermeiros que trabalhavam em

hospital, destaca que o enfermeiro percebe a inadequação entre o modelo

ideal de prática e sua realização que se produz na relação teoria/prática. A

“representação” do cuidado de enfermagem como uma ação que os

enfermeiros se propõem a realizar e que tem um produto bastante afastado

das finalidades propostas, não é uma negação da intenção original, mas sim

sua objetivação, e são as exigências do processo prático que levam a essa

inadequação que exprime a intenção original já modificada.

Giannotti (1987) considera que a universidade é o paraíso das classes

médias, o lugar por excelência de suas práticas, o terreno onde se articulam

seus ideais. Combina o fazer e o fazer de conta, tanto a prática do

conhecimento como o conhecimento da prática.

Para Mendes (1991), a finalidade da pesquisa em enfermagem é

gerar e validar um conhecimento necessário e útil para esta profissão,

produzir conhecimentos fundamentalmente voltados para a prática

profissional, para a solução de problemas que não permitam adiamento.

Nesse sentido, ela aponta duas dimensões que devem ser consideradas: o

seu significado para a teoria e para a prática, cuja inter-relação e

interdependência não tem sido bem aceitas; e sua dimensão prática deve

ser considerada em sua abrangência, e significado, para garantir a

responsabilidade e a credibilidade profissional.
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Mendes Gonçalves (1994), ao estudar as enfermeiras que

trabalhavam em Unidades Básicas de Saúde, salienta que, na prática

científica, os dados só ganharão sentido a partir de sua vinculação teórica,

diferentemente das informações brutas que, se nunca terão nenhum sentido

científico em si mesmas, terão sempre múltiplos sentidos no âmbito de

outras esferas da realidade. Isso porque, ao se constituírem como expressão

de uma hipótese teórica ganham um sentido inteiramente vinculado a esta:

servem para a sua confirmação provisória ou para sua infirmação,

considerando que o interesse da investigação pode estar voltado para o

saber, compreendido como a interação entre os resultados do processo de

conhecimento, as ciências, e as determinações da sua articulação social;

noutros termos, para o saber enquanto tecnologia, e portanto enquanto

“poder fazer”, devendo neste caso buscar no processo histórico os

momentos de inflexão que configuraram esse saber como operando práticas

idênticas na aparência, mas completamente reorientadas no espaço social

de sua realização.

No entanto, Teixeira (1998), ao analisar a universidade, aponta que o

saber aplicado e utilitário era olhado com desdém e considerado um

“abastardamento” da instituição, que visava antes de tudo à vida do espírito,

porém a universidade havia se tornado centro de preparo de profissionais ou

mesmo de cultura geral para a formação da elite, que já seria uma

universidade de certo modo prática, sendo que a pesquisa, como

inicialmente concebida, voltou-se à preocupação da busca do saber pelo
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saber, circunscrita à torre de marfim, do mandarinato dos eruditos e

pesquisadores.

A dificuldade de conciliar na prática os ensinamentos teóricos é uma

questão levantada tanto em pesquisas com graduandos de enfermagem

(ADMI 1997; AX, KINCADE, 2001; CAHILL, 1996; ESPERIDIÃO, 2001;

FISHER, 1994; GABRIELLI, 2004; JORGE 1996; HARVEY, MCMURRAY

1997; LINDOP, 1999; MATHEUS, CHAVES, BIANCHI, 1999; ROSS,

CLIFFORD, 2002; TARIAH, AL-SHARAYA ,1997), como com enfermeiros

(BANDA, 2004; SILVA, 1996; VILELA, 2002; ZORZO, 2004), vindo portanto

ao encontro dos achados da presente pesquisa.

6.2 Ensino X pesquisa
Apesar de a maioria das mestrandas relatarem que o motivo para

realizar o mestrado era dar aula, as orientadoras descreviam o processo

como um ensino de pesquisa e não de docência.

M1 para você dar uma aula
M2 já pensava em seguir carreira acadêmica (..) gosto de passar (...) o
que eu sei de lidar com pessoas que produzem idéias que desenvolvem
suas idéias e que aplicam na prática com apoio da universidade.
M3 porque a vida hospitalar é muito cansativa, e talvez o fator de dar
aula diminua um pouco o estresse enquanto profissional.
M4 fazer pesquisa, eu gosto de pesquisa.
M5 preparo pra docência.
M6 ir pra faculdade, dar aula e fazer pesquisa, é discutir, entendeu, é
criar idéias, é sair pra campo.
M7 eu queria ser uma pesquisadora, uma enfermeira professora poder
ensinar de uma forma mais transformadora.
M8 me tornar uma funcionária acadêmica, porque também tem uma
história familiar, meu pai também é pesquisador.
M9 pra dar aula.
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M10 essa carreira, porque ele te prepara, eu acredito que ele prepare
pra você tá fazendo essa pesquisa e seguir essa carreira ... não dá pra
eu dar aula na faculdade,  até dá, mas hoje em dia a tendência é que
você tenha uma pós graduação.
M11 exigências do mercado, mas é uma coisa que me chama muita
atenção lecionar, e atualmente o mercado exige que você tenha um
mestrado, um doutorado pra poder lecionar, é uma coisa que me chama
muita atenção lecionar.
M12 quero me qualificar como docente (...) porque eu falo a gente quero
trabalhar em pesquisa, você tem que trabalhar no que der se sair isso,
pra mim seria uma coisa lindíssima porque eu poderia aplicar  pesquisa
na área de intervenção.
M13 achava que a minha vocação seria ensinar propriamente dito, seria
aliar a experiência que eu tenho na área, com aquilo que eu gosto de
fazer, que é ensinar, lidar com pessoas (...) no mestrado, e assim a
possibilidade profissional de dar aula.
M14 Olha, pra minha vida profissional já deu frutos aí, porque já estou
dando aula em universidade, que era uma meta.
M15 lecionar é a minha praia (...) o que me levou a fazer o mestrado é a
vontade de lecionar mesmo.
M16 uma opção que eu tenho, porque aqui acho que é um campo muito
rico, que a gente precisa investir um pouco na pesquisa, e eu não tinha
muito conhecimento em relação (...) a esse lado da pesquisa, do
pesquisador, então isso acho que vai me ajudar bastante.
M17 quando eu decidi fazer mesmo pra dar aula em faculdade.
M18 necessidade de fazer o mestrado pra continuar como docente
(...)aula pra ensino superior (...) não sou tão dada à área de pesquisa.
O1 pós-graduação teria o caráter unicamente de ensino e pesquisa; o
mestrado está um pouco distanciado do ensino; ensino eu deixo muito a
desejar, quase que absolutamente nulo, acabam achando que ser
mestre é você fazer pesquisa (...) uma vocação ou de dar aula ou ser
pesquisadora; porque tem uma identificação com pesquisa, leitura,
erudição, mais teórico, nas alunas de graduação de iniciação científica
O3 docência é uma proposta que às vezes acaba abafando um pouco o
outro, que é o objetivo da pesquisa; para mim a pessoa deve sair daqui
com um quadro conceitual que permita ser um docente inicial para o
curso de enfermagem, e que permita estruturar uma pesquisa mínima,
prepará-la para fazer parte de um grupo maior, e que possa visualizar
as várias abordagens.
O4 mestrado é uma iniciação como pesquisadora, dominar uma
pesquisa de campo é bom, mas pode ser feito só um estudo
bibliográfico.
O5 é pegar um bolsista de iniciação científica e vem cru.. e vai
percorrendo essas etapas todas (...) foi um investimento que vai ter
produto, você vê o amadurecimento, (...) um aluno de graduação que é
bolsista, ele lê dez vezes mais que um aluno (...) tudo isso é contato
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com o mundo, (...) amadurece não só no sentido (...) da metodologia
científica, mas em todos os sentidos.

A literatura aponta que a relação entre ensino e pesquisa está

condicionada à sua suposta indissociabilidade (CHAUÍ, 2001; DERIDA,

1999; GIANNOTTI, 1987; KOURGANOFF, 1990; NAGLE, 1990) bem como à

tensão entre graduação e pós-graduação (BUARQUE, 1984; SANTOS.

2003).

Buarque (1994) analisa que a pós-graduação, que seria o melhor

espaço da universidade para a reflexão de novas idéias enquanto um centro

privilegiado da produção de pesquisas, sofreu, no Brasil, o desvio de se

transformar em um programa formal de ensino para compensar as

deficiências da graduação, parecendo mais um curso de terceiro grau do

que um centro de avanço do conhecimento e de produção de pensamento.

Derida (1999) considera impossível dissociar o trabalho realizado, em

uma ou várias áreas, de uma reflexão sobre as condições político-

institucionais em que ele foi feito. A reflexão é inevitável e não é mais que

um complemento exterior do ensino e da pesquisa, mas deve atravessar e

até afetar seus próprios objetos, suas normas, seus procedimentos e seus

objetivos.

Chauí (2001) atenta que parece desinteressante distinguir ensino e

pesquisa como atividades realizadas por professores diferentes, por ensejar

a pobreza da docência, o conformismo dos estudantes e a discriminação

entre professor e pesquisador que incidirá sobre o sistema de poder da

universidade. Fato também atentado por Giannotti (1987), que considera que
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pesquisa e docência possuem áreas separadas e outras de intersecção, que

são instituições que devem se imbricar de modo a permitir a cada um o livre

acesso a elas, sendo raro intelectuais capazes de fazer bem as duas coisas.

Porém ambos consideram como mito a inseparabilidade do ensino e da

pesquisa (CHAUÍ, 2001; GIANNOTTI,1987).

Para Nagle (1990), a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa foi

transformada em principio dogmático nas discussões sobre a universidade

brasileira, firmado tanto nas leis maiores quanto em resoluções em portarias.

Esta prescrição encontra-se estabelecida nos próprios contratos de trabalho

do corpo docente que faz a opção pelo regime de trabalho integral. Assim, a

mesma pessoa deve possuir, do ponto de vista legal, tanto as características

de um bom professor, quanto as de um bom pesquisador.

Kourganoff (1990), pesquisador francês que teorizou sobre este tema

há mais de 30 anos, considera que ensino e a pesquisa são atividades com

finalidades diversas, e por isso exigem disposições, motivações e

competências diferentes, sendo que o ensino supõe uma transformação de

outrem enquanto a pesquisa produz novos conhecimentos. Destaca ainda

que o desenvolvimento da pesquisa pode entrar em conflito com a missão

formadora do ensino superior e vice-versa, tanto no que diz respeito às

verbas quanto ao tempo que cada professor universitário consagra a uma ou

outra atividade. Atenta ainda que, mais grave que a dualidade das funções

de docente-pesquisador, é a ambigüidade que se caracteriza pela ausência

de uma separação nítida entre as obrigações do ensino e as que são

próprias da pesquisa, e que permite todos os desequilíbrios, abusos e
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negligências claras ou ocultas em favor de uma das funções em detrimento

da outra, tornando-se mais nociva quando combinada ao duplo efeito do

culto à pesquisa e do desprezo pelo ensino, que confere às atividades de

pesquisa maior prestígio.

Santos (2003) considera que a função da investigação colide

freqüentemente com a função de ensino, uma vez que a criação de

conhecimento implica a mobilização de recursos financeiros, humanos e

institucionais dificilmente transferíveis para as tarefas de transmissão e

utilização do conhecimento. Já no domínio do ensino, os objetivos da

educação e da preparação geral para produção de conhecimento colidem

com a formação profissional ou da educação especializada, contradição

detectável na formulação dos planos de estudos da graduação e sua tensão

com a pós-graduação.

Nakamae (1987), particularizando a questão para a enfermagem,

destaca que desde a reforma universitária de 68, a docência e a pesquisa

tornaram-se atividades indissociáveis na carreira do magistério superior,

sendo que na enfermagem brasileira, até aquele momento, a pesquisa

estava restrita praticamente à produção dos cursos de pós-graduação.

Fisher (1994), que realizou uma pesquisa sobre estresse acadêmico,

levanta que os professores universitários gostariam de ter mais tempo para

pesquisar, fato reforçado na presente pesquisa onde as orientadoras

demonstraram maior interesse pela pesquisa, apesar de as mestrandas
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relatarem que o principal motivo para a realização do mestrado seria

ensinar.

6.3 Ser USP X não ser USP
Existia uma exclusão recíproca entre os grupos de mestrandas

formadas pela USP e aquelas formadas por outras instituições, mas todas

percebiam que havia uma preferência pelos alunos formados pela USP.

M2 quem não é daqui, tem aquela fantasia de USP, (...) é muito
desagradável, fica muito chata (...) não dá para conversar (...) não tem o
mesmo ponto de vista (..) ficam deslumbradas com a usp, (..) dão
preferência para quem é daqui, claro.
M3 é só pra quem vem da casa, (...) da USP (...) não é para qualquer
outro indivíduo que venha de uma faculdade diferente.
M6 Existe um apadrinhamento muito forte, (...) na área acadêmica toda,
(...) endeusei a USP, (...) a Escola de Enfermagem (...) a pessoa que
fez USP(...) é mais qualificada, (...) as pessoas da universidade são
colocadas num pedestal (...) a gente mesmo (...) se exclui, a gente não
é padrão USP.
M7 Afinal na faculdade particular isso é muito menos valorizado do que
numa faculdade pública. Como eu tinha estudado aqui desde a
graduação eu já tinha feito várias pesquisas. Essa formação minha é
bem melhor do que a dele.
M9 eu estudei, fiz faculdade lá, conhecia, sabia como é que era, (...) já
tinha um certo “estou em casa”  (...) aquela sensação de conforto, então
foi tranqüilo.
M11 eu já estudei aqui então você conhece mais ou menos como que é.
M17 a recepção aqui na Escola, porque eu não me formei aqui, (...) e eu
acho que a recepção dos funcionários é muito boa.
M18 principalmente os que já são aqui da Escola.
O1 não estou fechada a pessoas que vem de fora e que estão formadas
há mais tempo, mas tenho incentivado o pessoal que tem talento e que
me procura pra fazer iniciação.
O5 possuem o imaginário de que seria difícil ser um mestre titulado pela
USP (..) isso inclui também na escola de enfermagem (...) de algo difícil,
que precisa ser superado, precisa ser conquistado.

Para Wolff (1993), professor de filosofia da Universidade de Columbia,

no final década de 60 escreveu sobre o que considerava o ideal de
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universidade logo após uma paralisação quando vários de seus prédios

foram ocupados por um grupo de graduandos. Buscando a chave para um

entendimento do real papel da universidade na sociedade moderna de

então, conclui que a raiz do problema da distribuição de riqueza e status é o

fato de haver uma diferença objetiva entre as melhores faculdades e aquelas

que são simplesmente boas ou aceitáveis. As melhores faculdades oferecem

oportunidades educacionais – em qualquer conceito que se adote de

educação – que simplesmente não podem ser equiparadas às faculdades

em geral, dado que as faculdades de primeira linha constituem portas de

acesso para os melhores cursos de pós-graduação e para escolas

profissionais, facilitando assim o acesso a posições privilegiadas na

hierarquia econômica e social. Curioso notar que quase 40 anos depois,

esse mesmo aspecto é reforçado pelo relato das mestrandas.

6.4 Mais velha X mais nova e maior tempo de formada X recém formada
Havia uma preferência pelas mestrandas mais novas, que já tinham

desenvolvido iniciação científica, porém não era negado o acesso às mais

velhas, que tinham maior experiência de vida, mas também apresentavam

maior dificuldade para lidar com os aspectos metodológicos.

M8 a maioria das minhas concorrentes eram pessoas que tinham já
experiência na área, ficava em dúvida será que eu tô dando o passo
certo de tá indo pro mestrado sem ter tido experiência na prática
porque, todo mundo fala isso, como é que você vai fazer uma pesquisa
sobre assuntos que você não conviveu por muito tempo. A orientadora
falou Você tem perfil, eu acho que você deve tentar; não garanto nada,
mas vale a pena você tentar fazer pós graduação logo em seguida, a
universidade tá incentivando a formação de doutores jovens.
M9 no ano da formatura abriu a seleção pro mestrado, e aí não quis
fazer nesse ano porque eu precisava trabalhar e achava que o
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mestrado era uma coisa grande, tinha que fazer projeto, queria estudar;
então eu prepararia o projeto.
M14 olha com relação à minha idade, por exemplo a essa altura você
vai fazer mestrado? como se eu fosse uma coroca velha.
O1 4 anos de formada, 1 ano de formada e queria fazer mestrado, mas
primeiro fez especialização pra ter mais segurança na escolha do tema,
se formou agora. O tema é a ampliação da iniciação científica, que é o
caminho mais adequado pra quem quer ser um pesquisador, não estou
fechada a pessoas que vem de fora e que estão formadas há mais
tempo, mas tenho incentivado o pessoal que tem talento e que me
procura pra fazer iniciação, e que se sai bem nesse treino.
O2 vão trabalhar depois voltam, 3,4 anos de formado.
O3 para as que se graduaram há muito tempo fica muito mais difícil, é
algo que está longe do universo destas pessoas.
O4 tive no ano passado uma aluna de graduação que queria emendar e
fazer o mestrado direto comigo, nossa área de concentração não aceita
alunos recém formados, achamos que o enfermeiro precisa ter alguma
experiência de campo para poder aprofundar o debate, as discussões
das questões de gerenciamento, porque a gente considera o tempo de
experiência do currículo. Temos uma experiência muito pequena na
graduação com isso. Mas eu fiquei surpresa com a intenção dela que
era terminar a graduação e imediatamente entrar no mestrado para
estudar gerenciamento. Ela não pôde fazer isso, pelo menos aqui
conosco não foi possível. Então, acho que é uma demanda que começa
a aparecer; temos alunos com muitos anos de formação.
O5 tenho bolsistas de iniciação científica, que eu já investi nelas um
ano, dois anos, três anos (...) já ensinei metodologia quantitativa,
qualitativa, já mexi em bancos de dados, já sei o que ele sabe fazer (...)
não to apostando no escuro (...) a gente não tem mais chance de perder
tempo com uma coisa que não vai dar em nada.
O6 quando você espera que um aluno cumpra os créditos e faça a
dissertação em 30 meses, um aluno que trabalha em período integral ou
mesmo meio período, não tem tanta disponibilidade pra isso, então hoje
se privilegia muito mais o aluno que já fez uma iniciação científica, que
tenha alguma articulação ali no meio acadêmico e que ele venha
diretamente da sua graduação.

Kovács (2002) atenta que a competição de todos contra todos no

mercado mundializado implica uma tendência de substituição dos

trabalhadores com mais de 50 anos por um reduzido número de jovens

recentemente formados e com um salário o mais reduzido possível. Esta

lógica aparece também na universidade a partir dos relatos das mestrandas

e orientadoras.
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Por outro lado, em uma pesquisa com graduandos de enfermagem,

Ofori, Charlton (2002), comparando os estudantes por idade, constatam que

as mais velhas têm maior controle interno, fato também constatado em

pesquisas com professores universitários que apontam que os mais velhos

são menos estressados e ansiosos (DUA, 1994; MAFFEI, 1992; SCHMIDT,

1990).

Apesar de a literatura apontar que o mais velho, por ser mais

experiente, tem maior controle e é menos ansioso, esta pesquisa encontrou

que havia preferência das orientadoras pelas mais jovens, justificada como

sendo menos problemáticas, contrapondo-se aos achados da literatura.

6.5 Pesquisa documental X pesquisa de campo
Apenas duas mestrandas relataram que existia preconceito em

realizar uma pesquisa bibliográfica, notadamente duas que realizaram esse

tipo de pesquisa e experimentaram reações opostas. A primeira (M2) tentava

valorizar seu trabalho e conseguia desenvolvê-lo, e a outra não conseguia

se conformar de realizar uma pesquisa apenas bibliográfica, a desvalorizava

e estava com dificuldades para concluí-la, pois não acreditava em sua

utilidade.

M2 o povo desvaloriza pesquisa documental, analítica, sem dados com
pessoas, sem entrevista, não é algo que as pessoas aceitem assim de
livre e espontânea vontade (...) não é bem vista.
M11 uma revisão bibliográfica é um trabalho bastante simples, em vista
dos projetos que eu queria trabalhar, não precisa de 30 meses na sua
vida pra fazer uma revisão bibliográfica, é muito tempo perdido, tem
gente que se sente super bem fazendo, mas pra mim é pouco,
precisaria fazer algo mais, que contribuísse melhor não acredito muito
no meu trabalho, então fica um pouco complicado.
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Ax, Kincade (2001) levantam que as graduandas de enfermagem se

sentem confusas quanto à relevância da pesquisa para a enfermagem.

Este aspecto ressalta novamente a questão do prazo e da autonomia,

pois a escolha da pesquisa documental está relacionada a estes aspectos;

porém, na presente pesquisa, cada mestranda reagiu de forma diversa, o

que aponta para uma elaboração individual dessa dimensão.

6.6 Excesso de erudição e distanciamento da sociedade
O excesso de erudição era uma preocupação que pouco apareceu no

relato das mestrandas, mas quando apareceu, apontava para um

distanciamento das pessoas “comuns”, em função de terem um código

próprio, através de um “palavreado erudito”.

M2 ficar nessas coisas muito abstratas e eu não quero ficar alienada,
que só pensa nisso e não sabe nem o que acontece a sua volta, não dá
para conversar (...) com faxineira, não dá para conversar com pessoas
que tem pouca instrução (...) não tenho que ficar só no meu mundinho
USP, no meu mundinho enfermagem, eu tenho que conversar com
pessoas que não são daqui, que nem sabem o que eu to fazendo,
pessoas humildes.
M4 às vezes eu tinha umas amigas que usavam uns termos, daí eu
perguntei pra minha amiga assim: Você sabe o que ela falou? Ela falou:
Não! Então, ela falou isso porque só ela leu o livro do Saramago. Que
ela usou um termo que tava no livro, entendeu, então assim, aqui não
precisa (...) que tudo é uma questão de repensar muita coisa, acho que
a questão da educação está sendo repensada.

Os achados da presente pesquisa coincidem com a literatura, que

aponta o elitismo de uma linguagem codificada como fator de distanciamento

da sociedade (BUARQUE, 1994; COGGIOLA, 2001; SOKAL, BRICMONT,

2001; SNYDERS, 1995).
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Buarque (1994) destaca que hoje, na universidade, escrever

inteligivelmente, alguns dizem inteligentemente, é visto com desconfiança

pelos seus pares, sendo que a linguagem hermética da universidade a

afastou dos “não-iniciados”, isolando-a da sociedade, e assim perdendo sua

legitimidade.

Para Coggiola (2001) está claro que o “elitismo” é o objetivo da

linguagem rebuscada dos representantes acadêmicos das ciências humanas

reacionários; porém registra ser necessário qualificar social e politicamente

esse elitismo. Na universidade isso ocorre quando a figura do professor foi

substituída pela figura do “pesquisador que dá aulas”.

Sokal e Bricmont (2001) criticam a erudição, ao afirmarem que os

estudantes aprendem a repetir e a enfeitar discursos que mal entendem.

Eles podem até, se tiverem sorte, fazer carreira acadêmica sem nada

entender, tornando-se tão somente especialistas na manipulação de um

jargão erudito.

Snyders (1995), em uma abordagem mais conciliadora, considera que

a cultura sempre está exposta ao elitismo, porém que é preciso que haja um

esforço para tornar-se encontro entre academia e sociedade, disponibilidade

para os outros, criando uma comunidade real, afetiva e intelectual, através

da descoberta de suas fraquezas e limitações, da violência interior, de suas

discordâncias, da angústia e da vaidade. Descobrir a cultura “superior” é

talvez, antes de tudo, começar a ouvir dentro de si todas as misérias do

mundo. À medida que o aluno progride, descobre as desigualdades e se
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perguntará se não ficou do lado dos cúmplices e dos privilegiados, tanto por

seu modo de vida atual como pelo seu futuro “brilhante” que o fazem

reverberar a famosa elite. Isso nem sempre é fácil de suportar, sendo que

alguns estudantes sofrem por pertencer a uma minoria privilegiada,

enquanto outros jovens de sua idade são vitimas de um destino menos

invejável, correndo o risco de não desenvolverem plenamente suas

qualidades e sensibilidade de inteligência, imbuídos de sentimentos de culpa

e de um desejo de reparação. Um caminho, em uma visão socialista, seria

se empenhar em colocar a serviço dos outros aquilo que eles mesmos

adquiriram, conquistaram, compreenderam, uma compensação em prol de

menor injustiça, pagando uma pequena parte da dívida que contraíram para

com os trabalhadores, porque nada seriam se não tivessem usado do

produto de seu trabalho a classe à qual pertencem se apropriou.

6.7 Pressão dos órgãos de avaliação
Era uma preocupação levantada apenas por uma mestranda (M11),

que se formou pela Escola e fez iniciação científica na graduação, que

porém tratava-se de um questionamento de todas as orientadoras

entrevistadas, pois isso comprometia todo o desenvolvimento da

dissertação.

M11 as financiadoras CNPq, FAPESP (...) cobram bastante, é uma
coisa que incomoda (...) toda (...) pressão (...) é estressante (...) porque
é uma competição muito grande (...) as pessoas perguntarem, (...) já
terminou? (...) incomoda (...) mexe (...) com a tua auto estima; (...) uma
(...) das professoras, não da escola mas de outro lugar, perguntou pra
mim:- como!, (...) qualquer porcaria, qualquer um consegue (...) por que
você não consegue fazer?
O1 algumas começam comigo e desaparecem, algumas dão satisfação,
dizem que mudaram de idéia, outras nem dão satisfação, somem, a
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seleção já foi feita sem que eu tenha que entrar com processo
burocrático na pós-graduação, que resulte num relatório pra CAPES de
desistência; a desistência se deu antes mesmo do processo iniciar-se.
O2 até por uma questão de avaliação do programa, tivemos algumas
dificuldades, o tempo restrito que se tem hoje no mestrado, 2 anos e
meio, mas deve ser aprovado agora 2 anos
O3 a pessoa tem que se vincular, inclusive é uma recomendação, para
as pessoas que tenham interesse em determinado tema, que vinculem-
se ao docente, aos seus grupos de pesquisa
O4 nós temos tido um problema na avaliação, um dos indicadores que
tem nos prejudicado é justamente o tempo de titulação.
O5 todo orientador está vinculado a um grupo de pesquisa, vinculado ao
CNPQ (...) cada grupo tem duas ou três linhas de pesquisa, não
fazemos outra coisa que não seja dentro dessas linhas de pesquisa (...)
a gente tem que primeiramente sobreviver, enquanto instituição, a gente
tem que garantir minimamente um 4 no CAPES, tudo isso ta em jogo;
sou avaliada aqui, sou efetiva há n anos, mas sou avaliada pela pró-
reitoria daqui, pela CAPES, pelo CNPQ.
O6 critérios que vêm da própria CAPES que faz avaliação, temos um
programa hoje, que em função desses critérios, é um programa de 30
meses, tínhamos antes um de 48 meses, vem diminuindo,
principalmente de 2, 3 anos pra cá quando a avaliação do nosso
programa começou a cair, entre outras coisas em função do tempo de
formação do pós-graduando; são amarras bastante violentas porque
vão modificar toda possibilidade do programa receber bolsas,  as verbas
estão vinculadas a isto; fica entre essas exigências e um aluno
ingressante que hoje sabe menos ainda o que quer, no sentido de que
ele tem menos experiência, tá menos problematizado pelo cotidiano do
trabalho dele, naturalmente o objeto se apresenta pra ele muito mais ou
porque foi objeto de iniciação científica; lógica que tem vindo das
agências financiadoras que fazem avaliação, da própria universidade
pública, que hoje tá absolutamente impregnada da lógica do mercado ..
o último número que eu vi era trinta e poucas fundações, mas isto são
fundações grandes, que se impregnam da lógica do mercado na
produção do conhecimento; a universidade tá totalmente impregnada
por essa lógica, e aí o tempo da produção do sujeito mestre, tem que
ser rápido porque nós estamos falando de uma lógica de produção de
eficiência, de eficácia.

É importante ressaltar que para as mestrandas a preocupação com a

avaliação estava relacionada aos exames e aos prazos de sua própria

dissertação, já para as orientadoras era uma apreensão voltada às regras e

aos prazos de avaliação do Programa.
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Santos et. al. (1996) encontram nas questões acadêmicas referentes

à pressão dos órgãos mantenedores e à exigência da Instituição, um dos

principais estressores dos estudantes de pós-graduação, que coincide com o

relato das orientadoras, porém só aparece no relato de uma mestranda.

A literatura aponta que a universidade perde sua autonomia quando

utiliza critérios “empresariais” e “quantitativos” para “medir” sua produção

(CHAUÍ, 2001; COGGIOLA, 2001; SANTOS, 2003), supervalorizando a

pesquisa (KOURGANOFF, 1990; MENEGHINI, 1997; NAGLE, 1990).

Para Meneghini (1997), a estratégia de homogeneização gradativa da

produção científica em todo o ensino superior é encampada pelo Conselho

de Reitores das universidades Brasileiras como objetivo a ser perseguido, de

tal forma que seja formado por universidades de pesquisa, nas quais em

todas as suas unidades e departamentos se realize pesquisa de alto nível.

Porém, essa política se prática hoje na universidade pública, onde a ciência

brasileira é essencialmente produzida, havendo uma intensa concentração,

na qual 87% da produção científica é gerada por apenas 5% dos

departamentos ou institutos dessas universidades, que não consegue

realizar pesquisa de nível em todas as áreas, nem a USP, sendo necessário

fazer opções, e esse é um conceito que se universaliza. A conseqüência é

que, mesmo nas melhores universidades brasileiras, deve-se abdicar da

teoria da indissociabilidade pesquisa/ensino. Propõe duas categorias de

professores, os de dedicação exclusiva, engajados em pesquisa, ensino e

extensão, e os professores-colaboradores, apenas envolvidos com o ensino.
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Nagle (1990) destaca que a pesquisa vem sendo considerada não só

como atividade importante na universidade, mas como sua tarefa quase que

exclusiva, sendo a avaliação da carreira docente quase que centrada na

pesquisa, desvirtuando, o suposto caráter indissociável entre ensino e

pesquisa.

Chauí (2001) atenta que o tempo da política é o aqui e agora, seu

planejamento; e que mesmo quando distingue curto, médio e longo prazos,

ele possui um calendário diferente do planejamento científico, pois o tempo

da ação e o tempo do pensamento são completamente diferentes. Em

decorrência, propõe que a pós-graduação reformule currículos, sobretudo as

exigências dos prazos definidos por agências financiadoras que aplicam à

universidade critérios temporais de produção empresarial, e que redefinam

prazos de mestrado e doutorado de acordo com as especificidades das

áreas, evitando a homogeneidade que destrói o patrimônio da cultura

universitária.

Acrescenta ainda que houve uma adesão fascinada à modernização e

aos critérios de rendimento, de produtividade e eficácia de uma parte do

corpo docente, que se empolga pela contagem de horas-aula, créditos,

prazos rígidos para conclusão de pesquisas, confiança nos critérios

quantitativos para exprimir realidades qualitativas. Do lado objetivo, a

aceitação da cultura pelo viés da razão instrumental, como construção de

modelos teóricos para aplicações práticas imediatas. Do lado subjetivo,

assinala que a crença da “salvação pelas obras”, a admissão de que o

rendimento, a produtividade, o cumprimento dos prazos e créditos, o
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respeito pelo livro de ponto, o crescimento do volume de publicações, ainda

que sempre sobre o mesmo tema, nunca aprofundado apenas reescrito, são

provas de honestidade moral e seriedade intelectual, além do benefício dos

financiamentos e convênios, significa que a universidade se tornou útil e,

portanto, justificável. Essa cultura, no entanto, segundo a autora, leva à

“morte da arte de ensinar” e do “prazer de pensar”, havendo uma confusão

entre qualidade e quantidade, acarretando dois problemas graves: primeiro,

retira dos autores o direito de julgar o que merece ser publicado, em nome

do quanto cada um deveria publicar; em segundo, ocorre a massificação de

publicações de “inutilidades” e “cretinices” correspondentes à “imbecilização”

a que foram lançados os docentes na corrida pelos postos. Os critérios de

tempo da produção acadêmica, empregados para avaliação universitária,

incorporam, assim sem perceber, a velocidade e a fugacidade do mercado

de consumo e da moda (CHAUÍ, 2001).

Para Coggiola (2001), as metas da avaliação do desempenho da

universidade estão vinculadas ao entrosamento com o “setor produtivo”

(capital), o que não é original, mas são baseadas em uma tendência

internacional impulsionada pelos órgãos de gestão do capital financeiro

mundial escorada no raciocínio de que a autonomia que garantiu a liberdade

e independência acadêmica frente ao autoritarismo político acarretou seu

isolamento do processo produtivo. A proposta de medir a “qualidade

universitária” pela produtividade do quanto, em quanto tempo e a que custo

a universidade produz são critérios quantitativos, sendo que na USP o

“quantitativismo” assumiu um caráter “produtivista”, e o qualitativo aparece
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como “colonialismo cultural”, onde a publicação estrangeira possui valor

agregado maior.

Kourganoff (1990) ressalta que para garantir seu pão cotidiano, o

pesquisador tem que provar pelo menos que não está inativo. Sua reputação

repousa sobre uma produção continua de “resultados” e não pode se dar ao

luxo de não chegar a nada; em conseqüência, assinala que a maioria acaba

trabalhando nas direções em que acreditam que podem encontrar algo, ao

invés de se lançar por caminhos resolutamente novos; isto se aplica

particularmente aos jovens pesquisadores, que têm que forjar sua reputação

em um prazo relativamente curto de tempo para ter estabilidade e

remuneração; com isso, a tentação de uma especialidade estreita é forte.

Para Santos (2003) há uma contradição entre a reivindicação da

autonomia na definição dos valores e dos objetivos institucionais e a

submissão crescente a critérios de eficácia e de produtividade de origem e

natureza empresarial, sendo que esse “economicismo” concebe o produto

universitário como industrial, ainda que de tipo especial, representando um

perigo para sua autonomia: quantifica-se a produção de conhecimento

medida pelo número de publicações, em detrimento da produção de

conhecimento em si. O problema do “quantitantivismo” não se apresenta

apenas no nível da falibilidade dos indicadores, privilegiando objetivos e

produtos mais facilmente quantificáveis, por exemplo; por essa razão, pode

fazer-se incidir a avaliação na produção de conhecimentos científicos

medida pelo número de publicações em detrimento do da formação dos

estudantes, pois a pressão do curto prazo tem um impacto institucional muito
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específico, conduzindo a reestruturações que visam adequar a atividade

universitária às exigências da lógica empresarial, onde reside o perigo da

desvalorização da especificidade da universidade ao se aproximar da

indústria e se transformar em uma ligação indústria-indústria. A universidade

não tem hoje poder social e político para impor condições que lhe garantam

uma avaliação equilibrada e “despreconceituosa” do seu desempenho, e por

mais que as exigências das avaliações sejam formuladas em termos

tecnocráticos (eficiência, conhecimento do produto universitário, gestão

racional), é como questão política que deve ser enfrentada, sendo que as

avaliações tecnocráticas escondem na realidade a fraqueza política da

universidade, sobretudo da universidade pública.

A especificidade da educação em enfermagem é explicitada por

Nakamae (1987) que analisa que o sistema de saúde e o sistema

educacional brasileiro, e observa que há uma confluência de linhas de força

que as sulcam e uma similaridade e sincronia das decisões políticas no

âmbito do Estado, observadas em ambos os sistemas. Frisa, no entanto, a

especificidade da escola como basicamente um aparelho ideológico do

Estado, mera reprodutora da ideologia e da própria estrutura de classes.

Dividido pelos conflitos e desajustes que marcam como um todo o sistema

educacional instituído no país, o setor de ensino de enfermagem, com seus

diferentes níveis, revela particularidades que o tornam ainda mais

problemático, pois refletem com agudeza e dramaticidade a prevalência dos

interesses das classes dominantes que fazem da enfermagem uma atividade

profissional dividida, recoberta por fantasiosa unidade, disfarçada sob a
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designação de “equipe de enfermagem”, recoberta por alienadora capa

ideológica e recortada por uma divisão social do trabalho imposta pelos

interesses do capital.

O espaço acadêmico era idealizado como algo que traria

reconhecimento, prestígio e poder, porém reconheciam que a universidade

sofria das mesmas vicissitudes do mundo de “fora”, isto é, da assistência,

embora com outras especificidades, já que a própria carreira de docente de

enfermagem predominantemente feminina, relativamente desprestigiada, e

também hierarquizada, apresentando igualmente dificuldades para conciliar

ensino e pesquisa, teoria e prática e ensino e assistência.
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7. A mestranda e a enfermagem

Aqui foram ressaltadas as questões relativas ao conflito da profissão

de enfermeira que influenciaram no processo de realização da dissertação,

tais como seu papel, sua necessidade de ser reconhecida e valorizada, sua

busca de poder através do conhecimento e as tensões entre trabalho

manual e trabalho intelectual, ensino e assistência, hegemonia médica e

submissão que tornavam o trabalho muito estressante e,

conseqüentemente, o mestrado se constituindo coping, pois não era

considerado estressante. Quando havia alguma tensão, esta estava

condicionada a aspectos semelhantes ao trabalho, tais como prazo, ser

cobrada e avaliada, sendo que um dos maiores estressores encontrados foi

conciliar o mestrado, o trabalho, a família e a vida social e pessoal. Outro

aspecto que caracterizou o mestrado como coping foi o fato de a mestranda

querer sair do hospital, querer ser bolsista e não trabalhar, configurando-se

como um processo de fuga impossibilitado pelas condições econômicas que

inviabilizavam essa idéia, bem como pelo fato do mestrado ser visto como

um lugar de discussão, o que estaria configurando-o como um coping de

busca de suporte.

7.1 O papel da enfermeira
Mestrandas e orientadoras relataram características bem marcantes

da enfermeira que acreditavam que se reproduziam na universidade. Viam a
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enfermeira como autoritária, abnegada, preferindo aspectos práticos, mas

sistemática, que seguia normas, porém buscava sua autonomia.

M2 o comportamento dos enfermeiros não é muito flexível, são rígidos,
são conservadores (...) tem que fazer coisas práticas (...) não tem que
ficar pensando (...) não tem que ficar abstraindo demais, acontece que
eu sinto falta disso (...) pretendo trabalhar numa faculdade, só que eu
preciso ter experiência, gostaria de ter experiência prática na profissão,
só que eu não queria estar desvinculada da universidade, porque eu
sempre quis universidade, eu quero ter uma vinculação com a realidade
nua e crua, pra poder facilitar, isso é uma coisa que também é uma
certa cobrança na minha carreira (...) formação do enfermeiro para fazer
grupo falava grupo, mas era aula que ele estava dando, era uma
palestra, eram consultas individuais não é chegar lá e despejar nela
você tem que fazer isso, isso e isso, não importa suas condições de
vida , não importa o que você faça para se manter, eles são muito
autoritários (...) o comportamento dos enfermeiros não é muito flexível,
são rígidos, são conservadores.
M3 fazer com que a enfermagem possa evoluir possa prestar
assistência melhor ao ser humano; a meta da enfermagem, que é o
cuidado. se diz em humanizar uma coisa que é humano. ser mestre é
poder prestar uma assistência muito melhor, é estar ensinando o que
aprendi para que evolua a ciência de enfermagem
M4 nós temos uma preocupação muito em estar fazendo(...) está
começando dentro dos hospitais ter essas diferenças enfermeira
coordenadora, enfermeira isso, enfermeira aquilo, e o mestrado, ele
possibilita você crescer como em qualquer outra área (...) pode discutir
com qualquer profissional aquele assunto que você domina; então não
vai diferenciar - olha, eu sou enfermeira (...) trabalha com pacientes
[tema], embora (...) o trabalho da clínica é um pouco mal visto (...) pela
proposta da reforma; (...) o paciente precisa de terapia e tudo, mas não
precisa de remédio; (...) tratamento clínico do paciente, você fala: Ah!
Ele está com dor aonde, fez cirurgia (...) quebrou o quê. Mas o paciente
está fazendo um tratamento pra depressão, então está inserido num
programa.
M5 educação e saúde, qual que é a ideologia que tá por trás disso,
mostrar se realmente educação e saúde que eles praticam tá ajudando
a emancipar os usuários ou tá mantendo eles como seres passivos do
processo e submissos às políticas de saúde (...) necessidade de
demonstrar eficiência pros outros eu tô fazendo uma coisa não é porque
eu gosto de fazer daquele jeito, é pra agradar a quem pediu pra fazer
aquilo, entende, me pego fazendo isso.
M6 carregava tudo nas costas não brincava com as pessoas, sorrir, dar
boa noite eu vivia estressada. Como é que eu posso sorrir pra alguém
do hospital, como é que eu posso brincar com alguém se tem um
montão de pacientes esperando vaga, se não tem medicação, se o
médico faltou; você sempre via o lado negativo das coisas.
M7 Eu aprendi muito durante esse projeto em termos de conhecimento
sobre enfermagem, sobre pesquisa; essa coisa de como ser um
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pesquisador. Objetivo da pós-graduação um deles é formar novos
pesquisadores; então eu acho que consegui isto porque você tem que
ser muito autônomo neste sentido do projeto. Definir essas idéias,
valorizar a sua pessoa, desenvolver mais esta capacidade profissional
mesmo de como definir suas idéias expor as idéias e aprendi também
(...) era estressante porque eu como enfermeira eu sempre tive uma
política de me envolver com os casos, com as pessoas, com os
pacientes, e tinha um cargo de chefia, de supervisão, tinha que me
preocupar com os problemas das outras enfermeiras, dos auxiliares de
enfermagem. Então era muita responsabilidade.
M9 quero seguir na minha profissão num serviço público, quero seguir
com políticas de saúde.
M11 na enfermagem, não todas, é um mundo muito pequeno, (...) muito
restrito, um mundo onde poucas sabem qual é o produto final do seu
processo de trabalho, (...) é uma profissão que você não tem
reconhecimento dentro da unidade onde você trabalha quando você tá
lá; (...) são poucas as que tem uma cabeça mais aberta, uma visão
ampla, não só o mundinho da enfermeira.
M12 aprendi cada uma de minhas coisas muuuito bem feitas (...)só
trabalhar na atividade segmentada, nem está pensando no grande na
política não, só pensando na atividade.
M14 toda a equipe de enfermagem (...) não tem uma definição completa
de que tem que fazer
M15 mais do que naquilo que eu trabalho, naquilo que eu acredito como
princípio de vida (...) tenho os meus limites, mas percebo que eles
esbarram na falta de coragem do exercício da autonomia, sabe, não
exercia o meu direito, isso sempre me incomodou, tanto em mim como
nos outros (...) minha formação acadêmica reforça isso; enfermeira ela
tem que ser polivalente, poli-presente, poli .. têm que ser tudo; aliás a
boa enfermeira é aquela que dá o ombro, a técnica, o sangue (...) não é
me vangloriando não, eu acho que eu e mais um monte de enfermeiras
somos excelentes (...) assovia, chupa cana, você dá conta o dia inteiro,
que que é isso, e lidar com a dor dos outros, que é uma coisa
complicada (...) enfermeira é altamente submissa; não é que ela é
altamente (...) não tem outro jeito (...) você é a figura que faz o papel um
pouco do diabo, entendeu, ou você é boazinha e ele [o médico] monta e
você fica como entregadora de bombons ou você se posiciona e fala
desta forma não, como foi na UTI, só que aí ninguém depois pra tomar
um café como sempre deu uma boa briga, paguei um bom preço por
isso. Hoje me sinto livre.
O1 uma tendência a ser protetora, característica minha de
personalidade, não sei se tenho isso porque sou enfermeira ou sou
enfermeira porque tenho isso, acabo tendo postura de acolhimento.
Esse compromisso com o cuidar que tem na enfermagem é muito forte,
pra nós é o grande inimigo, porque a gente tem que lutar contra isso.
Estão acostumadas a trabalhar com cobrança no hospital e vem com
esse espírito (...) acréscimo de responsabilidade que têm com o
mestrado, dificilmente têm com a especialização, na especialização não
tem mudança de papel, funciona como um cartão de visita pra
instituição, mas não muda a função dela no hospital e nem a
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responsabilidade (...) tem aqui o curso de especialização em feridas e
úlceras de cúbito, grande quantidade dos hospitais tem problemas
dessa natureza, fulana fez a especialização, isso não quer dizer que ela
seja responsável por atender as úlceras de decúbito ou as feridas
daquele hospital, continua fazendo o dia-a-dia dela, como se nada
tivesse acontecido (...) o mestrado não, traz uma implicação, no mínimo,
dela ser coordenadora de um grupo de estudo, conduzir pesquisa,
então muda alguma atribuição e algum papel, não tecnicamente mas na
questão da responsabilidade.
O2 questão da necessidade de enfermeiro por causa do grupo, que é
multiprofissional, vem por causa do interesse no que a gente produz, no
que nós temos articulado, nós somos poucos, mas combativos, temos a
experiência externa e de articulação intersetorial e articulação
interprofissional. o enfermeiro tem mercado, esse é um grande capital;
tem alunos que por condições outras de relação de trabalho tem uma
atitude mais hierarquizada.
O3 o desafio em enfermagem, a gente tem muitas vezes um certa
refratariedade à discussão, que embase os determinados pontos de
vista, epistemológica mesmo,tem um certa dificuldade para enfrentar o
que é controverso, intelectualmente falando, olha só um exemplo: olhe
nas revistas de enfermagem, nós praticamente não temos nas revistas,
respostas aos artigos, coisa que é muito comum acontecer nas revistas
estrangeiras, não é verdade? Quer dizer que leu o artigo e concordou?
Nós só vamos conseguir chegar a ter uma massa completamente bem
preparada, quando a gente tiver este ponto de maturidade intelectual
aqui. Se a gente ainda estiver na etapa de vamos seguir o que a fulana
falou nós não temos debate. Se a gente vai seguir o padrão na
academia, a gente não vai precisar de academia. A gente iria precisar
somente de manuais, não podemos transportar este modelo para a
academia. Fazer mestrado no curso de enfermagem tem que ver com
toda a determinação que mediou isto, esta determinação social,
econômica, inclusive histórica, que no nosso caso, em enfermagem é
importante,por que nós só conseguimos fazer pós a 25/30 anos atrás,
isto é uma coisa que é conseqüência histórica, social da nossa
profissão.
O4 o que é a enfermagem é um pouco impreciso. E transforma esse
campo em objetos de estudo, em que há dificuldades em delimitar, em
fazer os recortes.
O5 na profissão de enfermagem (...) é obrigado a amadurecer como
sociedade, quando a gente lida com saúde do pobre principalmente;
numa universidade pública, isso dá muito amadurecimento pessoal, ele
vê na frente todos os problemas que as pessoas enfrentam, e com tudo
isso a gente vai introduzindo assim na questão de olhar o mundo.

Os achados da presente pesquisa coincidem com a literatura, que

aponta que a enfermeira procura seguir normas (CASTELLANOS, 1988;

MENDES GONÇALVES, 1994), é sistemática e autoritária (MENDES
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GONÇALVES, 1994; SENA-CHOMPRE, EGRY, 1998) e busca autonomia

(CASTELLANOS 1987; NAKAMAE, 1987).

Mendes Gonçalves (1994), observa que uma das atividades descritas

como “burocrático-administrativas” que escapa à rejeição, sendo altamente

valorizada, é o registro, por sua capacidade de informar o controle da

realização dos programas, ocorrendo uma identificação com esse processo

em seu aspecto mais mecânico, bem organizado, previsível e rotineiro,

fornecendo um elenco de tarefas e os meios para sua execução,

independentemente das características individuais da profissional, sendo

seu padrão de orientação ao cliente inespecífico, mecânico e autoritário.

Castellanos (1988) considera que o processo de formação da

enfermeira incorporou os conceitos da escola clássica de administração e da

concepção de “gerência do enfermeiro”, havendo uma crescente

burocratização, em que a enfermeira apropria-se do processo de trabalho

utilizando a centralização, a especialização e a supervisão.

Nakamae (1987) encontra que o enfermeiro de serviço tem pouca

participação na pesquisa, não aplica seus resultados e até os desconhece, e

nem se sente frustrado com isso, talvez por não ter a autonomia profissional

que lhe permita tomar decisões sobre os estilos de assistência de

enfermagem.

Sena-Chompré, Egry (1998) observam que, apesar de a enfermagem

ainda não se desprender do modelo ideológico tradicional conservador,

sustentando-se em concepções de relações verticalizadas, autoritárias e de
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forte concentração de poderes e saberes, a presença deste profissional

revela-se importante na contribuição e na construção de políticas de saúde.

Em relação à autonomia, Castellanos (1987) destaca que o modelo

médico-hospitalar não promove a autoridade nem a autonomia do

enfermeiro para refletir sobre a intencionalidade dos seus atos e o conteúdo

do “núcleo técnico-científico” que os orientam, pois afetam o tipo, o conteúdo

e os propósitos das suas intervenções; mas que dada a necessidade de

serem considerados “seres racionais”, e como tal capazes de criação e

“auto-desenvolvimento”, acabam por refletir sobre si mesmos e sobre suas

atuações.

Pesquisas com graduandos de enfermagem revelam que estes

sentiam que a cultura hospitalar continua hierárquica, sua divisão do

trabalho continua a separar os que conhecem os procedimentos e os que

precisam aprender, sendo uma das barreiras para o estabelecimento de

relacionamentos baseados em igualdade e respeito mútuo (CAHILL, 1996),

sendo que um dos principais estressores é a expectativa de outros

profissionais (BECK, SRIVASTAVA, ROCKWELL, 1997), principalmente dos

médicos que as vêem como trabalhadoras braçais (LO, 2002); há uma

preocupação com a visão que a sociedade tem da enfermagem como

feminina, com menor destreza e menos racionalidade que da medicina

(HARVEY, MCMURRAY, 1997) e idealizada (HOLLAND, 1999), aspectos

também encontrados na presente pesquisa.
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7.2 Ser reconhecida e valorizada

O mestrado era sentido pelas mestrandas como um caminho para

serem valorizadas dentro da sua equipe de trabalho e pelos outros

profissionais da saúde, principalmente pelo profissional médico.

M1 eu to num momento que profissionalmente eu tenho reconhecimento
(...) da chefia, (...) dos colegas, (...) das professoras, (...) de que eu to
fazendo o que eu posso fazer e aquilo que eu faço, algumas das coisas
que eu sei fazer eu sou competente outras eu to aprendendo.
M2 eu não valorizava tanto o que eu já tinha conquistado, agora é que
eu to me dando conta do que eu já conquistei, de que eu to fazendo
mestrado na melhor universidade da América Latina.
M3 a enfermagem, é pouco reconhecida, ainda tem a estigma de que
(...) deveríamos ser mandados por médicos, (...) ser obedientes ao
médico, e a gente está num patamar igual, a diferença é que a gente
cursou enfermagem e ele cursou medicina; e eu acho que a hora que
você começa a estudar, vamos desenvolver a vida acadêmica, então
isso vai ter um reconhecimento muito maior, (...) dentro de onde você
trabalha, (...) no mercado (...) As pessoas valorizam por você estar
fazendo a pós-graduação, mas não se preocupam o que você está
abordando.
M6 começa a ter mais conhecimento, e as pessoas te cobram você faz
mestrado e não sabe que abre assim e não assim, você procura muito
mais conhecimento porque você acaba sendo referência.
M7 que deu certo, uma conquista bem sucedida, apesar de ser muito
em termos de ser útil , auto conceito com auto estima. Eu vou me sentir
muito capaz
M8 estar desenvolvendo pesquisa, acho importante pra fortalecimento
da profissão, pra gente ter mais fundamentos.
M9 esse acúmulo (...) vai me ajudar a assumir essa nova tarefa.
M11 uma profissão que você não tem reconhecimento dentro da
unidade onde você trabalha quando você tá lá.
M12 tenho que me lembrar freqüentemente que eu sou muito valiosa.
M15 me valorizei ao ponto de estar conversando já com ele [médico] a
hipótese de eu sair daqui, (...) falar dos meus interesses, daquilo que
você pode me oferecer. Eu não tinha essa coragem, (...) minha
formação me deu essa coragem, (...) essa parte que te cabe desse
latifúndio, hoje eu negocio, (...) comi o pão que o diabo amassou, mas
eu me sinto assim com direitos muito bem definidos.
M16 os obstetras parecem que passam a te olhar com olhar diferente
em relação ao meu trabalho sempre agora eles perguntam, (...) quero a
cópia do seu trabalho, o Dr. [nome], que é também muito voltado para a
pesquisa sempre pergunta quando eu vou apresentar os resultados.
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O1 ascensão, um certo incômodo, um anseio de ter um status mais
consolidado socialmente.
O2 necessidade do titulo, dessa qualificação que dá status.

A literatura também aponta o reconhecimento como algo problemático

tanto para a enfermeira (CASTELLANOS, 1987; MENDES GONÇALVES,

1994) como para o professor universitário (DUA, 1994; FISHER, 1994;

MARTINS, 2002; MONACI, 1995; SCHMIDT, 1990).

Castellanos (1987) acredita que a formação profissional em nível de

terceiro grau deve superar a simples capacitação técnica sem, entretanto,

dela se descuidar. Deve preparar o profissional para o compromisso social e

para a mudança do status quo, a partir da reflexão, análise e crítica da

prática profissional da perspectiva da estrutura social como um todo, e

dentro dos sistemas prestadores de serviço. No entanto, as Escolas de

Enfermagem, como as demais instituições formadoras de recursos humanos

para a saúde, enfrentam a difícil tarefa de formação de profissionais que

sejam capazes de atender as reais necessidades de diferentes classes e

grupos da população.

Harvey, McMurray (1997), em uma pesquisa com graduandas de

enfermagem que desistiram do curso, encontram que estas têm dificuldade

para lidar com o conteúdo do curso, são menos informadas, sentem maior

conflito com conteúdo científico, pois vêem a ciência preconceituosamente

como masculina enquanto a enfermagem como feminina, e em

conseqüência não consideram esta profissão como científica. De fato,

Mendes Gonçalves (1994) analisa que, na concepção de próprio trabalho, as
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enfermeiras identificam a si mesmas como sendo acima de tudo

supervisoras e assumem uma importância maior do que efetivamente tem.

No ambiente acadêmico a falta de reconhecimento é um dos

principais estressores (DUA, 1994; FISHER, 1994; MARTINS, 2002;

MONACI, 1995; SCHMIDT, 1990), constatação também levantada por

Martins (2002), que pesquisou docentes enfermeiros.

7.3 Conhecimento é poder

A aquisição de conhecimento que o mestrado propicia era visto pelas

mestrandas como uma forma de conquistar mais poder em sua equipe de

trabalho.

M2 conhecimento é poder então elas se sentem poderosas.
M3 sensação de poder, (...) não precisava ter me limitado só ao âmbito
hospitalar, eu posso ver o resto das coisas, o que pode me oferecer
enquanto profissional, e enquanto ser humano, e enquanto multiplicador
daquilo que eu acredito, da profissão que acredito, que abracei.
M6 Vejo como um peso o conhecimento como se a tua participação
tivesse que ser maior na tua vida profissional, porque você tem muito
mais conhecimento, você teve muito mais chance de estar conhecendo
outras coisas do que outras pessoas que estão em campo.
M8 sou agora uma enfermeira com um conhecimento a mais na área de
pesquisa que eu estudei especificamente. Não me considero superior a
nenhuma enfermeira que trabalha em hospital, porque eu fiquei
estudando no mestrado e não tive experiência na prática, mas naquela
área que eu estudei, na área que eu desenvolvi o meu trabalho, eu sou
uma expert.
M9 mestrado (...) me abriu essa porta, eu tenho cargos, alguns
trabalhos que você precisa de uma qualificação.
M12 mais respostas para essa impotência que sentia nesses momentos
em que eu observava que não conseguia mudar nada.
M15 acresceu um conhecimento (...) que é só meu.
O2 a necessidade de conhecimento como confronto que vai
acontecendo no processo de trabalho com outros profissionais em
termos de saber, pra fazer frente aos outros profissionais das
instituições; fazer um projeto de vida profissional, se percebe mais
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instrumentalizado, com condições de mudar, porque ao começar
perceber o seu processo de trabalho, poder refletir, fazer análise mais
crítica, ficam radiantes de poder enxergar, ter um óculos que ajuda a
perceber o seu processo de trabalho e isso vem imediatamente
carregado de muita infelicidade porque assim, como mudar, como
transformar?

Assim como os achados da presente pesquisa levantaram, a literatura

também aponta o conhecimento como forma de se obter poder (ALMEIDA,

ROCHA, 1986; BOURDIEU, 2001; CASTELLANOS et. al., 1989; NAKAMAE,

1987).

Bourdieu (2001) considera que um pesquisador deve intervir no

mundo político, pois sua autoridade social se deve a seu suposto respeito

pelas “leis morais não-escritas” e à sua competência técnica, sendo os

intelectuais indispensáveis à luta social, considerando as formas

absolutamente novas assumidas pela dominação.

E estudos específicos sobre o profissional de enfermagem caminham

nessa mesma direção: Almeida, Rocha (1986) ressaltam que a enfermeira

utiliza o seu saber como instrumental ideológico de poder. Nakamae (1987)

considera que o processo de pesquisa induz a um questionamento da

enfermeira acerca da realidade em que está inserida, sendo que o saber

advindo desse exercício de indagação confere a seu detentor um novo

poder, que afeta o equilíbrio das forças em jogo.

Por outro lado, Castellanos et. al. (1989) consideram que, apesar de a

enfermagem ser o maior contingente da força de trabalho na área de saúde,

esses profissionais têm muita dificuldade em melhorar suas condições de

trabalho. Os autores identificam como um desafio o desenvolvimento de
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estudos que propiciem informações concretas em relação a essas condições

e que possibilitem compreender melhor o relacionamento entre as condições

vigentes, as características dos processos de trabalho da enfermagem, a

qualidade de vida de seus agentes e o produto desses processos. É o

esforço do presente trabalho.

7.4 Trabalho manual X trabalho intelectual
As mestrandas que trabalhavam na assistência ocupavam cargos de

chefia ou de supervisão nos hospitais, de gerência em instituições públicas

vinculadas a programas de saúde específicos, ou ministravam aulas para

técnicos ou graduandos de enfermagem, sendo que poucas realizavam o

cuidado direto com o paciente. Configura-se portanto um grupo de

trabalhadoras intelectuais da enfermagem.

M1 como gestora de serviço.
M6 trabalho do dia-a dia, a administração
M7 um cargo de chefia, de supervisão (...) tinha que me preocupar com
os problemas das outras enfermeiras, dos auxiliares (...) era muita
responsabilidade
M9 quero seguir com políticas de saúde (...) sob a perspectiva do
profissional, (...) essa identificação de como é que estão estruturadas as
políticas (...) é o fator importante do meu trabalho.(...) queria que ele
fosse maior, eu queria poder ter a oportunidade de fazer uma coisa
mais ampla (...) mas é um trabalho extremamente importante tanto pra
academia quanto pro (...) desenvolvimento (...), na operacionalização ali
na base, na implementação de políticas
M14 o mestrado me daria subsídios pra fazer melhor (...) o enfermeiro
graduado é um docente
O1 o compromisso (...) com o cuidar é muito forte
O2 necessidade de enfermeiro por causa do grupo (...) multiprofissional
(...) por causa do interesse (...) no que nós temos articulado (...) a
experiência externa e de articulação intersetorial e (...) interprofissional
O3 participação na equipe (...) trabalho no gerenciamento (...) do
cuidado.



193

A dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual há muito

apontada, a começar por Marx, freqüenta assiduamente a literatura que trata

da universidade (BUARQUE, 1994; GIANNOTTI, 1987; KOVÁCS, 2002).

Buarque (1994) considera que a hierarquização do trabalho manual

sob o intelectual fez com que os universitários se transformassem numa elite

privilegiada, com vantagens na apropriação não apenas do saber, mas

também dos salários e da renda do saber, e de parte da riqueza da

sociedade. Assinala ainda que para manter esse privilégio monopolizam o

saber.

De uma outra perspectiva, Giannotti (1987) aponta esse mesmo

fenômeno: ao atentar que a convivência entre o ato e a sua ilusão configura

a marca registrada das classes médias, cujos trabalhos estão alinhados a

uma dimensão ilusória imprescindível, entende-se porque o professor, tal

como qualquer outro profissional liberal, pode se pauperizar sem se

identificar com os ideais e os destinos proletários, tendo sempre a esperança

de encontrar um trabalho menos sujo, simbolicamente mais prestigiado, sem

se aperceber que com isso pode ter seus rendimentos reduzidos e trocar

uma alienação por outra. Num mundo em que as ciências se tornaram forças

produtivas, em que toda a produção se articula com saberes objetivados,

onde cada trabalhador trata de reservar para si o monopólio de um

conhecimento, carece de sentido procurar um critério exclusivamente não

simbólico para a caracterização de classes uma vez que, suas identificações

e seus antagonismos estão permeados pelos atos de fazer e de fazer de

conta.
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Para Kovács (2002), as teorias pós-tayloristas proclamam a idéia do

fim do trabalho, de dissolução da fronteira entre trabalho intelectual e

manual, acentuação do caráter coletivo do trabalho devido à

interdependência e interligação proporcionada pelos sistemas de

comunicação, onde todos intervêm nas situações emitindo ordens, sem que

para isso tenham de estar numa posição hierárquica superior nem se ter

controle sobre a execução. No entanto o que na realidade ocorre é uma

intensificação da centralização das decisões, da desqualificação do trabalho,

dos conflitos de trabalho e uma nova divisão do trabalho intelectual dada a

nova importância que assume. Nessa nova hierarquização do trabalho

intelectual, os serviços “simbólico-analíticos” que realizam atividades de

identificação e resolução de problemas adquirem maior prestígio; já os

serviços de “rotina” realizados por “peões” em “escritórios” executam

trabalhos tão monótonos quanto das linhas e montagem e são os menos

valorizados; numa condição intermediária encontram-se os serviços “inter-

pessoais” que implicam contato direto com os clientes.

Interessante notar que, obedecendo-se esta classificação, a

enfermeira estaria na hierarquia intermediária executando um serviço “inter-

pessoal” e o mestrado corresponderia ao serviço “simbólico-analítico” de

maior prestígio.

Em relação à enfermagem, especificamente, a literatura aponta a

questão do trabalho intelectual e do trabalho manual (ALMEIDA, MISHIMA,

PEDUZZI, 1997; ALMEIDA, ROCHA, 1986; ALMEIDA, ROCHA, 1997;

CASTELANOS, 1987, 1988; CASTELANOS et. al., 1989; FERREIRA-
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SANTOS, 1973; GERMANO, 1993; MACHADO, 2002; MELO, 1986;

MENDES, 1991; NAKAMAE, 1987; PIRES, 1989; RIZZOTTO, 1999; SALUM,

BERTOLOZZI, OLIVEIRA, 1999; SCHOELLER, 2002; SENA-CHOMPRE,

EGRY, 1998; SILVA, 1986), fato também apontado em pesquisas mais

recentes com graduandos de enfermagem (GABRIELLI, 2004; MABEN,

MACLEOD, CLARK, 1998) e com enfermeiros (BARRIENTOS, 2002;

GELBCKE, 2002; GOLDENZWAIG, 2004; SHIMIZU, 1996; SILVA, 1996) e

que constatam que esta ainda é uma questão presente na enfermagem, e

também presente nesta pesquisa.

Mehry (2000) considera que é a partir do trabalho intelectual e de

seus processos produtivos que os produtos manuais adquirem significado

como atos de saúde, pois a primeira se relaciona com a segunda em um

processo de dominância, havendo uma situação incerta da finalidade que

será cumprida neste tipo de processo produtivo inscrito na saúde.

Mendes Gonçalves (1994) atenta que a enfermeira, enquanto

administradora e executora do controle do processo do trabalho, passou

possivelmente a ser, na sua relação hierárquica com o conjunto amplo de

trabalhadores manuais dos hospitais, um sustentáculo importante. E que

talvez, por motivos análogos, seja tão importante ela preservar-se da

execução das tarefas de seus subordinados nos Centros de Saúde,

conservando para si apenas áreas nobres, tais como o trabalho em grupo,

como possíveis áreas desejáveis de ação direta.
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Castellanos (1987) atenta que a organização da universidade marcou

a diferença entre trabalho intelectual e trabalho manual, sendo o domínio

“técnico-científico” do saber pertencente ao enfermeiro, mesmo quando

distanciado da prática, utilizado para legitimar a dominação, reforçando e

reproduzindo a divisão hierárquica dos saberes e dos fazeres e,

conseqüentemente, dos objetos de trabalho da enfermagem. Em texto

posterior, Castellanos et. al. (1989) consideram que a divisão entre trabalho

manual e intelectual, entre teoria e prática, entre concepção e execução

demanda desafios para se superar os antagonismos advindos dessa

apropriação diferenciada do saber e do poder e estratégias conjuntas com

os demais trabalhadores tanto da saúde como da sociedade em geral, pois

se trata de uma divisão de trabalho presente em todas as práticas sociais.

Para Nakamae (1987), a divisão trabalho manual/intelectual está

relacionada diretamente ao monopólio do saber, forma de apropriação

capitalista dos conhecimentos científicos e de reprodução das relações

ideológicas de dominação-subordinação pela perene exclusão do lado

subordinado daqueles que “não sabem” ou que se supõe “não saberem”. Ela

é ditada pelos interesses do capital, sendo que o enfermeiro, ao deter o

monopólio do saber, exerce papel dominante face aos demais agentes e

com isso se constitui num dos agentes reprodutores da dominação

ideológica burguesa no âmbito das instituições de saúde.
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7.5 Ensino X assistência
Chama a atenção que tanto as mestrandas como as orientadoras

assinalam a necessidade de a universidade estar mais próxima da

assistência.

M2 produzem idéias que (...) aplicam na prática com o apoio da
universidade (...)
M4 dentro do cuidado (...) vai fundamentar mais teoricamente aquilo
que a gente faz
M15 caí na assistência, achava que aquela era a minha vida, mas eu
me frustrava na assistência um pouco, porque o meu negócio é
exatamente dar aula
M16 no hospital universitário (...) a gente termina ensinando (...) mudou
até minha visão, minha assistência
M18 que melhorou o padrão da assistência e direcionou(...) as
intervenções necessárias
O1 pessoas que não se identificam com o trabalho da enfermagem, na
assistência propriamente dita, e vêem no mestrado e no doutorado uma
possibilidade delas abrirem um campo novo de trabalho (...) na
universidade (...) esse acréscimo de responsabilidade (...) no mestrado
(...) melhora currículo (...) funciona como cartão de visita da instituição
(...) mas não muda (...) a função (...) no hospital e nem a
responsabilidade, mesmo que fosse desejável
O2 temos agora um número maior de profissionais cuja origem está no
serviço, (...) assistência, (...) vão ficando felizes e infelizes, porque ao
começar perceber o seu processo de trabalho, poder refletir, fazer
análise mais crítica(...) ficam radiantes de poder enxergar, (...) perceber
o seu processo de trabalho e (...) vem imediatamente carregado de
muita infelicidade porque (...) como mudar?
O3 complexos hospitalares, maiores, estão utilizando estes enfermeiros,
para o trabalho, criando grupos de pesquisa.

A literatura também evidencia a necessidade da aproximação da

universidade com a assistência (CHIRELLI, 2002; COSTA RRF, 2003;

HAMILL, 1995; GABRIELLI, 2004; MENDES, 1991).

Mendes (1991) considera que o enfermeiro docente pode exercer

simultaneamente, ou em separado, cada uma das funções de ensino,

pesquisa e assistência. A pesquisa, ao procurar resolver problemas práticos

ou teóricos seguindo os passos do método científico, terá seu valor prático
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na dependência do problema envolvido. Quanto ao seu valor teórico, apesar

de oferecer maior dificuldade para se detectar sua utilização, como se trata

de um docente-pesquisador, ele dependerá da formação teórica que o

docente adquire no processo de produção de um conhecimento. Quando se

afirma que os resultados de pesquisa não estão sendo usados na prática,

parece sempre se estar referindo à dimensão assistencial, pela expectativa

de aplicação imediata dos resultados à prática assistencial, pois há uma

dicotomia conceitual na prática da enfermagem, uma vez que o processo de

produção do conhecimento abrange outros processos: o ensino-

aprendizagem, através da transmissão do conhecimento e publicação de

trabalhos científicos; e na prática assistencial, onde se aplicam os

conhecimentos, testa-os, integra ou os refuta, na dependência de seu

embasamento teórico profissional como especialista em cuidado de

enfermagem e da maior eficácia na tomada de decisão, com o aumento no

controle das intervenções e dos resultados da assistência; só com isso, a

profissão deixa de ser apenas um serviço de execução de tarefas.

Ainda segundo Mendes (1991), verifica-se um ceticismo entre os

alunos e docentes recém-formados, o que provoca descrédito para com a

atividade da pesquisa, concebida como uma forma sutil de alienação

daqueles que nela acreditam; em decorrência, o desenvolvimento de

pesquisas assume o significado de mero cumprimento de um dever. Essa

compreensão enviesada de sua validade e de sua utilidade como viável

apenas na assistência e não no ensino nem na pesquisa faz com que se

sintam insatisfeitos e imobilizados para quebrarem esse ciclo, e encurtar a
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distância entre os profissionais do ensino e da assistência. E com isso,

reforça-se o “descompromisso” para como desenvolvimento da profissão.

Hamill (1995) levanta que um dos estressores sentidos pelos

graduandos está relacionado à não integração da universidade com o

hospital e ao fato de não se sentirem tratados como adultos. Já Gabrielli

(2004) encontra que os graduandos de enfermagem consideram como ponto

alto da graduação as competências assistenciais e, como ponto fraco, as

competências políticas, sendo que seu preparo deixa a desejar no

desempenho da função ensinar/educar. Por fim, Chirelli (2002), que

pesquisou como os graduandos de enfermagem sentiram a processo de

formação “crítico-reflexiva”, e Costa RRF (2003), que pesquisou enfermeiros

psiquiátricos assistenciais, também colocam a preocupação ai presente da

articulação do ensino e da assistência.

7.6 Hegemonia médica e submissão
A hegemonia médica dentro das instituições de trabalho e o fato de se

sentirem submissas e obedientes a esses profissionais ainda era uma

questão presente. Daí o significado do mestrado para elas como uma forma

de busca de reconhecimento e maior autonomia de trabalho.

M1 aparece a questão da hegemonia médica.
M3 ainda tem o estigma de que (...) deveríamos ser mandados por
médicos.
M11 é uma profissão que você não tem reconhecimento.
M15 falta de coragem no exercício da autonomia (...) enfermeira é
altamente submissa (...) é boazinha e ele monta e você (...) fica como
(...) entregadora de bombons.
M16 os [médicos] parece que passam a te olhar com olhar diferente.
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O2 tem alunos que por condições outras de relação de trabalho tem
uma atitude mais hierarquizada.
O3 dificuldade de enfrentar o controverso, intelectualmente falando (...)
só vamos conseguir (..) ter uma massa completamente bem preparada,
quando (...) tiver (...)  maturidade intelectual (...). Se a gente ainda
estiver na etapa de vamos seguir o que a fulana falou (...) não temos
debate. (...) se a gente vai seguir o padrão na academia, a gente não
vai precisar de academia (...) iria precisar somente de manuais (...) não
podemos transportar este modelo para a academia.
06 o despotismo (...) a cena é assim mesmo autoritária.

A literatura que trata da questão da hegemonia médica nas

instituições de saúde é abundante (ALMEIDA, ROCHA, 1997;

BARRIENTOS, 2002; CASTELANOS, 1987, 1988; CASTELANOS et. al.,

1989; MELO, 1986; NAKAMAE, 1987; PIRES, 1989; QUEIROZ, SALUM,

199-; RIZZOTTO, 1999; SCHOELLER, 2002; SENA-CHOMPRE, EGRY,

1998; SILVA, 1986). Destaca-se aqui Castellanos (1987), que constata que

as práticas de saúde contribuíram para a reprodução das estruturas sociais,

sendo a apropriação do conhecimento restrito aos agentes hierarquicamente

superiores e difundido seletivamente pelas universidades, e os regulamentos

corporativos proibindo a execução de várias atividades por agentes não

qualificados, perpetuando-se assim na sociedade a posição inferior da

mulher em relação ao homem, e da enfermeira em relação ao médico. E

Rizzotto (1999), que relata que a enfermagem, além de possuir a mesma

finalidade do trabalho em saúde, vive relações de sujeição e subalternidade,

pelo menos em relação ao profissional médico, hegemônico na equipe.

Essas relações são pontuadas por conflitos e contradições constantes e são

reproduzidas internamente na equipe de enfermagem.
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7.7 O mestrado é coping do trabalho

As mestrandas não consideravam, no geral, o mestrado estressante,

porém sentiam dificuldade de conciliá-lo às outras tarefas cotidianas.

Também apontaram o trabalho como muito mais estressante que o

mestrado, que era visto como uma oportunidade de saída do hospital, sendo

que gostariam de serem bolsistas e de não trabalhar.

7.7.1 Conciliar mestrado, trabalho, vida social e pessoal

No grupo estudado, o mestrado era mais uma das muitas tarefas que

as mestrandas desenvolviam no seu dia-a-dia, onde a maior dificuldade era

conciliar todas essas exigências, principalmente para as casadas e com

filhos.

M1 era difícil (...) muitas pessoas falam assim você não vai conseguir
trabalhar 40 horas fazendo mestrado, terminando uma especialização
(...) tive que usar sábado e domingo, ou algum pedaço do dia (...) ficava
irritada nesse sentido.
M2 moro com meus pais (...) eles ficam achando que eu não faço nada
(...) numa disciplina faltei na avaliação teve um problema de encontrar
as meninas pra sentar junto e fazer o trabalho porque cada uma tem
uma vida diferente, (...) porque eu sou bolsista, to aqui para isso, meu
trabalho é fazer os trabalhos, fazer pesquisa, é estudar, mas as outras
além disso tem o trabalho com horário, atendimento tudo mais, lugar
distante daqui, então era difícil encontrá-las, e ai eu tive que usar esse
dia da avaliação para fazer isso e eu não fui lá.
M3 Dividindo. Tenho 100% disso tudo; fica uns 20% para a vida
pessoal, daí sobra 80, aí 50% para a vida profissional e os 30 para o
mestrado. Porque tem que dividir, porque senão você acaba pirando,
tem horas que você dá uma misturada, mas tem que dividir, tem que
direcionar os esforços (...) quando eu estou no meu limite (...) mistura a
minha profissão com a minha casa, com meu mestrado, com um monte
de coisas (..) entro em parafuso e (...) começo a chorar.
M4 fico na dúvida – trabalho ou faço essa pesquisa sem trabalhar? (...)
porque eu posso ficar sem trabalhar (...) não trabalhando, vou me
dedicar (...) em tempo integral (...) trabalhando, é 50/50 (...) de tempo,
de disponibilidade, de sono, e o outro é 100%. (...) iria produzir muito
mais não trabalhando, mas ao mesmo tempo (...) se eu não estou
trabalhando (...) estou muito fora da realidade (...) não consigo separar
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assim, olha, a minha vida do mestrado e a minha vida pessoal; juntou
tudo.
M5 Vou usar meu prazo porque, se eu não tivesse trabalhando dava,
mas não vai ser possível (...) dá até pra conciliar, mas não dá pra me
dedicar o tanto quanto eu queria (...) não estava conciliando, eu estava
completamente até o ano passado, eu estava loucamente com o
mestrado, não estava levando vida pessoal junto, não estava ficando
muito com a família, não estava saindo muito com os amigos.
M6 meu estresse no mestrado foi o trabalho, (..) Se todo mundo
pudesse ter uma bolsa (...) que contemplasse as necessidades que a
gente tem, pra não trabalhar (...) A vida cotidiana e pessoal é se sobrar
tempo (...) em primeiro lugar vem o serviço, profissional, porque com ele
que eu vou me sustentar(...) [senão] não vou ter como concluir meu
mestrado, e em segundo lugar vem o mestrado.
M7 mudei de hospital (...) sai (...) estava um pouco cansativo para mim
fazer o mestrado e trabalhar (...) não estava dando conta mesmo de
cobrir os trabalhos, fazer as disciplinas então eu pedi demissão, eu
fiquei como bolsista (...) fui morar sozinha (...) [para] organizar (...) mais
espaço para estudar, mas (...) mantinha contato com a família (...) meu
namorado nunca deixei de ver (...) não ia mais ao cinema (...) minha
mãe (...) não conseguia mais ir visita-lá (...) esse sonho de ser mãe ,
que está sendo adiado em torno desse projeto do mestrado e do
doutorado.
M8 atendo pessoas que possuem convênios são várias patologias (...)
tô achando ruim é porque agora eu tô querendo começar a me preparar
pro doutorado (...) o projeto, e não tô tendo tempo porque eu acabo
tendo que estudar alguma coisinha que eu não era bem o que eu tava
estudando (...) sempre priorizei o mestrado, não que eu tivesse um
problema importante na família, que eu ia continuar priorizando o
mestrado (..) a casa ficou mal cuidada, não fazia comida que eu não
tinha tempo, mas isso não foi um grande problema porque meu marido,
desde a graduação, já tava acostumado com isso, de que eu nunca tava
em casa (...) tive que arrumar uma pessoa pra ajudar.
M9 (...) meu trabalho era uma coisa que eu tinha que também provar
que eu tava ali pra fazer alguma coisa, tinha o mestrado que era uma
disciplina que tava começando e (...) fiquei meio perdida, (...) foi difícil
(...) [depois] fiquei só em função do casamento (...) me sentia culpada
(...) [depois] pedi um tempo de férias pra escrever meu mestrado e a
resposta foi impossível! Se vira, o problema é seu (...) escrevia à noite,
de madrugada(...) saia pra jantar ou saía pra uma festa, aniversário (...)
voltava 3 horas da manhã (...) fiz meu mestrado na madrugada (...) foi
cansativo porque eu tinha acabado de casar (...) depois do casamento
foi uma outra coisa que me facilitou ter alguém dentro de casa pra fazer
tudo aquilo que eu não conseguia fazer, se precisa lavar a louça (...) ele
deu essa força.
M10 minha mãe (..) ficou doente agora (...) que eu tô terminando, eu tô
super desesperada, (...) tive que parar e buscar minha mãe (...) tive que
correr no médico (...) parei 3 dias (...) tô de férias (...) no trabalho (...)
não saí pra nada (...) não tive férias na verdade (...) porque eu tô
finalizando o mestrado (...) tive que (...) abandonar tudo (...) Durante o
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mestrado (...) deu pra (...) equilibrar (...) teve fases que ... exige mais(...)
por exemplo, na análise; o tempo começa a apertar, você também vai
cortando as coisas (...) abri mão mesmo (...) da vida  social, (...) o
trabalho não dá.
M11 atrapalhou um pouco a demanda do trabalho (...) parou tudo foi
uma época que não tava namorando (...) precisei mudar de casa porque
eu tava tendo contratempos na república (...) dificuldades financeiras.
M12 tenho também filhinha que merece tempo e eu tenho que dedicar
tempo (...) [somos] só meu marido e eu a gente tem que cobrir os
tempos (...) é fundamental (...) a gente contar com um apoio do meu
marido (...) o mestrado permite que você tenha períodos de lazer, coisa
que o trabalho às vezes também absorve a gente (...) tem que se
desprender de pensar no material, porque pelo fato de você trabalhar
permite você acessar mais, você sabe, lazer.
M13 sempre achei que eu deveria ter uma condição de vida melhor, (...)
que eu devia resolver as minhas coisas de casa, é que eu sou mãe, eu
sou sozinha (...) achei que o mestrado ia me consumir (...) foi difícil, eu
nem sei como eu consegui (...) trabalho à noite, sou plantonista (...)
estava fazendo a minha licenciatura(...) no meio da licenciatura eu
prestei o mestrado (...) não tinha computador, meu cunhado me
disponibilizou um na casa dele, eu passava muitas horas fora da minha
casa (...) minha vida pessoal, lazer, ficou prejudicada (...) xerox isto
onerou meu orçamento também.
M14 aconteceram coisas fora do meu programa e não tem como evitar,
de morte em família (...) primeira coisa na minha vida é minha família
(...) tenho família pra sustentar e tenho que me sustentar (...) gosto de
vez em quando de sair, gosto de encontrar amigos, de dançar, de ler,
isso eu faço de vez em quando sim (...) atualmente, por exemplo, tá
meio complicado essa parte.
M15 Foi complicado por conta do tempo (...) por conta de eu trabalhar
eu tive que me submeter a umas disciplinas (..) tinha dois chefes,
porque eu trabalho em dois lugares (..) mas não sei se é só o mestrado,
talvez se eu só fizesse o mestrado (..) não tinha vida pessoal, social
não, só com meu parceiro (..) não fui no aniversario de ninguém (...) não
dá pra estar em dois lugares ao mesmo tempo.
M16 não tive Natal, (...) Reveillon (...) tenho marido (...) filho (..) pensava
em fazer o mestrado e em ficar grávida, só que eu não queria as duas
coisas de uma vez só (...) como eu não tinha certeza se ia passar de
novo na prova de inglês, eu disse Olha, eu vou tentar engravidar por
causa da minha idade, que eu também não posso deixar pra tentar mais
tarde, e vou tentar mestrado; ou um ou outro vai ter que vir.
M17 quando eu tava fazendo disciplina era um monte de seminário pra
você fazer, gente pedindo o projeto, explicação de trabalho e ainda por
cima, eu tava numa escola dando aula (...) preparava aula tava
complicado (...) diminui bastante a minha vida pessoal em virtude do
mestrado (...) é tranqüila porque eu moro com meus pais (...) se eu
fosse casada, pra mim ia ficar complicado, com filho, tudo.
M18 disciplinas(...) é um estresse, eu trabalhava, lecionava de manhã,
não podia me desvincular da escola por problemas financeiros e por (...)
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minha responsabilidade e nem do hospital. Trabalhava à noite e dava
aula de manhã, então fazia 18 horas pra depois ir pra casa, tenho um
filho pequeno de 7 anos e uma de 14 (..) tinha colegas para entrar mais
cedo pra mim no plantão, porque eu saio às 8 e a matéria começava às
7, aí alguém entrava às 6 e meia, tinha que trocar plantão, trabalhar
todo fim de semana pra não trabalhar na semana (...) Foi muito
estressante, foi o pior semestre da minha vida (...) cheguei a dormir em
sala duas vezes.
O1 tudo tem que parar por causa da gravidez (...) é a primeira
prioridade, se não existir, a vida pessoal é a primeira que vai pro ralo,
seja casada ou solteira, solteira de sair, pegar um cineminha (...)
segunda prioridade que vai pro ralo é o mestrado, não que deixe de
freqüentar aula, faltam muito, mas entregam os trabalhos.
O2 quando o aluno diz só posso cursar uma, porque o meu horário de
trabalho é de manhã e de tarde, eu digo que vai ficar muito difícil, nesse
ritmo você não conseguirá cumprir o plano de trabalho (...) fazem muitos
sacrifícios, a vida é corrida (...) dificuldade pra se reunir pra elaborar um
seminário, de acompanhar leitura, não adianta ficar dando bibliografia
extensa (...) mulheres casadas com filhos(...) precisam (...) que o
companheiro seja companheiro (...) pra uns não será porque não
precisa do emprego, pode fazer dedicação, fazer as leituras (...) pra
outros será caótico, porque tem uma formação mais deficitária, tem 2
empregos, (...) tá relacionado a classe social, determinado por suas
condições de vida e condições pessoais.
O3 tem obrigações pessoais, uma vida mais complicada; conciliar
exigências como profissional com as exigências domésticas, numa
cidade caótica.
O4 muita dificuldade (...) ocupam posições estratégicas nas instituições
em que estão trabalhando, ou já são professoras ou estão em
instituições com chefias e aí tem que conciliar o mestrado com o
trabalho, numa cidade como São Paulo (...) as pessoas tem que se
deslocar, tem a família, tem que estudar.
O5 tem que negociar tudo, eu tive uma (..)que engravidou (..) acabou
igualzinha às outras, com 3 filhos pequenos, e gravidez não planejada,
e ela terminou.
O6 tenho dois que trabalham tempo integral, dizem não tenho mais fim
de semana, não tenho tempo para descansar.

Conciliar estudo, trabalho, vida social e pessoal é uma questão

presente em pesquisas com graduandas de enfermagem (AX, KINCADE

2001; BECK, SRIVASTAVA, ROCKWELL, 1997; JONES, JOHNSTON,

1997; LO, 2002; WILLIAMS et al., 1995), enfermeiras (ANABUKI, 2001;

FERREIRA, 1998) e professores universitários (MAFFEI, 1992; SCHMIDT,
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1990). A literatura também aponta que uma das maiores dificuldades do dia-

a-dia é conciliar muitas tarefas (CHANLAT, 1994; ECO, 2003).

Eco (2003) considera que a escolha entre tese de compilação e tese

de pesquisa prende-se à maturidade e à capacidade de trabalho do

candidato. Com freqüência – e lamentavelmente – ela está ligada também a

fatores econômicos, pois sem dúvida um estudante que trabalha dispõe de

menos tempo, energia e até dinheiro para se dedicar a longas pesquisas.

Chanlat (1994) destaca que as profissões femininas se integram em

uma estratégia de vida em que o outro pólo seria a vida familiar, onde

pesquisas mostram que as escolhas profissionais da mulher resultam de

numerosas negociações, implícitas ou conscientes, serenas ou tensas, com

seu meio profissional, com seu próprio projeto e o de seu cônjuge e o que

ele tem de projeto para ela, e tudo isso influenciará seu destino profissional.

Nesse sentido, o projeto da maternidade tende a estruturar-se como uma

ambivalência entre uma obrigação e um desejo, sendo que algumas

resolvem esse conflito privilegiando um de seus pólos de vida, ou o trabalho

ou a família.

7.7.2 O estresse do trabalho é maior que do mestrado

Chama a atenção o fato de o estresse do trabalho ser sentido pelas

mestrandas como muito mais intenso do que o causado pelo mestrado.

M1 meu serviço tem sido muito mais estressante do que o mestrado,
muito mais, muito mais, mil vezes mais, (...) apesar de eu estar nervosa,
(...) cansada, (...) nervosa não em fazer o mestrado, (...) em cumprir o
que precisa, nervosa no meu dia-a-dia.
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M3 antes de ser enfermeira, a gente é gente; tinham que ter pensado
nisso, não deixar que o profissional fique desgastado porque, de
repente, quanto mais tempo você atua numa área só, maior o desgaste,
e quando você começou, você dava 100% de você, vai ter um momento
que você não vai conseguir dar mais os seus 100%.
M4 por estar passando por um processo no trabalho desagradável
muito, muito difícil.
M6 Meu trabalho é muito mais. Preferia tá fazendo uns 10 mestrados do
que tá lá dentro do hospital.
M7 era estressante porque eu como enfermeira sempre tive uma
política de me envolver com os casos, com as pessoas, com os
pacientes, e tinha um cargo de chefia, de supervisão, tinha que me
preocupar com os problemas das outras enfermeiras, dos auxiliares de
enfermagem, era muita responsabilidade.
M8 penso que se é estressante pra mim, imagino que pra quem esteja
trabalhando seja muito mais (...) tô insatisfeita com o meu emprego, não
sei muito bem o que fazer, tenho dor de cabeça eu tomo remédio não
passa, porque sei que não é um problema fisiológico, agora tá mais
difícil porque acho que o que vai resolver é mudar a condição dentro da
empresa pra trabalhar de forma mais satisfatória.
M10 meu trabalho é mais estressante que o mestrado.
M9 eu trabalhava numa coisa que me dava prazer, se bem que é muito
pesado, porque é muita responsabilidade e levei o mestrado meio muito
na gaita assim pra mim foi estressante por conta disso.
M12 o mestrado permite conciliar esses espaços, coisa que o trabalho
não permite, quando eu trabalhava chegava de noite, às vezes olhava
minha filha não dava, porque o trabalho não permite isso.

Um achado interessante nas pesquisas de Bianchi (1994) e Guido

(2003) com enfermeiros assistenciais que trabalhavam em hospital é o fato

de que as enfermeiras que cursam ou cursaram pós-graduação apresentam

indicativos de estresse menores que as demais.

7.7.3 Sair do hospital

A visão da enfermagem por parte desses profissionais era ainda muito

atrelada ao hospital, sendo que a maioria das mestrandas que ainda

trabalhava neste tipo de instituição via no mestrado uma oportunidade de

saída, e as que ingressaram imediatamente após a graduação, como uma
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oportunidade de não trabalhar no hospital, ou de pelo menos postergar essa

eventualidade.

M2 não sei se é preconceito mas quando se fala em enfermeiro se
pensa em hospital e eu não gosto de hospitais, mas achava que tinha
que gostar (...) e eu gosto muito de centro de saúde, saúde coletiva (...)
apesar de (...) saber desde o inicio que eu ia desenvolver alguma coisa
na área de ciências sociais e saúde eu me forçava a querer gostar da
área hospitalar.
M3 a vida hospitalar é muito cansativa (...) talvez o fato de dar aula
diminua um pouco o estresse enquanto profissional.
M4 estava trabalhando num hospital, fui convidada pra poder montar um
trabalho (..) cheguei pra pessoa e falei (...) vim fazer tal trabalho, não
está sendo produtivo, eu não estou sendo utilizada (...) estou dando (...)
10% da minha capacidade, não estou feliz,daí me dispensaram.
M6 uma ascensão profissional e pessoal. Uma oportunidade de sair de
dentro do hospital (...) sentia dentro do hospital, a frustração, a vontade
de ir embora, o desespero, as pessoas que saiam daqui por problemas
psiquiátricos, a gente chegou em bur-nout.
M7 Como toda profissão, tem boas enfermeiras e não tão boas. Em
comparação às boas enfermeiras eu ficava pensando que eu queria ser
uma pesquisadora, uma enfermeira professora, do que uma enfermeira
assistencial (...) queria ser professora futuramente, Eu sempre me
mantive ligada à escola fazendo pequenas pesquisas ligadas à minha
prática que eu era enfermeira assistencial no Hospital.
M8 tá me deixando estressada, e eu já (...) vou ter que pedir demissão
(...) nessa que é a segunda semana (...) se eu conseguir bolsa agora
pro doutorado, sem dúvida alguma, vou largar [trabalho].
M9 trabalhava em hospital (...)não queria trabalhar em hospital porque
eu sabia o que eu queria pra mim, então toda hora eu ia pra faculdade,
(...) fui muito incentivada pelas professoras do departamento, que me
davam livros, que me davam textos (...) era super infeliz, ia chorando,
voltava chorando (...) era uma crise total (...) nesse processo de entrar
pro mestrado (...) surgiu uma oportunidade (...) pra estruturar aqui o
programa.
M10 Eu tô querendo seguir carreira docente (...) pretendo [sair do
hospital] e seguir a carreira.
M13 quis sair do meu trabalho atual, eu recebi uma proposta para dar
aula, mas como estava meio nebuloso, não pude sair da assistência.
M15 eu tava cansada de ficar na UTI, pra mim, a assistência, ela ia ter
uma vida curta porque você não pode mudar muita coisa na assistência
(...) achava que aquela era a minha vida, mas eu me frustrava (...)
aconteceu um problema. Eu era a primeira substituta da chefe, até que
eu fui convidada pra assumir a chefia, porque ela ia pra direção; só que
daí uniram as duas UTIs que eram separadas. No que uniu, ficou a
chefe quem já era da área cirúrgica (...) acho que eu perdi o interesse,
(...) foi assim, eu peguei o mestrado.
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M17 Assim que eu me formei, eu pensava em trabalhar só em hospital
(...) minha irmã tem uma escola e comecei a ficar muito junto com ela e
comecei a ver esse outro lado que é a Saúde Pública, promoção da
saúde da criança, e foi aí que eu comecei a dar aula pro curso de
técnico de enfermagem e eu comecei a gostar muito. E foi aí que eu
decidi prestar.
M18 daqui uns dois anos eu quero sair do hospital e ficar só com a
docência.
O1 não se identificam com o trabalho da enfermagem na assistência,
(...) cuidar de alguém vai se esvaziando, vai contribuindo pro
desenvolvimento de alguém e vai deixando de se desenvolver.
O2 sair do serviço e dar aula.

A literatura aponta as dificuldades do trabalho no hospital

(CASTELLANOS, 1988; NAKAMAE, 1987), o que coincide com os achados

da presente pesquisa, em que as mestrandas manifestaram desejo de sair

do hospital.

Nakamae (1987), ao considerar que o real significado da atenção à

saúde no capitalismo é ser um componente do sistema voltado para a

manutenção, recuperação e reprodução da força de trabalho, sendo o

hospital o lugar privilegiado da atenção à saúde, constata que o hospital

torna-se também uma área de acumulação de capital, transformando a

saúde em produto, e com isso impondo profundas alterações nas relações

de trabalho, como o progressivo assalariamento de profissionais liberais.

Atenta ainda que, nesse contexto, não se pode conceituar a enfermagem de

forma neutra, sob uma perspectiva unificada, pois é determinada

historicamente, sendo que as escolas de enfermagem constituem-se em

“laboratórios de docilidade”, exercendo uma função reprodutora e

perpetuadora das condições de exploração e dominação da força de

trabalho, cumprindo ainda papel de transmissora de conhecimentos tanto

especificamente técnicos como gerais, que vem a constituir a base para
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desmascarar os mecanismos de dissimulação daquelas mesmas relações

de exploração e dominação.

Castellanos (1988) considera que a deterioração das condições de

trabalhado do enfermeiro, em função da alta rotatividade e da crescente

evasão dos que procuram outros tipos de trabalho com menor desgaste

físico e emocional e melhor salário, aumenta o desgaste dos trabalhadores

que permanecem na área, tendo que redistribuir suas atividades, sem dar

conta de manter a qualidade de assistência prevista. Essa evasão não

ocorre apenas no mercado de trabalho, mas também no aparelho formador,

onde há escolas públicas que não preenchem suas vagas, não só em

termos de “opção pela profissão”, mas em relação aos determinantes

valorização /desvalorização da enfermagem pelos jovens da sociedade

brasileira.

Mendes Gonçalves (1994) detecta uma ambigüidade no discurso da

enfermeira: por um lado ela rejeita o exercício hospitalar da profissão e

reforça o cuidado direto em seu discurso; por outro, perpetua o estereótipo

da enfermeira hospitalar em suas opções profissionais, onde valoriza a

supervisão.

7.7.4 Ser bolsista e não trabalhar

As mestrandas entrevistadas que trabalhavam gostariam de ser

bolsistas, porém não tinham como sobreviver sem trabalhar com o valor da

bolsa, e acreditavam que poderiam se dedicar mais ao mestrado se só

estudassem.
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M2 sou bolsista, (...) tento encarar isso como um trabalho mesmo,
porque tem gente que não considera um trabalho, desvaloriza hoje em
dia até tão difícil você poder só estudar com mais de 25 anos, eu tenho
26, e ainda não trabalho assim como as outras pessoas.
M4 trabalho ou não, tem suas questões pessoais, financeiras, eu deixo
de ganhar de fazer isso, mas eu estou ganhando aqui, e quando chego
no mercado de trabalho eles vão olhar pra mim e falar você não tem
experiência você só estudou, só estudei, mas você não sabe o que
significa fazer mestrado.
M5 pra mim era reprodução não era trabalho. Não importa o que Marx
diz, explicar pras pessoas que eu tava fazendo mestrado, falavam você
não trabalha você só estuda. Agora trabalhando muda; por outro lado,
não posso me dedicar da forma como eu queria pro mestrado. Então,
tem o lado bom, eu tô trabalhando, tenho salário, dá até pra conciliar,
mas não dá pra me dedicar tanto quanto eu queria.
M6 é uma chance que tem, eu sinto uma pena de não ter (...) de não
poder ter uma bolsa pra tá só aqui dentro poderia tá fazendo pesquisa,
fazendo monitoria, mexendo só com as suas coisas, e não tá quebrando
a cabeça lá não adianta eu chutar o pau da barraca lá (...) porque eu
preciso de grana não tenho “paitrocinador”.
M7 tirei o trabalho e fiquei com a bolsa Eu tinha a minha poupança e
usei esses 02 anos de mestrado e o dinheiro acabou, como bolsista
ajudou muito, ficava só dedicada ao mestrado tinha bastante tempo
para estudar. Aproveitei, nessa época comecei a fazer parte de um
grupo de estudos mesmo com as atividades do grupo que era digitação
de trabalhos de outros pesquisadores, mas que eu estava colaborando
como bolsista, tive tempo para estudar.
M8 a bolsa ser o que é ele me ajudava [marido] Como eu tava
disponível, imagino pra quem trabalha, seja mais difícil porque é muita
leitura, tem que sentar e escrever, ir pro computador, elaborar
seminário.
M9 se eu não precisasse trabalhar, aí eu ia ser mais feliz nisso, quando
eu fui fazer a coleta de dados eu consegui umas férias.
M10 não posso largar o trabalho, até porque eu não tenho bolsa e nem
posso ter bolsa porque eu tenho vínculo empregatício, e mesmo com a
bolsa [é] (...) simbólica, porque (...) é uma coisa ridícula, (...) como que
eles dão uma bolsa dessa!
M11 no primeiro ano eu fiquei com bolsa do CNPq e eu tava sentindo
necessidade de trabalhar (...) de ser inserida logo no mercado de
trabalho, até porque eu não sou de São Paulo, (...) moro em república
(...) queria já ter algum emprego, alguma coisa que me (...) desse
segurança.
M12 ser bolsista, o pessoal fala mas você é legal, você tem bolsa não
tem que trabalhar, mas ser bolsista tem muita responsabilidade, porque
seu departamento precisa de alguma coisa você é bolsista pode fazer
(...) obrigatoriamente temos que fazer o PAE, um semestre e ele exige
tempo de preparação exigem disponibilidade absoluta para as coisas do
mestrado e do doutorado, então você não pode fazer nada diferente.
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O1 10 a 20% no máximo, as outras trabalham (...) não é só por uma
questão financeira, [também] porque na instituição o pessoal pega no
pé (...) e aqui a gente não faz isso, se não cumpriu o prazo, é um
empurrão pelas costas, acabam cedendo à pressão do campo e
priorizam.
O2 pega um cara que saiu da biologia, da física, o emprego dele é a
bolsa, CNPQ, vai direto pro mestrado, doutorado, fica 10 anos como
bolsista porque não tem mercado, o enfermeiro tem (...) as agências
financeiras dotam todas as áreas no mesmo patamar, não caracterizam
as diferenças, por exemplo o físico, quando ele sai, vai ser bolsista, não
tem emprego; o enfermeiro quando sai tem emprego e não é classe
média, é classe média baixa e precisa de emprego, então, o sistema é
parcial, é dedicação total e a bolsa, aqui são poucos, aqueles que
tenham condição sócio-econômica mais privilegiada, que conseguem
sair da graduação já sai bolsista, é outro contexto, moram com pai,
moram com mãe.
O3 precisam ter uma inserção mais favorável no trabalho, em termos de
rendimento. No caso das pessoas que entram, isto muitas vezes
significa a opção por não trabalhar por um determinado período e viver
com uma bolsa, é uma situação estressante, porque não tem certeza
que vai conseguir, recusa uma oferta de trabalho, para fazer um
investimento aqui, a situação envolve decisões que tem a ver com a
sobrevivência cotidiana; não pode parar de trabalhar para fazer o
mestrado, só tenho uma aluna solteira que ainda tem condições de ficar
com uma bolsa, as outras não tem condições. As solteiras que ainda
moram com os pais ou com amigas, diluindo os custos.
O4 temos problemas com bolsa, porque nossos alunos não podem
receber, talvez uns 90% que tem vínculo empregatício, em geral, são
pessoas que têm bastante tempo de formadas, ocupam posições
estratégicas nas instituições, ou já são professoras ou estão com
chefias.

Para Derida (2003), não basta uma bolsa de estudos. Por mais que o

estudante trabalhe, ele será considerado trabalhador apenas se estiver no

mercado; enquanto ele estudar, pura e simplesmente, ainda que trabalhe

muito, o estudante não é considerado como um trabalhador.

Snyders (1995) considera que o universitário clássico é visto de forma

ambígua, ora como um colegial vivendo artificialmente com o dinheiro de

outrem num meio artificial, ignorando “as dificuldades da verdadeira vida”,

distante e a salvo; ora como o protótipo daquilo que os jovens podem tornar-

se quando são sustentados pelo patrimônio cultural.
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Pesquisas internacionais com graduandos de enfermagem não focam

a questão da bolsa, por se tratar de outro sistema de educação, porém citam

as questões financeiras como um dos principais estressores (BROWN,

EDELMANN, 2000; FISHER, 1994; HARVEY, MCMURRAY, 1997; JONES,

JOHNSTON, 1997; LO, 2002; TIMMINS, KALISZER, 2002; WAI-HING

2002), o que é reforçado também por uma pesquisa brasileira (JORGE

1996).

7.7.5 O mestrado não é estressante

O mestrado era visto como coping, como fuga ou como busca de um

grupo que poderia dar suporte para lidar com as dificuldades do trabalho.

M1 eu vou assim, a passeio mesmo (...) na aula.
M6 Pode ser uma fuga, acabo jogando tudo pra escola é o dia que você
chega e dorme na cadeira, responde mal, é onde libero meus bichos,
que lá não posso liberar meus bichos (...) necessidade de ter um
espaço pr ta colocando os problemas da gente (...) me vejo neste
trabalho.
O1 quero continuar sendo enfermeira, mas eu não estou dando conta,
(...) preciso encontrar algum tipo de resposta que me ajude (...) a
melhorar (...) o convívio com o trabalho.
O3 não é o mestrado que é estressante, é uma coisa muito tranqüila,
agora tem situações que atrapalham completamente, primeiro, a
formação que o aluno que vem desde o 1º grau, se o aluno não tem
hábito de ter uma voracidade intelectual, de ter uma capacidade de
analisar muito bem e de escrever muito bem, este aluno já entra com
um ponto que não ajuda, então isto atrapalha. O aluno precisa conciliar
o mestrado com o trabalho e com a vida doméstica e principalmente
filhos e fazer o mestrado em 30 meses.
O5 se você escolhe direitinho, se você seleciona direitinho com base
nessas coisas todas que eu falei, ele não se estressa em nada, é um
caminhar normal (...) depende de cada um, depende do trabalho dele,
(...) se (...) for tranqüilo, não tem porque se estressar, se bem que em
todo o ambiente de trabalho existe uma cobrança, uma auto-cobrança e
hétero-cobrança, isso existe em todo lugar.

Pesquisas estrangeiras com graduandos de enfermagem mostram

que um dos principais estressores levantados pelos alunos de enfermagem
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é o excesso de material para aprender (AX, KINCADE 2001; BECK,

SRIVASTAVA, ROCKWELL 1997; FISHER 1994; HARVEY, MCMURRAY

1997; JONES, JOHNSTON 1997; LINDOP 1999; LO 2002; TIMMINS,

KALISZER 2002; WILLIAMS ET AL. 1995), aspecto que não apareceu neste

estudo, pois as orientadoras relataram que, quando ministravam as

disciplinas percebiam que os alunos não liam o material, por falta de tempo;

curioso que nenhuma mestranda tenha levantado essa questão, enquanto

algumas relatam que dormiam em aula.

Diversas pesquisas levantam a necessidade de se criar grupos de

discussão ou buscar aprimoramento profissional para aliviar o sofrimento, o

desgaste ou o estresse das enfermeiras (COSTA RRF, 2003; GUTIERREZ,

2004; LABATE, 2001; OLIVEIRA, 2003; SOUZA, 2003; TACSI, 2003;

ZORZO, 2004), podendo o mestrado ser um desses caminhos encontrados

pelo grupo estudado.

A literatura também aponta que o debate de idéias pode melhorar as

condições de vida (GIANNOTTI, 1987), assim como a vida acadêmica pode

tanto significar uma tentativa de defesa e isolamento (SOKAL, BRICKMONT,

2001) como a formação de coletivos de luta contra as atuais condições de

vida ou de trabalho (BOURDIEU, 1998a, 2001; CHANLAT, 1996; DEJOURS,

1999a; KOURGANOFF, 1990; MENDES GONÇALVES, 1994).

Giannotti (1987) considera que, apesar de todas tendências que a

emperram, a universidade ainda é um local de produção de novo

conhecimento, é o espaço do diálogo intelectual, do debate, da reflexão, da

troca de idéias e de experiências, da divulgação e da conquista de um
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público interessado tanto pelo “saber enquanto saber”, quanto pelo saber

que resulte em tecnologias capazes de melhorar as condições de vida de

cada ser humano.

Sokal e Bricmont (2001) consideram que uma forma de evitar os

problemas reais da vida cotidiana é perseguir quimeras que não tem

realmente importância. Outro é envolver-se em cultos acadêmicos que são

bastante divorciados de qualquer realidade e que oferecem defesa contra

lidar com o mundo como ele realmente é, sendo que de um lado ao outro do

terceiro mundo existe um sentimento de grande desespero e

desencorajamento.

Para Kouganoff (1990), o aluno fica feliz quando descobre a

pesquisa, quando pode chegar a uma expressão pessoal, conscientizando-

se da própria individualidade, a partir de seus critérios e de seu modo de

pensar e de sentir, pois refletir sobre dada questão é ao mesmo tempo

refletir sobre si mesmo, sendo que a comunidade de professores e alunos

pode abrir uma via entre a instituição cultural e o mundo. Porém, considera

que a pesquisa é idealizada pela identificação de todo pesquisador com um

gênio criador, sendo que a maioria das pesquisas se limita a desenvolver

idéias adquiridas e buscar as suas conseqüências teóricas e práticas, e não

de participação de uma atividade criadora original, ignorando a

fragmentação da investigação moderna em uma infinidade de tarefas quase

que puramente técnicas, de execução rotineira.
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Para Chanlat (1996), todo coletivo, formal ou não, produz sentidos e

significações. Essa produção simbólica é sempre o resultado de uma inter-

relação dialética entre um contexto, atores e relações sociais.

E Bourdieu (1998a) enfatiza a importância de se contrapor razões,

argumentos, refutações, demonstrações, pois isso implica fazer trabalho

científico. Não é criar um “contra-programa”, mas um dispositivo de pesquisa

coletivo, interdisciplinar e internacional, associando militantes,

representantes de militantes e pesquisadores, tendo estes últimos um papel

bem definido: grupos de trabalho e de reflexão, em associação com pessoas

que estão no movimento, com idéias, argumentos, deixando de lado no

vestiário seus jargões, plataformas e hábitos de aparelho e lutar contra o

“martelamento” da mídia, contra frases feitas como “aldeia planetária”, que

parecem inocentes, mas passam toda uma visão de mundo que gera o

fatalismo e a submissão, combatendo os efeitos de autoridade e domínio da

televisão.

Ainda segundo Boudieu (2001), os “experts” da ideologia neoliberal

são conservadores, são grupos de escolhidos pelos poderosos, sendo

necessário formar um intelectual coletivo autônomo capaz de definir os

próprios objetos e os fins de sua reflexão e ação, trabalhando para produzir

e disseminar instrumentos de defesa contra a dominação simbólica armada

atualmente pela autoridade da ciência, de submeter o discurso dominante a

uma crítica lógica que se atenha sobretudo ao léxico (“globalização”,

“flexibilidade”, entre outros), mas também à argumentação, e em particular

ao uso de metáforas, de submetê-lo a uma crítica sociológica, trazendo à luz
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os determinantes que pesam nos produtores do discurso dominante e nos

seus produtos para propor uma crítica científica à autoridade com

pretensões científicas dos “experts”, sobretudo da área econômica.

Dejours (1999a) considera essencial para a saúde mental individual a

ação sobre o funcionamento do coletivo, que não é apenas um grupo, mas a

construção comum de regras de ofício que o definem, onde as estratégias

coletivas de defesa são específicas de cada tipo de trabalhador.

Mendes Gonçalves (1994), em sua pesquisa acerca das

características tecnológicas de processo de trabalho na Rede Estadual de

Centros de Saúde de São Paulo, analisa que as enfermeiras valorizam as

reuniões distritais, onde identificam dois objetivos importantes que são ai

atingidos: a possibilidade de terem acesso a informações gerais e a normas

dos programas, de caráter “político”, referente à marcha dos trabalhos da

Secretaria e como exercício de autocontrole e auto-supervisão profissional,

que poderia ser provavelmente interpretado como um mecanismo intrínseco

de busca de suporte, e nesse sentido como estratégia de coping.

O mestrado era visto como um espaço de legitimação do saber e de

seu trabalho intelectual, para conquistar o reconhecimento que não

encontrava na assistência, onde era ou se sentia desprestigiada, sendo que

nem o médico, que continuava hegemônico dentro da equipe hospitalar, nem

o paciente não a diferenciavam do trabalhador manual, emergindo deste

contexto sua necessidade de fugir do hospital.
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8. Conclusões

As mestrandas de enfermagem foram descritas no gênero feminino,

por constituírem um grupo formado predominantemente por mulheres.

Eram predonderantemente formadas em instituições públicas, com

poucos anos de formação, eram especializadas e pensaram em realizar o

mestrado quando já estavam formadas. Não possuíam filhos, havendo um

pequeno predomínio de mestrandas sem companheiro. Houve uma certa

heterogeneidade de idade, porém prevaleceram as mais jovens, com menos

de 30 anos.

Trabalhavam em hospital, sendo que apenas duas manifestaram

interesse em continuar nessa modalidade de assistência, a maioria relatando

interesse em ser bolsista e apenas estudar, porém destacaram a

impossibilidade de sobreviver apenas com o valor da bolsa.

Em relação ao processo seletivo, metade das mestrandas passou na

primeira seleção, dentre as demais a maioria passou na segunda seleção,

sendo que a dificuldade com o exame de proficiência em inglês foi uma

questão levantada tanto pelas mestrandas que foram reprovadas neste

exame, quanto por algumas que foram aprovadas.

Escolheram a orientadora em função da linha de pesquisa destas,

sendo que foram levada a modificar o objeto e a metodologia para se

adequarem àquela. Quando houve proximidade entre objetos houve uma

preocupação em não conseguir um devido distanciamento com seu objeto
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de estudo, porém reconheceram que isto acabou por facilitar a apropriação

do objeto da dissertação, uma vez que este emergiu de uma questão

formulada a partir do seu trabalho cotidiano. No entanto, quando existia um

distanciamento com o objeto, a formulação do problema e o

desenvolvimento da dissertação ficaram confusos e as mestrandas ficaram

frustradas em não desenvolverem o tema que tinham proposto, porém

mostravam-se resignadas em ter que seguir a linha da orientadora, que

procuraram com aproximadamente um ano de antecedência para

prepararem o pré-projeto, para que estivesse praticamente pronto para o

exame de qualificação, em função do prazo exíguo de 30 meses para a

conclusão do mestrado. A relação com a orientadora revelou-se ambígua,

pois se sentiam cobradas por elas, ao mesmo tempo, que esperavam que as

orientadoras estivessem sempre disponíveis mesmo quando eram elas que

estavam atrasadas.

As orientadoras tinham preferência pelas mestrandas mais novas, que

já tinham desenvolvido iniciação científica, porém não negavam acesso às

mais velhas que tinham maior experiência de vida, mas também maior

dificuldade para lidar com os aspectos metodológicos.

As mestrandas consideraram que as informações acerca dos

procedimentos do mestrado não eram esclarecidas. No processo seletivo,

não informavam quais os procedimentos necessários para ingressarem no

mestrado, inclusive de que tinham que procurar o orientador com certa

antecedência. Na qualificação, sentiam que não havia esclarecimento

quanto ao processo de avaliação ai envolvido.
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A preocupação com a qualidade do trabalho foi muito mais evidente

no relato das orientadoras, que referiram que as mestrandas manifestavam

maior preocupação com sua utilidade para a prática profissional da

enfermagem.

Poucas mestrandas manifestaram interesse explícito pelo título,

porém analisando o porquê do mestrado, todas manifestaram interesse pela

carreira acadêmica, que necessitaria de titulação para sua realização, fato

explicitamente relatado pelas orientadoras.

Para algumas mestrandas a relação com as colegas era distante e

competitiva, porém outras conseguiram desenvolver relações de amizade

com seus pares e com isso criar uma rede de suporte recíproco. A

impressão implícita nos relatos foi que queriam ser professoras da Escola de

Enfermagem, por isso se consideravam rivais.

O mestrado era visto pela maioria das mestrandas como um espaço

de aquisição e apropriação de conhecimento, de preparo para ser docente,

porém algumas mestrandas viam o mestrado como um espaço para

desenvolverem melhor a assistência, enquanto outras confundiam mestrado

com especialização.

Os principais indícios de estresse psíquico levantados entre as

mestrandas e registrados pelas orientadoras foram ansiedade, insônia (ou

sono excessivo com menor freqüência), nervosismo (irritação, brigar), medo

e insegurança, bloqueio (esquecer as palavras, dispersão, dar branco),
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alteração na voz (engasgar, nó na garganta, gaguejar), cansaço não só no

aspecto físico, depressão (ou abalo ou estar arrasado) e alteração de humor.

No que diz respeito aos indícios de estresse físico, estes consistiram

em: taquicardia (ou aperto no peito), problemas digestivos (gastrite, dor de

estômago, tensão (dores no corpo), alteração de peso (engordar, mais

freqüente, ou emagrecer), dor de cabeça ou enxaqueca, alteração menstrual

ou problema hormonal, sudorese, queda da imunidade (gripes freqüentes), e

somatização (manchas no corpo, formigamento).

Fuga, busca de suporte, racionalização ou planejamento, descarga

emocional (principalmente chorar), comer em excesso, praticar outras

atividades e ver a realização do mestrado como desafio foram os principais

indícios de mecanismos de coping detectados entre as mestrandas e pelas

orientadoras.

O processo de elaboração da dissertação teve como principais

estressores prazo, disciplinas e professores, conciliar mestrado, trabalho, lar

e vida pessoal, ser avaliado, seleção, orientador, redação, seleção, Comitê

de Ética, inglês, desenvolvimento da dissertação (coleta, busca de material

bibliográfico, análise), exigência de publicação e falta de auto-disciplina.

Houve diversas questões acadêmicas que permearam o processo de

dissertação, como a preocupação em conciliar no campo prático os

conhecimentos desenvolvidos no campo teórico, sendo que apesar de a

maioria das mestrandas relatar que o motivo para realizar o mestrado era

dar aula, as orientadoras descreviam o processo como um ensino de
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pesquisa e não de docência, porém viam a necessidade de a universidade

estar mais próxima da assistência. A pressão dos órgãos de avaliação foi

uma preocupação importante para as orientadoras, que consideravam que

isso comprometia todo o desenvolvimento da dissertação, havendo uma

preocupação em selecionar mestrandas que terminassem a dissertação no

prazo e não as fizessem perder tempo.

As questões relativas ao conflito da própria profissão influenciaram o

processo de dissertação, pois as mestrandas e orientadoras relataram

características bem marcantes da enfermeira que acreditavam que se

reproduziam na universidade. Viam a enfermeira como autoritária,

abnegada, que preferia aspectos práticos, sistemática, seguia normas,

porém buscava sua autonomia, sendo que algumas das orientadoras

entrevistadas manifestaram considerar, dentro do possível, a incorporação

dos questionamentos advindos do trabalho no mestrado, como forma de

buscar respostas para os conflitos ocupacionais enfrentados pelas

mestrandas, porém uma das orientadoras foi bastante enfática em colocar

as limitações que a linha de pesquisa impõe para a escolha do tema da

dissertação, o que inviabilizaria que a mestranda estudasse uma questão

pessoal de trabalho.

O mestrado era sentido como um caminho para serem valorizadas

dentro da equipe de trabalho e pelos outros profissionais da saúde,

principalmente em relação ao médico, pois acreditavam que a aquisição de

conhecimentos que o mestrado propiciaria era visto como uma forma de
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obter mais poder, pois sentiam que a submissão e a obediência ainda eram

questões presentes na sua realidade de trabalho.

As mestrandas que trabalhavam na assistência possuíam cargos de

chefia ou de supervisão nos hospitais, gerência em instituições públicas

vinculadas a programas de saúde específicos, ou ministravam aulas para

técnicos ou graduandos de enfermagem, assumindo o papel de

trabalhadoras intelectuais da enfermagem e viam a profissão ainda muito

associada ao hospital e declararam ainda trabalhar em hospital por falta de

outra opção, aguardando uma oportunidade no ensino. Daí porque a maioria

ter visto no mestrado uma oportunidade de saída do hospital, sendo que no

caso das que entraram imediatamente após a graduação, como uma

oportunidade de não trabalharem ai.

A partir da divisão do trabalho intelectual proposta por Kovács (2002),

a enfermeira estaria na hierarquia intermediária executando um trabalho que

corresponderia ao serviço “inter-pessoal” e o mestrado corresponderia ao

serviço “simbólico-analítico” de maior prestígio, na escala superior da

hierarquia, daí provavelmente viria a idéia de que a vida acadêmica traria

poder e prestígio através do conhecimento.

O mestrado era mais uma das muitas tarefas que as mestrandas

desenvolviam no seu dia-a-dia, onde a maior dificuldade era conciliar todas

essas exigências, principalmente para as mestrandas que eram casadas e

tinham filhos. No entanto, em todos os casos era visto como coping, como

fuga ou como busca de um grupo que poderia dar suporte para lidar com as

dificuldades do trabalho, que era considerado muito mais estressante, sendo
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que quando o mestrado exigia mais ficavam confusas e não conseguiam

dividir o tempo adequadamente entre as distintas tarefas e o exercício de

distintos papéis que desempenhavam.

Esta perspectiva também ficou evidente na análise dos aspectos mais

prazerosos, pois viam o mestrado como um espaço de discussão, indicando

consistir num coping de suporte das questões do trabalho. No entanto, ele

aparecia também coping de fuga, quando relatavam o “dentro” e “fora” da

universidade, o “dentro” protegendo-as do “fora”, reforçando com isso a

perspectiva da opção do mestrado como mecanismo que facilitaria poder

lecionar e com isso sair do hospital.

O mestrado era visto como um espaço de legitimação do saber e de

seu trabalho intelectual, para conquistar o reconhecimento que não

encontrava na assistência, onde era ou se sentia desprestigiada, sendo que

nem o médico, que continuava hegemônico dentro da equipe hospitalar, nem

o paciente não a diferenciavam do trabalhador manual, emergindo deste

contexto sua necessidade de fugir do hospital.

O espaço acadêmico era idealizado como algo que traria

reconhecimento, prestígio e poder, porém reconheciam que a universidade

sofria das mesmas vicissitudes do mundo de “fora”, isto é, da assistência,

embora com outras especificidades, já que a própria carreira de docente de

enfermagem predominantemente feminina, relativamente desprestigiada, e

também hierarquizada, apresentando igualmente dificuldades para conciliar

ensino e pesquisa, teoria e prática e ensino e assistência.
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9. Anexos

ANEXO A
Questionário – mestrando

Bloco 1 – Porque o mestrado
1. O que significa para você fazer o mestrado? Ser mestre?

2. Porque mestrado?

3. Relate como foi a decisão de fazer o mestrado. Quando foi pensado? já na

graduação? Levou quanto tempo para concretizar a idéia?

4. Como foi a escolha do orientador? A seleção?

5. Como foi a proposta? E o processo? Mudou?

6. Em relação ao trabalho, contribui? Atrapalha?

7. Qual é o objeto da pesquisa? Por quê? Como foi a escolha?

Bloco 2 – o “Curso”
8. Como foi a escolha das disciplinas? Dificuldades: provas, apresentação.

9. Como foi (será) qualificação?

10. Como é sua relação com seu orientador? Empatia? Acolhimento?

Dificuldades?

11. Como é a dinâmica entre os mestrandos? Do que vocês mais conversam?

Bloco 3 – Pesquisa Tese
12. Em relação ao estágio em que se encontra o projeto está satisfeito? O que o

preocupa.

Bloco 4 - Satisfação
13. Em relação ao curso como um todo, o que é mais prazeroso? O que é

menos prazeroso?

Bloco 5 – Estresse e Coping
14. É estressante? Como? O que mais estressa? Como lida com isso?

15. quais contribuições traz para vida profissional? Pessoal?

16. Como concilia as exigências do trabalho, do mestrado e da vida cotidiana?
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ANEXO B
Questionário – orientador

Bloco 1 – Porque o mestrado
1- Que motivo você acredita que leve o enfermeiro a fazer o mestrado?
2- Qual o significado que atribui ao mestrado? Ser mestre?
3- O enfermeiro busca o mestrado logo após a graduação ou demora algum

tempo?
4- Como é a escolha do orientador?
5- Como você percebe o candidato a mestrado no processo seletivo? Fica

estressado ansioso? Quais as dificuldades? O que você acha que ele
considera mais estressante?

6- Em relação ao pré-projeto ocorrem mudanças?
7- A escolha do objeto da dissertação está relacionada ao objeto do trabalho

do mestrando? Esse processo contribui? Atrapalha? Que dificuldades você
observa

Bloco 2 – o “Curso”
8- Como ocorre a escolha das disciplinas? O mestrando sugere ou busca

apenas as sugestões do orientador? Você observa alguma dificuldade?
9- Como lida com a qualificação? Fica estressado, que sintomas você

observa? Ele fantasia?
10- E em relação à defesa?
11- Como é  relação com o orientador? Observa alguma dificuldade?
12- Como é a dinâmica entre os mestrandos?Ocorre competição / cooperação?

Bloco 3 – Pesquisa Tese
13- O que você acha que mais preocupa o mestrando em relação ao

desenvolvimento da dissertação, fica satisfeito?

Bloco 4 - Satisfação
14- Em relação ao curso como um todo, o que é mais prazeroso? O que é

menos prazeroso?

Bloco 5 – Estrese e Coping
15- É estressante? Como? O que mais estressa o mestrando ? Como lida com

isso?
16- Que sintomas emocionais e psíquicos você observa no mestrando
17- Como concilia as exigências do trabalho, do mestrado e da vida cotidiana?



226

ANEXO C

Dados de identificação do mestrando

Idade: __ Sexo:__ Estado civil:_____ Profissão: ___________

ano de formado: ___ Faculdade:_________________________

Trabalha? (   ) Sim (   ) Não

Se sim, onde trabalha:
(   ) hospital (   ) Clínica (   ) Empresa de Saúde supletiva

(   ) Professor (   ) Programa governamental

(   ) Outros. Especifique: ____________________________________

Quantas horas por semana trabalha _______________________

Ano em que ingressou no mestrado: ___________

Departamento onde cursa: _______________________________

Estágio em que se encontra o mestrado: ___________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ANEXO D

Dados de identificação do Orientador

Profissão: _______________

ano de formado: ___ Faculdade:________________________

professor desde: ____ Pós-graduação desde: _____

orientador desde: ________ n° orientandos: mestrado: ___
doutorado: ____

Departamento : __________________________________

Estágio em que se encontram os mestrados que orienta: _______
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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