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4. Métodos

A análise bibliográfica foi categorial com especial foco sobre estresse,

estratégias de coping, trabalho intelectual, enfermagem e universidade.

Foram inseridos os artigos sobre pesquisas a partir de 1994, dez últimos

anos, porém não houve preocupação com data dos artigos teóricos, livros,

teses e dissertações.

A revisão bibliográfica foi sistematizada a partir de uma análise

cuidadosa e integrativa das fontes disponíveis para a construção do objeto

da presente dissertação.

As pesquisas de estresse e/ou coping utilizadas tiveram como sujeitos

professores universitários, enfermeiros, estudantes de graduação de

enfermagem e pós-graduandos psicólogos.

Como o mestrando estuda na universidade e é um pesquisador foram

utilizados textos teóricos a respeito de universidade e pesquisa.

Considerando que o mestrando é enfermeiro, foram utilizadas

pesquisas sobre aspectos profissionais da enfermagem, não com intuito de

aprofundar a análise destes, mas considerando que estes influenciam o

desenvolvimento da dissertação.

O trabalho de campo consistiu de uma pesquisa exploratória de

abordagem qualitativa, utilizando-se como instrumento de coleta de dados

entrevistas semi-estruturadas individuais gravadas com dezoito mestrandos

e seis orientadores, a partir de um roteiro (Anexos A e B). Temas relevantes,
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inclusive os relacionados a estresse e coping, foram anotados para serem

aprofundados, especificando seu significado, mais preocupada com o

aprofundamento e abrangência da compreensão do que com a

generalização, buscando o referencial simbólico, os códigos e as práticas

desse universo cultural específico.

A escolha de entrevistar também os orientadores se deveu ao fato

destes terem uma visão mais ampla do processo do mestrado, englobando

questões como universidade e financiamento, além de proporcionarem a

oportunidade de realizar uma comparação do que seria mais relevante para

um grupo ou para outro.

A análise dos questionários de estresse levantou que os principais

sinais de estresse psíquico são: falta de tempo, dificuldade de concentração,

outras preocupações, alienação (fantasias), pensamentos sem importância,

ansiedade, irritação, nervosismo, tensão, sobrecarga, depressão, cansaço,

impaciência, medo, preocupação, tédio, raiva e insatisfação. Em relação às

estratégias de coping, as principais atitudes levantadas nos questionários

foram: ser assertivo e competente, auto-controle, manter equilíbrio entre

trabalho, estudo e vida pessoal (responsabilidade), recorrer ao orientador ou

colega (busca por suporte social), ter outros interesses, otimismo,

relaxamento, fuga (evitar conflito) e uso de álcool e drogas. Esses aspectos

foram investigados no decorrer da entrevista, a partir do relato espontâneo

dos entrevistados.
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As questões foram subdivididas em blocos, porém foi respeitada a

espontaneidade do mestrando e do orientador, ocorrendo inversões na

seqüência.

4.1. Aspectos éticos
Foi solicitada autorização para a Escola de Enfermagem da

Universidade de São Paulo, o pré-projeto passou pelo Comitê de Ética da

Escola de Enfermagem e foi concedida a autorização. Este projeto também

foi aprovado pela Comissão de Ética para análise de Projetos de Pesquisa –

CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de

Medicina de Universidade de São Paulo.

Os mestrandos e orientadores foram informados dos objetivos da

pesquisa e da garantia de anonimato, tendo liberdade total na decisão de

participar ou não da pesquisa. Os que confirmaram assinaram o termo de

consentimento livre e esclarecido em duas vias, uma para o sujeito e uma

para o pesquisador e preencheram uma ficha de identificação informando

sexo, idade, profissão e ocupação (Anexos C e D). As entrevistas dos

mestrandos foram realizadas em uma sala privativa, na residência ou em

uma sala da biblioteca da Escola de Enfermagem. A dos orientadores foram

realizadas em suas salas de trabalho.

As entrevistas foram transcritas e houve o cuidado de retirar o tema,

nomes e quaisquer palavras que pudessem identificar os sujeitos.

Os resultados foram concatenados com a análise do referencial

teórico.



82

4.2 O Local3

A Pesquisa foi realizada na Escola de Enfermagem da Universidade

de São Paulo, que possui três Programas de Pós-Graduação: o Programa

de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGE) e o Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto (PROESA), cujas

atividades acadêmicas e administrativas são coordenadas pela Comissão de

Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.

Há ainda o Programa Interunidades de Doutoramento em Enfermagem dos

campi de São Paulo e Ribeirão Preto da USP, coordenado pela Comissão

Interunidades de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem e Escola de

Enfermagem de Ribeirão Preto da USP.

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGE) foi criado

em 1973, inicialmente apenas no nível de Mestrado, com uma única área de

concentração "Fundamentos de Enfermagem". Posteriormente, em 1975, o

programa foi reformulado e ampliado, aprovado pela Câmara de Pós-

graduação da Universidade de São Paulo, nas seguintes áreas de

concentração: Fundamentos de Enfermagem, Enfermagem Obstétrica e

Neonatal, Enfermagem Pediátrica, Enfermagem Psiquiátrica e Administração

de Serviços de Enfermagem. Em 1992, foi criada a área de Enfermagem em

Saúde Coletiva, e em 1995 foi criada a área de Enfermagem na Assistência

à Saúde do Adulto Institucionalizado.

                                                
3 Informações levantadas a partir do site da Escola de Enfermagem da USP



83

O PPGE, Mestrado, foi credenciado em 11 de julho de 1980 junto ao

Conselho Federal de Educação pelo Parecer CFE nº 821/80, e re-

credenciado pelo Parecer CFE nº 429/86, de 2 de julho de 1986. Em 1995,

teve seu credenciamento renovado com a Portaria nº 694 de 13 de junho de

95, do Ministério da Educação e do Desporto, com conceito A. Em 1998, foi

novamente re-credenciado, de acordo com o Parecer nº 930/98 da Câmara

de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, referente ao

biênio 96/97 avaliado com nota 4 pela Fundação Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Na última

avaliação realizada pelo CAPES, referente ao triênio 1998/2000, o PPGE

recebeu conceito 4.

É coordenado pela Comissão de Pós-Graduação (CPG), composta

por membros docentes e representação discente. A CPG orienta suas

decisões pelo Regimento da Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da

USP e está subordinada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade

de São Paulo e ao Conselho de Pós-Graduação.

Segundo o site da Escola de Enfermagem da Universidade de São

Paulo, o PPGE foi criado com a finalidade de aprimorar recursos humanos

em enfermagem para o ensino superior e para o desenvolvimento de

pesquisa científica nos âmbitos de Mestrado e de Doutorado.

Atualmente, o PPGE é desenvolvido por 41 docentes que estão

credenciados no Programa para orientação dos mestrandos e são

responsáveis por 42 disciplinas.
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Os alunos de Mestrado do PPGE devem cumprir 24 créditos em

disciplinas obrigatórias e optativas e 72 créditos correspondentes à

elaboração de Dissertação, com duração do curso de no mínimo um e no

máximo dois anos.

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto

(PROESA) foi aprovado em dezembro de 1999 e recomendado pela CAPES

em julho de 2002. Originou-se da confluência das áreas de concentração

previamente existentes: Fundamentos de Enfermagem e Enfermagem na

Assistência à Saúde do Adulto Institucionalizado.

Segundo o site da Escola de Enfermagem, os objetivos do Programa

são produzir conhecimento inovador e rigorosamente construído,

respeitando os aspectos éticos envolvidos, desenvolver comportamentos de

contínua atualização científica e constante aperfeiçoamento em tecnologias

do cuidar e demonstrar habilidades de reflexão e de intervenção educativa

atreladas às necessidades do ensino superior em enfermagem.

Os alunos de Mestrado do PROESA devem cumprir 20 créditos em

disciplinas obrigatórias e optativas e 76 créditos correspondentes à

elaboração de Dissertação, com duração do curso de no mínimo um e no

máximo dois anos.

A inscrição para o processo seletivo é feita pessoalmente, por

procuração ou sedex. Os dois Programas de Pós-graduação que oferecem

mestrado, PROESA e PPGE, realizam o mesmo procedimento quanto ao

processo seletivo, porém cada um tem seu calendário e inscrição. Há duas

etapas de exames. A primeira é eliminatória e consiste em dois exames: um
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de proficiência em língua portuguesa, com nota mínima 7 e realizado na

própria instituição; e outra de língua inglesa, realizado na Associação Alumni

ou na Sociedade Cultura Inglesa, com nota mínima de 5 para os

mestrandos. A segunda é classificatória com uma prova de conhecimentos

específicos na área de concentração, análise do currículo, entrevista e

análise do projeto de pesquisa. A instituição recomenda, em seu site onde

oferece essas informações, contato prévio com os orientadores para

conhecimento das linhas de pesquisa em desenvolvimento, porém não

informa como é feita a escolha do orientador. A divulgação dos resultados é

feita pelo site e no quadro informativo do Serviço de Pós-Graduação.

As Linhas de pesquisa por Área de concentração são :

Administração em Serviços de Enfermagem
41 - Gerenciamento de recursos humanos em saúde e em enfermagem
42 - Gerenciamento de ações e de serviços de saúde e de enfermagem
43 - Políticas e práticas de educação e enfermagem
Enfermagem Obstétrica e Neonatal
44 - O cuidar nos processos da reprodução humana: modelos, agentes e práticas
45 - A mulher no processo saúde-doença: a vivência e o cuidado.
Enfermagem Pediátrica
48 - O cuidar da família na experiência da doença da criança
49 - Cuidar da criança no processo saúde-doença
Enfermagem Psiquiátrica
46 O processo de cuidar no campo psiquiátrico e no campo da saúde mental
47- Políticas e práticas em saúde mental e em enfermagem
Enfermagem em Saúde Coletiva
50 - bases teóricas e metodológicas dos saberes e práticas do cuidar em saúde
coletiva
51 - nutrição em saúde coletiva
52 - formação e qualificação da força de trabalho em saúde
Enfermagem na Saúde do Adulto
30 - Cuidar do adulto com afecções crônicas não transmissíveis.
31 - Cuidar do adulto com afecções agudas e críticas
32 - Tecnologia na saúde do adulto
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33 - Processo ensino-aprendizagem na saúde do adulto
34 - Dinâmica de trabalho na saúde do adulto

4.3 Breve histórico da Escola de Enfermagem4

A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo foi criada em

31 de outubro de 1942, pelo Decreto-Lei Estadual n.º 13.040, durante o

Estado Novo, denominada Escola de Enfermagem de São Paulo. Suas

atividades foram iniciadas em 02 de janeiro de 1943, sob a direção de Edith

Fraenkel, que ocupava na ocasião o cargo de Chefe do Serviço de

Enfermagem do Hospital das Clínicas.

Nessa época, a assistência à saúde estava concentrada nas Santas

Casas de Misericórdia, onde existiam serviços de enfermagem dirigidos por

religiosas que treinavam pessoas laicas para auxiliarem na assistência aos

doentes.

A necessidade de edifício adequado para abrigar a Faculdade de

Medicina levou à promulgação da Lei Estadual N.º 1.504, de 1916, que

autorizava sua construção e, junto a esta, a edificação e instalação de um

hospital em que funcionassem as aulas de clínica da mesma faculdade.

A Fundação Rockefeller, por meio de seu Conselho Sanitário

Internacional, dispôs-se a colaborar financeiramente para a construção e o

equipamento da Faculdade de Medicina e do Instituto de Higiene, mas

estipulava, como uma das condições para prestar o auxílio financeiro, a

criação de uma escola de enfermagem, nos moldes da Escola Ana Néri.

                                                
4 Informações levantadas a partir do texto de Egry EY. Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo: breve histórico.
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Foi elaborado um programa descritivo do curso de enfermagem, com

longa citação sobre padrões para escolas de enfermagem retirada do “A

Curriculum Guide for School of Nursing” da National League of Nursing

Education, que orientou as formulações do currículo pleno da Escola de

Enfermagem por mais de uma década.

Em 1942, o Decreto-Lei Estadual N.º 13.040, criou a Escola de

Enfermagem de São Paulo, como parte integrante da Universidade de São

Paulo, anexa à Faculdade de Medicina. Os requisitos para a admissão ao

curso eram o diploma de Escola Normal ou certificado de conclusão do

ginásio e idade entre 18 e 35 anos. Em 1946, a primeira turma, com

dezesseis alunas, completou o curso e foi realizado o 1º Congresso

Brasileiro de Enfermagem em São Paulo, nessa escola. Em 1959, foram

iniciados os dois primeiros cursos de Pós-Graduação “lato sensu”:

Administração de Serviços de Enfermagem e Pedagogia e Didática Aplicada

à Enfermagem.

A Escola de Obstetrícia, anexa ao Departamento de Obstetrícia e

Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP – criada em 1912 e

integrante da Universidade de São Paulo desde 1962 – foi integrada à

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo em 1971 pela

Portaria GR N.º 1.398/1971.

Nos anos 70, com a Reforma Universitária, a Escola, que desde 1963

era uma das unidades da Universidade de São Paulo, passou a ser

constituída administrativamente em três deptos: de Enfermagem Médico-
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Cirúrgica (ENC), Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica (ENP) e

Departamento de Orientação Profissional (ENO), com 33 docentes.

O primeiro curso de Mestrado nessa Escola iniciou-se no ano de 73 e

se constituiu no primeiro Programa de Pós-Graduação “strictu sensu” em

Enfermagem, com 5 áreas de concentração: Fundamentos de Enfermagem,

Administração de Serviços de Enfermagem, Enfermagem Psiquiátrica,

Enfermagem Obstétrica e Neonatal e Enfermagem Pediátrica. O Programa

passou em 1988 a ofertar o nível de Doutorado e ainda, na década de 90,

ampliou as áreas de concentração, com a Enfermagem em Saúde Coletiva e

Enfermagem na Saúde do Adulto Institucionalizado.

O Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva (ENS) foi criado

através da Resolução N.º 3.309 de 15 de dezembro de 1986 quando houve

a redistribuição dos docentes do Departamento ENC para o Departamento

ENS. Constituíram o novo departamento 19 docentes, sendo 2 Professoras

Titulares, 5 Professoras Assistentes Doutoras, 5 Professoras Assistentes e 7

Auxiliares de Ensino.

Em julho 2002, foi criado o Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem na Saúde do Adulto, nos níveis de Mestrado e Doutorado.

Segundo a Escola de Enfermagem, considerando o conjunto dos três

programas, atualmente a Pós-Graduação “strictu sensu” da Escola tem

potencial para absorção de 840 pós-graduandos em Mestrado e Doutorado e

sua missão de preparar enfermeiros, pesquisadores, docentes e

especialistas, nas diversas áreas de enfermagem, tendo como finalidade

primordial formar e qualificar recursos humanos na enfermagem,
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desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão de serviços à

comunidade, para a transformação dos perfis de saúde-doença da

coletividade.

Atualmente, a Escola conta com 81 docentes titulados, sendo na sua

grande maioria Doutores, seguidos de Livre-Docentes e Titulares, vinculados

a quatro Departamentos de Ensino, estruturados por áreas de saber.

No tocante à formação no nível de graduação, desde os primórdios

até hoje, conferiu o grau de bacharel em enfermagem a 2.494 enfermeiras e

enfermeiros, em 55 turmas.

4.4 População de estudo e seleção do grupo

Inicialmente foi planejado entrevistar quatro mestrandos, dois

ingressantes em 2002 e dois em 2003, de cada área de concentração, para

analisar diferentes etapas dessa trajetória, e um orientador de cada um dos

quatro Departamentos da Escola de Enfermagem da Universidade de São

Paulo: Saúde do Adulto, Administração, Saúde Coletiva e Materno-Infantil e

Psiquiátrica, o que totalizaria dezesseis mestrandos e quatro orientadores.

Quadro A - População e grupo de mestrandos entrevistados por área de concentração

Área de
Concentração

Nº de
orienta-
dores

Nºde
disci-
plinas

Matri-
cula-
dos

2001

Entre-
vista-
dos

2001

Matri-
cula-
dos

2002

Entre-
vista-
dos

2002

Matri-
cula-
dos

2003

Entre-
vista-
dos

2003
Adm. Serviços
de Enfermagem

11 14 13 02 0 0 12 02

Enf. Obstétrica e
Neonatal

10 10 11 01 0 0 07 01

Enfermagem
Pediátrica

05 10 02 01 0 0 06 01

Enfermagem
Psiquiátrica

05 04 0 0 0 0 10 02

Enfermagem em 10 08 08 02 0 0 03 02
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Saúde Coletiva
Enfermagem na
Saúde do Adulto

24 31 0 0 17 02 25 02

TOTAL 65 77 34 6 17 2 63 10
Fonte: Serviço de Pós-Graduação e site da Escola de Enfermagem da USP

Foi realizado um levantamento da população total de mestrandos do

Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade de

São Paulo, distribuída por departamento e ano de ingresso5.

As áreas de concentração que oferecem mestrado estão

discriminadas no Quadro A, onde pode se observar o número de

orientadores, o número de disciplinas e o número de ingressantes em 2001,

2002 e 2003 por área:

A partir desse levantamento verificou-se que o Departamento de

Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica possuía três áreas de

concentração, Obstétrica e Neonatal, Pediátrica e Psiquiátrica, que tratavam

de objetos de pesquisa diferentes. Optou-se então por entrevistar dois

alunos de cada uma das áreas de concentração desse departamento, um de

2001 e um de 2003, porém, da área de concentração de Enfermagem

Psiquiátrica foram entrevistados dois ingressantes de 2003, pois os

ingressantes anteriores eram de 1999 e haviam defendido sua dissertação

em 2001.

Os critérios de inclusão foram:

1- ter disponibilidade e consentir em participar da pesquisa;
2- ter ingressado na pós-graduação em 2001, 2002 ou 2003;
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4.5 Análise

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo das entrevistas,

segundo Minayo (1996) e Bardin (1992).

Num primeiro momento, foi realizada uma leitura flutuante das

entrevistas para direcionar a análise, visando captar as relações que os

mestrandos estabeleciam entre sua inserção profissional e o significado que

atribuíam ao mestrado.

A transcrição não foi literal, mas condensada, retirando interjeições,

alguns vícios de linguagem, repetições, havendo contudo o cuidado de

identificar estes cortes nas falas através de parênteses. Também houve o

cuidado ético de resguardar a identidade dos entrevistados. Para tanto o

tema da pesquisa, nomes e quaisquer palavras que pudessem identificar os

sujeitos foram retirados e em seu lugar aparecem, entre colchetes, [assunto],

[nome] ou [tema]. Como foi entrevistado apenas um mestrando do sexo

masculino, suas falas foram “feminilizadas” para evitar sua identificação,

substituindo-se, por exemplo, “ser avaliado” por “ser avaliada”.

                                                                                                                                         
5 A partir da listagem numérica de alunos por departamento, fornecida pelo Serviço de Pós-Graduação
da Escola de Enfermagem da USP.
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5. A mestranda e a dissertação

Neste capítulo foram analisados o grupo entrevistado, o processo da

dissertação, os principais indícios de estresse e coping e estressores dos

mestrandos de enfermagem.

5.1. O Grupo

5.1.1 Características de Identificação das mestrandas

Como se tratou de um grupo predominantemente feminino, optou-se

por descrevê-lo no gênero feminino, para não identificar o único mestrando

entrevistado do sexo masculino.

Foram entrevistadas 18 mestrandas. O Quadro I descreve algumas

características do grupo, sendo predominantemente feminino, com 17

mestrandas.

O grupo foi dividido em três faixas etárias: de menos de 29 anos, sete;

de 30 a 39 anos, seis, e de mais de 40 anos, cinco mestrandas. No entanto,

ao analisar a idade, havia uma mestranda de 24 anos, seis entre 26 e 28

anos, duas com 30 anos, quatro na faixa de 35 a 38 anos, quatro na faixa de

41 a 43 anos e uma mestranda tinha 51 anos.

Em relação à situação familiar, predominaram as sem companheiro

com dez mestrandas, sendo nove solteiras e uma mestranda divorciada,

dessas apenas uma tinha namorado. Havia oito mestrandas com

companheiro, sendo cinco casadas e três vivendo em união estável.
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Quadro I – Características de Identificação das mestrandas paras as citações do texto

Mestrandas Faixa
Etária

Situação
familiar

Nºde
Filhos

Ano de
Ingresso

M1 + de 40 Divorciada 2 2003

M2 - de 29 Solteira 0 2003

M3 30-39 Solteira 0 2003

M4 30-39 União estável 0 2003

M5 - de 29 Solteira 0 2003

M6 30-39 Solteira 0 2003

M7 30-39 Solteira 0 2002

M8 - de 29 Casada 0 2002

M9 - de 29 Casada 0 2001

M10 - de 29 Solteira 0 2001

M11 - de 29 Solteira 0 2001

M12 30-39 Casada 1 2001

M13 + de 40 Solteira 1 2003

M14 + de 40 Casada 2 2003

M15 + de 40 União estável 0 2001

M16 30-39 União estável 1 2001

M17 - de 29 Solteira 0 2003

M18 + de 40 Casada 2 2003

Doze mestrandas não tinham filhos, três tinham um filho, sendo uma

casada, uma solteira e uma em união estável; e três mestrandas tinham dois

filhos, sendo duas casadas e uma divorciada.

Tratou-se, portanto, de um grupo jovem, feminino, sem filhos, com

uma pequena predominância de mestrandas sem companheiro.
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5.1.2 Características de formação e ingresso das mestrandas

O quadro II descreve algumas características da formação das

mestrandas.

Quadro II – Características de formação e ingresso

Mestrandas Local de
graduação

anos
de

graduado

Fez
especialização

Quando
Planejou
mestrado

Número
de

seleções
M1 Outra - Privada 7-9 Sim Depois 1

M2 USP - EE 0-1 Sim Antes 1

M3 Outra - Privada 7-9 Sim Depois 2

M4 USP – EE 3-6 Sim Depois 2

M5 USP – EE 0-1 Sim Na graduação 1

M6 Outra - Pública 3-6 Sim Na graduação + de 3

M7 USP – EE 3-6 Sim Na graduação + de 3

M8 USP – EE 0-1 Sim Antes 1

M9 USP – EE 0-1 Não Antes 1

M10 Outra - Pública 3-6 Sim Na graduação 1

M11 USP – EE 0-1 Não Antes 1

M12 Outra - Pública 7-9 Sim Na graduação 1

M13 USP – EE + de 10 Sim Depois 1

M14 USP - EE + de 10 Sim Depois + de 3

M15 Outra - Privada 7-9 Sim Depois 2

M16 Outra - Pública 7-9 Sim Depois 2

M17 Outra - Pública 3-6 Sim Depois 2

M18 Outra - Privada + de 10 Sim Depois 2

Verificou-se um equilíbrio entre as mestrandas formadas pela Escola

de Enfermagem da USP e aquelas formadas por outras Instituições,

totalizando nove em cada um dos dois grupos. Das outras instituições,
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quatro eram graduadas por universidades particulares da cidade de São

Paulo, uma pela UNIFESP, três por universidades públicas de outros

estados (Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia) e uma era graduada em uma

instituição pública de outro país (Colômbia).

No entanto, quando agrupadas por instituições públicas e privadas,

prevaleceram as mestrandas formadas por universidades públicas,

totalizando catorze, e apenas quatro formadas em universidades

particulares, destacando-se que todas estas têm vários anos de formadas.

Considerando o tempo de formada em relação ao ano de ingresso na

pós-graduação, uma mestranda era formada em 1975 e ingressou na pós

após 27 anos; duas se formaram em 1983 e entraram após 19 anos; nove se

formaram entre 1992 e 1997; e seis entre 1999 e 2001. Cinco mestrandas

tinham entre zero e um ano de formadas, cinco entre 3 e 6 anos e outras

cinco entre 7 e 9 anos.

A maioria das mestrandas, dezesseis, fez curso de especialização;

destas duas cursaram a especialização concomitantemente ao mestrado.

Quatro mestrandas pensaram em fazer pós-graduação antes da

graduação, cinco durante e nove somente depois de formadas.

Em relação ao processo seletivo, nove mestrandas foram aprovadas

na primeira seleção; seis na segunda, sendo que três foram reprovadas em

inglês e três foram reprovadas na entrevista. Uma mestranda se submeteu

três vezes à seleção e duas mestrandas tentaram cinco vezes.
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Portanto, eram formadas em instituições predominantemente

públicas, com poucos anos de formadas, eram especializadas e a maioria

pensou em realizar o mestrado quando já estava formada.

5.1.3 Condições de trabalho e relação do objeto do trabalho com o objeto da
dissertação

O Quadro III descreve a inserção e as condições de trabalho das

mestrandas.

Três mestrandas não trabalhavam e eram somente bolsistas, destas

uma, por ocasião da entrevista, já havia concluído o mestrado e havia

começado a trabalhar em Homecare. Três mestrandas eram inicialmente

bolsistas e depois começaram a trabalhar, duas como Técnicas

Especializadas de Laboratório da Escola de Enfermagem, sendo que uma

destas trabalhou anteriormente em Hospital e uma começou a trabalhar em

Hospital. Portanto, sem considerar o tempo total do mestrado, seis foram

bolsistas. Sete trabalhavam em Hospital, porém desconsiderando o tempo

total seriam onze, pois quatro deixaram de trabalhar durante o mestrado,

sendo que duas destas trabalhavam em clínica, e uma destas duas também

era professora. Três trabalhavam em instituições públicas vinculadas a

programas de saúde específicos, como DST-AIDS e Saúde Mental, sendo

que uma também era professora de uma instituição privada. Seis

trabalhavam em universidade: destas, três na Escola de Enfermagem e

outras três em instituições privadas, sendo que, concomitantemente, uma
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destas também trabalhava em Clínica, uma em instituições públicas

vinculadas a programas de saúde específicos e uma em Hospital. Somente

uma trabalhava exclusivamente como docente em uma instituição privada.

Quadro III – Condições de trabalho

Mestrandas Trabalha Local de trabalho Hs/sem
Objeto

Dissertação
X

Objeto trabalho
M1 Sim Programa governamental 40 Sim

M2 Não Bolsista 30 Não

M3 Sim Hospital 40 Sim

M4 Sim Hospital e Clínica 40 Sim/Não

M5 Não/Sim Bolsista/Universidade 40 Não

M6 Sim Hospital 40 Sim

M7 Sim/Não/Sim Hospital/ bolsista/ Universidade 40 Não

M8 Não Bolsista 30 Sim

M9 Sim Hospital/Progr. governamental 40 Sim

M10 Sim Hospital 40 Sim

M11 Não/Sim Hospital 36 Não

M12 Não Bolsista 40 Não

M13 Sim Hospital + de 40 Não

M14 Sim Progr. Govern. e Universidade 30 Sim

M15 Sim Hospital/ Universidade Clínica + de 40 Sim/Não

M16 Sim Hospital 36 Sim

M17 Sim Universidade - de 30 Sim/Não

M18 Sim Hospital e Universidade + de 40 Sim

É importante ressaltar que 14 mestrandas já trabalharam em hospital,

dessas 8 em hospitais públicos, apesar de somente sete trabalharem por

ocasião da pesquisa. Dentre as mestrandas que ainda trabalhavam em
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hospital apenas duas manifestaram interesse em continuar nessa

modalidade de assistência – uma da área obstétrica e uma da pediátrica; as

demais declararam ainda trabalhar em hospital por falta de opção,

aguardando uma oportunidade no ensino.

Em relação às horas semanais de trabalho, nove mestrandas

trabalhavam 40 horas, cinco entre 30 a 36 horas, três trabalhavam mais de

40 horas e uma trabalhava menos de 30 horas.

Para nove mestrandas, o objeto da dissertação estava relacionado ao

objeto do seu trabalho; para seis ele não estava relacionado, e para três

inicialmente ele estava relacionado, mas depois não estava mais.

Portanto, desse grupo a maioria trabalhava em hospital, sendo que

apenas duas manifestaram interesse em continuar nessa modalidade de

assistência, e a maioria relatou interesse em ser bolsista e apenas estudar,

porém destacaram a impossibilidade de sobreviver com o valor da bolsa.

5.1.4 Desenvolvimento da dissertação

O Quadro IV descreve em que estágio se encontrava

desenvolvimento da dissertação quando da realização das entrevistas.

Quanto à escolha da orientadora, quatro mestrandas não a

escolheram; das restantes, 13 escolheram sua orientadora em função da
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linha de pesquisa que esta desenvolvia de, sendo que num caso ela era sua

orientadora desde a graduação; e uma escolheu por ser sua orientadora

desde a graduação.

Quadro IV – Desenvolvimento da dissertação

Mestran-
das

Escolha da
Orientadora

Mudança de projeto Tipo de pesquisa Estágio
 atual

M1 Não escolheu Metodologia Quali/ campo EQ

M2 Linha de pesquisa Metodologia Quali/ teórica EQ

M3 Linha de pesquisa Não Quanti/ campo EQ

M4 Linha de pesquisa Objeto Metodologia Quali/ teórica? Início

M5 Linha de pesquisa Metodologia Quali/ campo EQ

M6 Linha de pesquisa Objeto Quanti/ campo EQ

M7 Linha de pesquisa Objeto Quanti/ campo Defesa

M8 Linha de pesquisa, graduação Não Quanti/ teórica fim

M9 Não escolheu Objeto Quali/ campo Defesa

M10 Linha de pesquisa Metodologia Quali/ campo Defesa

M11 graduação Metodologia Quali/ teórica Defesa

M12 Não escolheu Objeto Quanti/Quali/ campo fim

M13 Não escolheu Não Quanti/ campo EQ

M14 Linha de pesquisa Não Quali/ teórica EQ

M15 Linha de pesquisa Metodologia Quali/ campo Defesa

M16 Linha de pesquisa Não Quanti/ campo Defesa

M17 Linha de pesquisa Metodologia Quali/ campo EQ

M18 Linha de pesquisa Objeto Quanti/ campo EQ

Do conjunto, cinco mestrandas não modificaram o pré-projeto

apresentado na ocasião da seleção, sete modificaram a metodologia e seis

modificaram o objeto do estudo em função da exigência de adequação da

pesquisa à linha desenvolvida pela orientadora. No entanto, considerando
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que duas mestrandas estavam com suas orientadoras desde a graduação, e

não modificaram o objeto de seus projetos, porém o adequaram à linha de

pesquisa da orientadora, tinha-se que oito mestrandas escolheram o objeto

de pesquisa em função de sua adequação à conveniência da orientadora.

Cinco projetos de mestrado consistiam em revisões bibliográficas,

sendo que uma mestranda ainda estava em dúvida se faria ou não pesquisa

de campo. Treze fizeram ou fariam pesquisa de campo. Eram 10 pesquisas

qualitativas, sete quantitativas e uma quantitativa e qualitativa.

Em relação ao estágio em que então se encontrava o

desenvolvimento da dissertação, uma estava definindo a metodologia, nove

estavam se preparando para o exame de qualificação, seis já haviam

depositado a dissertação e aguardavam a defesa e duas já haviam finalizado

o processo.

Portanto, nesse grupo, a maioria escolheu a orientadora em função da

linha de pesquisa desta, sendo que modificaram a metodologia e o objeto

para as ela se adequarem.

5.2 O processo do mestrado
A partir do relato das mestrandas e orientadoras, foi levantada uma

série de aspectos em relação ao processo de elaboração da dissertação,

dentre estes, a proximidade ou não do objeto da dissertação e do trabalho, a

adequação à linha de pesquisa da orientadora, o preparo do pré-projeto com

antecedência, em função do prazo exíguo do mestrado ser de 30 meses, o

relacionamento com as colegas e com a orientadora – que no geral tinha
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preferência pelas mestrandas mais novas –, a falta de transparência acerca

das informações e dos procedimentos do mestrado, a preocupação com a

qualidade e o interesse pelo título.

5.2.1 Proximidade ou distanciamento entre o objeto do trabalho e o objeto da
dissertação

Quando existia proximidade entre o objeto da dissertação e do

trabalho havia uma preocupação em não se conseguir um devido

distanciamento. Por outro lado, essa contigüidade facilitava a apropriação do

objeto da dissertação, já que emergia de uma questão formulada a partir do

trabalho.

M1 estou meio desesperada, estou com medo de não conseguir
distanciar, fazer uma visão crítica do serviço acabei muito ligada no
serviço onde trabalho(...) nem sei se é certo ou não, fico meio confusa
to preocupada de não fazer uma coisa tão distante do dia-a-dia e ao
mesmo tempo como fazer estando lá dentro.
M3 questões que vão ser dirigidas são exatamente as questões que eu
vejo para mim (...) eu me vejo; tudo que está ali sou eu,da minha
história de vida profissional.
M6 é o trabalho do dia-a-dia, a administração, me vejo nesse trabalho,
vou colocando as questões pras pessoas responderem, vou me auto-
avaliando, marcaria tudo num questionário de quase 100 perguntas, de
múltipla escolha.
M9 foi uma coisa casada, e super importante, porque eu trabalhava
naquilo que eu tava estudando, foi um facilitador do mestrado porque se
fosse noutra situação, (...) não ia dar não (...) estudava no trabalho e
usava no mestrado, muita coisa eu estudava no mestrado e usava no
trabalho se não trabalhasse com o mesmo assunto, eu não teria dado
conta do meu mestrado não.
M10 emergiu do meu trabalho (...) por tá muito relacionado com o meu
trabalho, também facilita muito pra tá desenvolvendo a dissertação.
M12 sempre trabalhei na área [tema] (...) chega essa loucura quando
você fala será que estou fazendo [tema]? juntou todo esse
questionamento de meu trabalho, da minha vida e eu falei vou procurar
outra coisa que me ofereça ... e acho que me ofereceu uma outra visão
das coisas mais respostas para essa impotência que sentia nesses
momentos em que eu observava que não conseguia mudar nada,
embora eu tenha consciência que sozinha não poderia mudar, mas se a
equipe também não olhar desse jeito, só trabalhar na atividade
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segmentada, nem está pensando no grande na política não, só
pensando na atividade.
M14 ao trabalho de toda a minha vida, mesmo no hospital se trabalhava
com o [tema].
M16 porque eu queria fazer mesmo algo aqui [tema] (...) ainda vai
contribuir; pelo menos tá todo mundo curioso pra saber dos resultados.
M17 foi em relação ao meu trabalho, porque eu vi uma dificuldade muito
grande em relação [tema]; foi aí que eu comecei a desenvolver o
trabalho em cima disso.
M18 achei que melhorou o padrão da assistência e direcionou,
direcionou a assistência e as intervenções necessárias [tema] (...) Onde
eu trabalho e onde eu leciono também, porque eu dou enfermagem
[área], então tá relacionado aos meus dois vínculos empregatícios.
O3 flui bem melhor.
O4 O recorte é muito impreciso. Não sei se é porque o candidato não
tem experiência em projeto, pode ser inteligente, competente,
preparado, mas tem um modus operandi nos projetos de pesquisa que
às vezes a pessoa não conhece. Tem duas coisas: esses objetos um
pouco imprecisos acho que na área de enfermagem, (...) é um pouco
impreciso (...) há dificuldades em delimitar, em fazer os recortes. E (...)
não é só uma dificuldade de elaborar o próprio desenho da pesquisa,
mas o objeto. Uma das alunas queria estudar um processo de trabalho
que era cotidiano dela, [tema] e rapidamente fez inclusive o instrumento,
correu muito bem. Outra queria estudar PSF, que tinha a ver com o dia-
a-dia dela, mas o trabalho é muito menos circunscrito, questões
abstratas como participação social, trabalho em equipe e a relação
entre essas duas coisas, então sabia o que queria, mas estava
trabalhando com um objeto muito mais indeterminado.

Quando existia um distanciamento entre o objeto da dissertação e o

objeto do trabalho, a formulação do problema e o desenvolvimento da

dissertação ficavam confusos.

M11 fiquei um tempo sem conseguir produzir nada, que coincidiu com a
época que eu comecei a trabalhar quando precisei estudar mais, que
onde eu tava me inserindo a cobrança era um pouco grande, o tema
não tem nada a ver com o meu trabalho agora acho que o fato de
estudar uma coisa com a qual você não trabalha pode ser um fator que
dificulte, porque você não vivencia aquilo que você estuda; é um fator
que tenha dificultado uma pesquisa é muito mais rica quando ela surge
de uma dúvida, de uma interrogação, de uma curiosidade do ambiente
onde você trabalha, tem muito mais estímulo, mais vontade, curiosidade
de conhecer.
M13 às vezes eu penso que eu poderia estar fazendo um trabalho
relacionado à minha atuação, poderia estar fazendo alguma coisa, a
questão de saber, e o saber necessariamente não precisa ser só
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vinculado ao mestrado, a sua prática também exige estudo, mas
também o saber não desemboca necessariamente num mestrado, e isto
não me angustia, por que também tem um outro fato, o fato de ser
mestre e trabalhar em uma instituição hospitalar não muda o valor do
seu contra-cheque.
O1 muitas vêm com a história de [tema] do trabalho, por causa da
minha orientação percebem a complexidade a visão também
organizacional, aí também já é muita coisa, acabam fugindo (...) existe a
conexão com a experiência, a prática, mas uma coisa muito etérea,
inefável, precisa ser modificado pra ser factível, nem sempre dá pra
conciliar, gosto de conciliar e considerar o máximo possível o tema que
trazem, a motivação, vem buscar quase que uma resposta pro
sofrimento dela, quero continuar sendo enfermeira mas eu não estou
dando conta, e preciso encontrar algum tipo de resposta que me ajude a
melhorar o convívio com o trabalho.
O2 o projeto vai resolver não uma questão de vida, um problema do
processo de trabalho, vai resolver uma questão no trabalho. Aí frustra,
porque na elaboração do projeto, o mundo é maior do que o problema
no trabalho e é menor do que a resolução que ele quer dar. A escolha
do objeto tá muito relacionada ao objeto do trabalho, tenta achar alguma
solução pro trabalho dele, como que é esse recorte? Ele consegue
recortar? O problema do trabalho deixa de ser um queixume para ser
uma questão pra ser investigada, pesquisada.
O3 (...) situação em que a proposta do aluno não está vinculada ao
trabalho,e aí a coisa fica complicada, não é para ser assim, a verdade.
O5 orientador nenhum vai fazer uma pesquisa porque você trabalha
com isso não, aqui não mais, já até foi, mas não mais, não cabe mais
isso na universidade.

O que a literatura aponta acerca das escolhas de objeto é a

necessidade de conciliar as demandas internas e externas (BOURDIEU,

2004), pois desconsiderar a relação do sujeito com seu trabalho pode ser

perigoso (DEJOURS, 1999a), porém não se pode tão pouco desconsiderar

os compromissos e adesões necessárias para se ser um pesquisador

(KUHN, 2003) assim como seus aspectos organizacionais (GIANNOTTI,

1987). A proximidade do sujeito com o objeto pode ser problemática

(MENDES GONÇALVES, 1994; MINAYO, 1996), assim como a ambigüidade

da escolha (SNYDERS, 1995).
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Bourdieu (2004) considera que é necessário saber o que é preciso

fazer das demandas que podem ser espontaneamente formuladas,

articuladas, elaboradas, seja porque já há pessoas que têm capacidade

cultural para formulá-las elas próprias, seja porque há, entre os porta-vozes

políticos, religiosos ou outros, pessoas que têm interesse em formulá-las; e

há o problema de decidir se é preciso limitar-se à demanda formulada (ou

manifestada) ou contribuir para explicitar as demandas não formuladas (por

um trabalho de pesquisa empírica, por exemplo), ou até formulá-las

autoritariamente como fazem os políticos.

Dejours (1999a) atenta que o não reconhecimento da relação do

sujeito com seu trabalho é perigoso para a identidade, pois se perde a

relação com o real, não é compreendido, sendo um alienado mental. O

pesquisador solitário ou gênio, também pode ser considerado alienado,

porém social, pois conserva a relação com o real, mas não é compreendido

ou reconhecido pelo outro.

Kuhn (2003) analisa que existe um conjunto de compromissos e

adesões para que alguém possa ser chamado de cientista como, por

exemplo, preocupar-se em compreender o mundo e ampliar a precisão e o

alcance da ordem que lhe foi imposta, que deve levá-lo a perscrutar com

grande minúcia empírica algum aspecto da natureza, que revela bolsões de

aparente desordem que devem desafiá-lo a um novo refinamento de suas

técnicas de observação ou maior articulação de suas teorias.
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Mendes Gonçalves (1994) considera problemático instrumentalizar

metodologicamente a premissa teórica da “externalidade” entre sujeito e

objeto do conhecimento, de vez que o primeiro está contido no segundo.

Não se trata de reproduzir em idéias uma ordem objetiva já dada, mas de

atribuir uma ordem a aspectos selecionados daquilo que se apresenta à

experiência como uma multiplicidade infinita de fenômenos.

Minayo (1996) levanta que qualquer investigador deve colocar em

questão os pressupostos inerentes à sua qualidade de observador externo, e

que tende a importar para o objeto os princípios de sua relação com a

realidade, incluindo-se ai suas relevâncias; porém a pesquisa, enquanto

atividade intelectual, sofre as limitações e contradições mais amplas do

campo científico, dos interesses específicos da sociedade e das “questões

consagradas” de cada época histórica, sendo que a análise dos dados

recolhidos no campo costuma esbarrar em três grandes obstáculos: a ilusão

da transparência, que é o perigo da compreensão espontânea como se o

real se mostrasse nitidamente ao observador, sendo mais perigosa quanto

mais o pesquisador tenha a impressão de familiaridade com o objeto; o

esquecimento da fidedignidade às significações presentes no material e

referidas a relações sociais dinâmicas, por sucumbir à magia do método e

das técnicas; e a dificuldade de se associar teoria e conceitos muito

abstratos aos dados recolhidos em campo.

Ainda segundo Minayo (1996), há um comprometimento entre o

sujeito e o objeto da investigação, nos mais diferentes aspectos, relação que

se torna particularmente evidente no caso da saúde, onde as questões
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tratadas afetam todos de forma essencial. O reconhecimento da construção

do objeto como tarefa humana, histórica, solidária, complexa, aproximativa,

descontínua e inacabada também diz respeito à construção do sujeito. O

pesquisador das questões de saúde não está fora das questões que

investiga, pois para a autora o real que ele conhece é aquele que ele realiza,

e sua objetividade é uma construção que se “dialetiza” num processo de

objetivação e subjetivação. Não somente o objeto é por ele construído, mas

ele próprio se constrói no labor da pesquisa. Há uma polaridade

complementar entre o cientista e o seu objeto, de tal forma que suas

formulações objetivas correspondam a seu processo e formulações

subjetivos.

Para Snyders (1995), a ambigüidade da escolha do estudante

aparece à medida que se questiona se ele tem autonomia como pesquisador

ou é abstenção por parte da universidade, silêncio, abandono ou recusa,

correndo o risco de não ser mais amparado pelos professores. A

universidade lança os estudos, as pesquisas mais ambiciosas – e depois,

com demasiada freqüência, se omite quando se trata de fortalecer uma

vontade ainda hesitante, de assegurar uma trajetória que ainda procura seus

pontos de referência, onde não se sabe onde finda a liberdade e onde

principia a determinação, pois as instâncias orientadoras ou mesmo

fiscalizadoras da universidade sabem muito bem acordar quando os exames

e os concursos se aproximam, inexoráveis. Para tanto, a alegria da liberdade

e da escolha, quando reais, constituem condições para que o estudante

possa alcançar as alegrias que se seguirão: vão adquirir uma existência
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ainda mais forte porque se unirão a descobertas mais válidas; e ,

reciprocamente, sua positividade se fortalece pouco a pouco a partir daquilo

que será construído graças a elas.

Giannotti (1987) atenta que assim como se perde paulatinamente o

paradigma do trabalho artesão, a prática da ciência é mais do que simples

ato de conhecer, de elaborar uma visão cobrindo parte da realidade,

resultante de uma curiosidade contemplativa, mas resulta de uma

organização que abrange pesquisadores, funcionários amarrados a uma

infra-estrutura extraordinária, onde os indivíduos se tornam substituíveis,

perdendo-se com isso o vínculo íntimo que ligava o inventor do problema e

da solução.

5.2.2 Autonomia da mestranda e autoridade da orientação
Observou-se que as mestrandas ficaram frustradas por não

desenvolverem o tema que tinham proposto, porém mostraram-se

resignadas ao terem que seguir a linha da orientadora.

M1 ela fez [tema] (...) meu trabalho não era fazer [tema] até dia 15, nem
sabia que eu ia fazer [tema], alias não sei se estou convencida de fazer
[tema], mas ela mandou eu ler, para eu ver o que é (..) porque ela acha
que (...) é um jeito de intervenção
M2 no mestrado a gente segue a linha de pesquisa do orientador, nós
não temos a nossa própria linha de pesquisa, a gente tem que se
adequar à linha de pesquisa de alguém
M4 sei o assunto mas não sei se eu vou estar agradando,(...) mudei
bastante até que chegamos num consenso, onde o que eu vou fazer é
da linha de pesquisa da orientadora (...) acho que isso deixa você um
pouco menos ativa em fazer o trabalho
M6 O projeto mudou porque fala do [tema] (...) mas na verdade a linha
dela é [outro tema], aí eu tive que fazer adaptação foi durante esse 1
ano.
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M7 [mudança] Houve muita (...) primeira coisa foi quando me apresentei
(..) me transferiu para colega (...) me desloquei um pouco de área, (...)
já não seria mais tanto o [tema] mas seria [outro tema] ... No começo eu
senti o projeto indo embora, mas procurei me consolar falando é uma
fase de iniciação e se surgir essa oportunidade eu devo aceitar (...)
procurei ver positivamente a mudança (...) mais no finalzinho
conversando com ela do doutorado e ela me deixou mais à vontade
para linha de pesquisa então eu retomei minha linha inicial.
M8 minha orientadora sugeriu esse tema porque é um tema que tem
sido mais explorado internacionalmente e aqui no Brasil não tem quase
ninguém estudando, e eu achei interessante isso.
M9 eu queria estudar sobre [tema] (...) Na entrevista nós três ali juntos,
se você trabalhar com [outro tema], porque você foca mais o seu objeto
(...) é mais concreta, é mais palpável de trabalhar, (...) a orientadora
trabalhava com a temática; (...) não foi cruel, me senti mais frustrada por
não estudar aquilo tudo que eu queria, que no final estudei.
M11 o único vínculo que eu tenho ainda com o mestrado é a
orientadora, porque ela trabalha com o tema dela, a área temática dela.
M12 você é selecionada a depender da orientadora que você tem, vai
definir qual vai ser seu pré-projeto (...) a linha de pesquisa dela é [tema]
eu tinha que me aderir à linha de pesquisa dela.
M18 a orientadora achou que era um assunto muito difícil e que talvez
não desse tanto IBOPE do jeito que eu imaginava. Então daí eu mudei
pro outro, que era mais interessante pra ela como orientadora.
O3 a pessoa tem que vir trabalhar com a gente, porque ela quer
trabalhar determinado tema;
O5 trabalham naquilo que você manda

De fato, a literatura que trata da problemática da adequação do objeto

refere-se à divisão excessiva do recorte (KOURGANOFF, 1990) e de sua

delimitação bibliográfica atrelada a grupos (KUHN, 2003), à hierarquização

de objetos em legítimos ou não (BOURDIEU, 1998b, 2004) e seu

comprometimento aos interesses historicamente construídos (MINAYO,

1996), tornando a tese mera reprodução (BUARQUE, 1994; SAMAJA, 1995;

SNYDERS, 1995) pela falta de autonomia do estudante (BOURDIEU, 2004;

CHAUI, 2001; SNYDERS, 1995).

Para Kourganoff (1990), a utilização de pesquisas como temas de

tese conduz à divisão de cada grande problema em inúmeras pequenas
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questões ao alcance dos estudantes, que devem buscá-las rapidamente.

Assim, a pesquisa universitária é “atomizada” e até mesmo banalizada.

Minayo (1996) destaca que toda ciência é comprometida. Veicula

interesses e visões de mundo historicamente construídas e se submete e

resiste aos limites dados pelos esquemas de dominação vigentes. De acordo

com o desenvolvimento das forças produtivas, a organização particular da

sociedade e sua dinâmica interna, desenvolvem-se visões de mundo

determinadas que nem os grupos sociais nem os pensadores conseguem

superar, alguns conseguem sair do “senso comum”, porém seu

conhecimento é relativo.

Para Kuhn (2003), uma comunidade científica é formada pelos

praticantes de uma especialidade científica que tiveram uma mesma

iniciação profissional e uma educação similar, absorveram a mesma

literatura técnica e dela retiraram muitas das mesmas lições. As fronteiras

dessa “literatura-padrão” delimitam os limites de um objeto de estudo

científico, e em geral cada comunidade possui um objeto de estudo próprio;

os cientistas vêem a si próprios e são vistos como os únicos responsáveis

pela perseguição de um conjunto de objetivos comuns, que inclui o treino de

seus sucessores, sendo a comunicação no seu interior ampla e os

julgamentos profissionais relativamente unânimes em função de

determinados paradigmas; estes se constituem em “generalizações

simbólicas”, que consistem em expressões empregadas sem discussão ou

dissensão pelos membros do grupo, funcionando em parte como leis e em

parte como definições de alguns dos símbolos que empregam, tais como
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“compromissos coletivos” e “valores compartilhados”, que são determinantes

centrais do comportamento de grupo.

Bourdieu (1998b) destaca que a hierarquia dos objetos legítimos,

legitimáveis ou indignos é uma das mediações através das quais se impõe a

censura específica de um campo determinado que, no caso de um campo

cuja independência está mal afirmada com relação às demandas da classe

dominante, pode ser ela própria a máscara de uma censura puramente

política. A definição dominante das coisas boas de se dizer e de temas

dignos de interesse é um dos mecanismos ideológicos que fazem com que

as coisas também muito boas de se dizer não sejam ditas e com que temas

não menos dignos de interesse não interessem a ninguém, ou só possam

ser tratados de modo envergonhado ou vicioso.

Atenta ainda que o campo científico é um mundo social e, como tal,

faz imposições, solicitações dentre outros, que são, no entanto,

relativamente independentes do mundo social global que o envolve. As

pressões externas se exercem por intermédio do campo, pois são

“mediatizados” pela sua lógica, que quanto mais autônomo for, maior será o

seu poder de refração e mais as imposições externas serão transfiguradas.

Os princípios do campo comandam os pontos de vista, as intervenções

científicas, os temas escolhidos, os locais de publicação, os objetos de

interesse, dentre outros. É a estrutura das relações objetivas entre os

agentes que determina o que podem e o que não podem fazer, a posição

que ocupam, negativamente, nessa estrutura que determina ou orienta suas

tomadas de posição (BOURDIEU, 2004).
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Buarque (1994) atenta que a seleção dos alunos está amarrada às

estruturas de seus cursos, aos temas e aos conteúdos das teses, e é

baseada na capacidade de os candidatos repetirem o que aprenderam na

graduação. Os temas das teses quase sempre estão presos aos mesmos

paradigmas das teorias prevalecentes, nos quais os professores se

formaram.

A esse respeito, Chauí (2001) denuncia a heteronomia imposta aos

universitários, que deixaram de definir as regras de seu trabalho num

contexto em que impera a ideologia da competência, onde além de substituir

a competência real daqueles que realizam os trabalhos pela competência

imaginária daqueles que comandam o processo, ocorre um desligamento

propriamente ideológico encarregado de justificar tal substituição, ora

implícito, ora explícito, de que quem detém o saber detém o poder. Os que

são supostos saber aparecem como tendo imediata e automaticamente

direito a comandar os que são supostos não saber, reduzidos à condição de

meros executantes de tarefas, cujo princípio, sentido e finalidade lhes

escapam.

Samaja (1995) levanta que os bolsistas estão mais propensos a

reproduzir métodos tidos como válidos pelos seus avaliadores, do que

investigar em função da natureza profunda dos problemas levantados.

Snyders (1995) considera que os temas de pesquisa propostos pela

universidade freqüentemente são tarefas impostas e delimitadas. Sob o belo

título de pesquisas, não raro os alunos têm medo de serem condenados a

imitar, reproduzir, copiar, repetir temas já batidos. Outra dificuldade esbarra
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na própria tentação do aluno de imaginar que, bruscamente, vai se libertar e

revelar segredos até então inviolados, porém de maneira caótica,

supervalorizando seus escritos de forma “acrítica”.

5.2.3 Falta de transparência

As mestrandas sentiam que as informações acerca dos

procedimentos do mestrado não eram esclarecidas, faltando transparência.

Em relação ao processo seletivo, as mestrandas relataram que não

informavam quais os procedimentos necessários, inclusive de que tinham

que procurar o orientador com certa antecedência.

M2 não adianta você vir do nada com um pré-projeto e na hora escolher
um orientador porque não é desse jeito que a coisa funciona e isso não
é muito divulgado, as pessoas não tem muita noção de que precisam
conversar com o orientador antes (...) não é aberto para todo mundo
não (...) é uma coisa limitada (...) não tem acesso (...) dão preferência
pra quem é daqui.
M4 passei na prova, fiz o projeto junto com a orientadora, fiz uma prova
e (...) não sei (...) o que foi que aconteceu, (...) meu nome não estava, a
prova tinha sido muito tranqüila porque como eu tinha saído da
graduação (...) o assunto era o mesmo (...) nem sei direito porque não
fui aprovada.
M6 você não vai dar vaga pra quem você não conhece, nunca viu (...)
aprendi como se fazia o caminho das pedras (...) O professor olhava pra
minha cara Quem é você? (...) pessoas que passam porque conhecem
fulano de tal, ou (...) não passam mas tem (...) competência, porque não
conhecem fulano de tal (...) critério de seleção é injusto, quando
perguntasse o que precisa pra fazer inscrição no mestrado? deveriam
falar a primeira coisa você pega um projetozinho, escreve qualquer
coisa, procura um professor e vai conversar, mas não vem fazer prova
sem conversar com alguém antes.
M7 dessa última vez eu fui mais cuidadosa; com mais ou menos um ano
de antecedência em [ano] (...) procurei a professora e apresentei o
projeto (...) mantive um contato com ela com uma certa antecedência eu
preparei melhor a seleção (...) tem que demonstrar que você é capaz de
concluir o mestrado, você tem que se sair muito bem na entrevista (...)
Alguns toques que eu não tive [das outras vezes].
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Em relação à qualificação, as mestrandas sentiam que não havia

esclarecimento quanto ao processo, sendo que uma delas relatou que não

sabia que deveria cumprir todos os créditos antes do exame.

M1 eu achei que eu podia fazer as disciplinas nesse ano e no ano que
vem (...) não tinha entendido que eu tinha que fazer a qualificação só
depois que eu tivesse acabado as disciplinas, elas não são muito claras
(...) você não sabe muito bem que você tem que fazer isso.
M10 não sabia como era a qualificação (...) não tinha muita idéia.
M18 Não conhece o processo, então fica difícil (...) nem eu sabia o que
eu tinha que responder porque eu não sabia direito como era o
processo (...) Não existe esse esclarecimento pra gente, é muito sofrido,
acho que além do estresse de tudo, essa transparência devia existir, no
início devia ter alguém pra nortear, um departamento na pós-graduação
que norteasse melhor as pessoas, ninguém é obrigado a saber tudo.

Uma das mestrandas relatou que não havia esclarecimento
adequado quanto aos procedimentos metodológicos.

M15 era uma excelente enfermeira assistencial, mas ninguém explicou
metodologia e (...) nem a orientadora (...) Hoje eu vejo (...) a dissertação
pronta (...) me falaram (...) faça a introdução, (...) é o contrário! Qual é o
seu objetivo? Então, o objetivo é esse. Ah, o título! O título pode ser até
Zé Mané, o título é o de menos (...) dentro desse objetivo vamos montar
o instrumento, [se a metodologia] vai ser quali ou vai ser quanti, e como
é que vai ser o instrumento; (...) confere com o objetivo? Confere. Então
agora começa a escrever a introdução.

A questão da transparência está relacionada à falta de esclarecimento

das regras institucionais envolvidas, as que somente os “eleitos” de “dentro”

tem maior acesso (BUARQUE, 1994; CHAUI, 2001; DEJOURS, 1999a;

KUHN, 2003; MARQUES, 2000; SNYDERS, 1995; WOLFF, 1993). No

entanto, Buarque (1994), Chauí (2001) e Snyders (1995) ressaltam ainda a

dificuldade dos alunos que, apesar de conhecerem as regras, não têm

autonomia para definirem o direcionamento de seus projetos.

5.2.4 Preparar o projeto antes de ingressar

As mestrandas procuraram as orientadoras com aproximadamente

um ano de antecedência para prepararem o pré-projeto, para que este
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estivesse praticamente pronto para o exame de qualificação, em função do

prazo exíguo de 30 meses.

M2 como eu tava participando de uma pesquisa aqui (...) [me sinto]
privilegiada, e às vezes até um pouco culpada porque eu tive acesso de
saber como que se faz o projeto.
M3 Já tinha a experiência de não ter sido aprovada, acabei trabalhando
com a [orientadora], com o grupo de pesquisa (...) começa a ter
interesse (...) estudar, (...) ler (...) o que o povo está escrevendo (...)
acrescentou muita coisa
M5 meu projetinho ficou bom (...) [foi] o trabalho que eu entreguei no
final da disciplina, e as professoras falaram: por que você não
transforma essa licenciatura em um projeto administrável e tenta?
M6 cheguei na sala da professora sabendo que ia ser reprovada pela
sexta vez, ela falou teu currículo é bom, mas já tenho duas pessoas que
trabalham comigo, estou sendo bem sincera, provavelmente você não
passe (...) é o quinto ano que eu faço (...) você tem oportunidade de
estar trabalhando (...) aprender (...) como é que faz, (...) trabalha
informalmente um ano, eu vejo como é que você é, e depois a gente
conversa. Antes de entrar, foi um ano como voluntário; (...) já entrei
sabendo o que era, tenho projeto pronto, era só fazer as disciplinas.
M7 fiquei pacientemente aguardando (...) fui mais cuidadosa, com mais
ou menos um ano de antecedência procurei a professora e apresentei o
projeto; vi o que ela poderia me ajudar (...) mantive um contato com ela
com uma certa antecedência (...) preparei melhor a seleção.
M8 desde a graduação tenho estudado o mesmo fenômeno (...) no
último ano da faculdade minha orientadora de mestrado foi a mesma
pessoa que me orientou a monografia de conclusão de curso (...) falou
(...) você tem jeito mesmo (...) entrei em seguida. De eu tomar a decisão
de fazer mestrado e entrar pro mestrado foi menos de 6 meses.
M9 toda hora eu ia pra faculdade (...) fui muito incentivada pelas
professoras do departamento, que me davam livros, que me davam
textos, (...) estuda isto, escreve teu projeto, vem aqui que eu te ajudo.
(...) a professora me ajudou a escrever (...) projeto e na seleção.
M10 geralmente a seleção é no final do ano; pensei: vou lá na escola,
vou conversar com alguém da área por isso eu procurei por ela em
maio, pensando em tá desenvolvendo alguma coisa mais ou menos
junto (...) pra tentar a seleção no final do ano (...) abriu a inscrição no
meio do ano, então foi uma coisa bem corrida.
O1 raramente consigo selecionar alguém que vi pela primeira vez, sem
ter falado a linha que trabalho, entram em contato 8 meses a um ano
antes (...); reuniões a cada 15 dias, a cada mês, a cada semana se for o
caso, de tal maneira que na inscrição o projeto esteja finalizado; das
que ingressaram agora, uma delas já está começando a coletar dados,
tem projeto pronto, aprovado no comitê de ética.
O2 foi aluno, pegou bolsa de iniciação científica, ou porque já vem
trabalhando um projeto com um orientador; fez o contato prévio.
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O3 uma trabalha comigo, desde o primeiro ano de graduação, duas
teses de iniciação científica, fomos para vários eventos, ficamos muito
tempo lendo e discutindo documentos; primeiro tem que apresentar um
projeto, em função de um tema, trabalhamos com temas muito
definidos; a escolha é feita previamente, a pessoa se candidata para
aquele orientador.
O4 começa a ter uma orientação importante que o aluno já se insira nos
grupos de estudo, nos grupos de pesquisa, para já vir a se inscrever já
com o projeto mais pensado.
O5 o período de titulação diminuiu para dois anos (...) a pessoa tem que
vir praticamente pronta para o EQ, tem que estar com o projeto pronto,
com o tema muito bem delimitado, posto, objetivo claramente posto,
metodologia (...) para o aluno conseguir isso é lógico que ele ficou com
seu orientador mais de um ano.

A esse respeito, Dejours (1999a) aponta para o fenômeno da

adaptação da instituição às novas regras a que estão sujeitos, uma vez que

nas relações de trabalho a ação sobre o funcionamento do coletivo consiste

na construção comum das regras de ofício que a definem, sendo as

estratégias coletivas de defesa específicas a cada grupo, que neste caso

consistiria no preparo prévio do pré-projeto para, ao ganhar tempo, viabilizar

o cumprimento do prazo estabelecido pela CAPES para a finalização do

mestrado.

5.2.5 Preocupação com a qualidade

Oito mestrandas, quase a metade do grupo entrevistado,

manifestaram preocupação com a qualidade, fato que ficou muito mais

evidente no relato das orientadoras, uma vez que todas exteriorizaram

apreensão a este respeito.

M5 Eu tenho medo da minha análise depois ficar fraca por causa do
prazo pequeno (...) li uns artigos que nem uma louca (...) porque esse é
o prazo que eu tenho, (...) não na profundidade que queria (...)não tenho
tempo pra isso, meu referencial teórico poderia estar muito bem
construído pra depois ter uma coleta de dados melhor e uma análise
bem melhor; não vai ser possível.
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M6 Pra não correr e pra não fazer mal feito (...) Estou preocupada com
a qualidade é uma coisa que eu não vou poder refazer depois, vai ser a
minha carta de apresentação, então, ela tem que ser bem feita
M9 Queria que ele fosse maior (...) poderia ter sido (...)não foi porque eu
não quis ou porque a minha orientadora não quis (...) é porque o
programa de pós graduação é enxuto você faz pesquisas muito mais
condensadas, (...) defendo o aumento da pós graduação, o tempo de
execução de trabalhos.
M10 podia tá melhor eu acho é uma sensação que me diz e se você
tivesse mais um ano.
M11 dá a impressão que ficou uma especialização melhorada, (...) deu
uma mudada aí no conceito, (...) a demanda do tempo, (...) isso ecoa na
qualidade, porque mestrado é uma coisa mais enxuta.
M12 um prazo menor tira qualidade, porque o trabalho precisa tempo
para assentar, para quantificar pra planejar atividades, agora imagina
uma pessoa que trabalha, não é uma parte são duas, dois locais de
trabalho, é muito mais complicado, então para dar qualidade no trabalho
acho que (...) está bem (...) 30 meses, agora já são 24.
M13 eu fico preocupada com a qualidade do trabalho.
M17 pensei vou terminar rapidinho (...) começa a ver que tem tantas
outras coisas por trás daquilo que você vai buscar, uma coisa liga a
outra(...) tenho que estudar (...), entender, escrever o projeto; (...) é
complicado; não é só chegar e fazer
O1 não quero fazer um trabalho inútil, que fique na prateleira só pra
constar; quero que as pessoas possam aplicar no seu dia-a-dia, é uma
frase comum no início, mas não é no fim; essa preocupação
desaparece no horizonte, reconsideram a questão da utilidade, é fruto
do nosso pensamento, das nossas reflexões, é útil pra alguma coisa,
nem que seja pra ampliar a nossa riqueza de pensamento (...) foca em
si própria, minha prioridade (...) agora é dar uma resposta pra mim
mesmo, preciso finalizar e não me sentir envergonhada com esse
material que vai ficar na biblioteca, tem que ter uma qualidade mínima
razoável,. Em muitos casos, elas descobrem tardiamente, numa fase do
mestrado em que já não é possível mais fazer um trabalho com muita
qualidade, dá pra se fazer um com média qualidade, porque já não dá
mais tempo pra ampliar o levantamento bibliográfico, fazer reflexões,
uma discussão mais rica, porque isso você leva tempo, e acaba ficando
uma discussão meio feita no joelho, algumas falam tive culpa, poderia
ter feito mais, não fiz porque num determinado momento não priorizei o
mestrado, não estão com a consciência tranqüila porque não fizeram o
investimento que poderiam ter feito.
O2 não fica satisfeita porque no final você torceu um pouco, pra poder
ter o final de trabalho razoável (...) o final do processo foi difícil pela
questão do prazo que não estava sendo cumprido, começaram a
trabalhar muito tarde mesmo, esgotaram, tem que dar aperto, intervir
para sair alguma coisa; quando o trabalho não tá bom, eu, enquanto
presidente da mesa, agradeço e digo que foi difícil, mas não defendo,
realmente, quando o trabalho tem falha, tem essa grande dificuldade, eu
não defendo. A banca que examine e qualifique.
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O4 Ficou muito enxuto. Eu, que trabalho no [tema], embora
enfermagem seja uma área de ciências biológicas, faz uma interface
muito grande com ciências sociais. Não dá para estudar [tema] se não
for buscar os aportes das ciências sociais. Não vai conseguir. E
apropriar-se disso no campo da enfermagem, articulando com as
questões específicas da enfermagem e definir bons objetos e trabalhos
que tenham consistência, que produzam resultados em dois anos, dois
anos e meio, não é simples. As pessoas querem ler mais, estudar mais,
mas não conseguem, o problema é o tempo.
O5 o objetivo é que ele tenha uma formação, não adianta fazer qualquer
coisinha (...) não fica bem com a gente mesmo (...) deve ser científica
(...) saber o que que é um projeto de pesquisa (...) coerência interna;
eles não estão preocupados com a qualidade, que a principal
preocupação em relação à qualidade é do orientador, Ele nem sabe o
que que é bom e o que que é ruim.
O6 o mestrado tinha uma qualidade muito acadêmica, o tempo era
longo, você mergulhava em muitas disciplinas; hoje tem uma tendência
para o mestrado cada vez mais curto, com sua capacidade de exigência
e a possibilidade do aluno em dar conta muito menor, então dissertação
de mestrado não é um trabalho inédito, mas que o aluno demonstre que
é capaz de estudar, sintetizar, fazer uma formulação própria sobre
aquele assunto, (...) anos atrás isto era uma heresia, a pesquisa se
iguala à reprodução do conhecimento; mestrado que ainda é acadêmico
exige uma dissertação com uma revisão bibliográfica séria e o aluno se
vê diante dessas exigências com um prazo de 30 meses.

A tensão entre a utilidade do mestrado e o tempo para a sua

realização, associada ao fato de no geral não dominar a bibliografia, como

assinalaram as mestrandas, constitui um aspecto contraditório pelo próprio

processo pelo qual a universidade vem passando conforme a literatura

aponta, e segundo o qual a perda da qualidade ocorre em função desta estar

dominada pelo princípio da quantidade (IANNI, 2004) e pelo fato de a

universidade ser incapaz de responder adequadamente aos problemas

(BUARQUE, 1994; COGGIOLA, 2001), sendo questionada a utilidade da

tese (ECO, 2004; DEJOURS, 1999b).

Buarque (1994) considera que o primeiro compromisso de qualquer

trabalho, especialmente do trabalho intelectual, é com a qualidade que, ao

lado da seriedade, do ineditismo e de sua funcionalidade, deve ser atributo
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básico das universidades. Porém, na medida em que esta se isola em uma

minoria que deixa de representar a vanguarda, por ser dependente e por ter

esgotado seu projeto para o país, o trabalho ali realizado perde sua

funcionalidade e cai na repetitividade, perdendo, conseqüentemente, a

qualidade. Aponta ainda que se se fizer uma análise do conjunto de teses

dos cursos de pós-graduação das universidades brasileiras, percebe-se uma

constante repetição dos mesmos temas, das mesmas respostas, apenas

agregando pequenos detalhes, o que, ao lado do sentimento de perda de

qualidade, evidencia a perda da capacidade de a academia responder ao

que dela espera a sociedade. Em momentos de crise, a sociedade cria

problemas de dimensões tão diferentes, em uma velocidade tão crescente,

que a universidade não consegue responder.

Coggiola (2001) atenta que a massificação do ensino universitário

implicou uma queda de sua qualidade, não como conseqüência automática

do “numero1”, o que qualifica como uma explicação capitalista reacionária,

mas pelo próprio caráter capitalista e cada vez mais alienado do ensino. A

contradição entre esse processo e a preservação da “qualidade” assumiu

formas econômicas como a construção de setores de “ponta” ou de

“excelência”, contrapostos à massa de universidades consideradas “fábricas

de diplomas”, sendo que a própria base econômica das universidades cria

um processo alienante por meio do qual se expressa a decadência histórica

do capitalismo. No campo científico, isso se manifesta num processo de

fragmentação do conhecimento, que o segmenta profundamente da

realidade e de si mesmo.
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Já Eco (2004) destaca que há maneiras de se fazer uma tese que se

torne útil também após a formatura; a primeira é fazer dela o início de uma

pesquisa mais ampla. Segundo ele, uma tese bem feita é um produto do

qual se aproveita tudo, do que se extrairão diversos artigos científicos ou

mesmo um livro, servirá de material para citação, reutilizará as fichas de

leitura utilizando partes que não entraram na redação final do primeiro

trabalho, as partes secundárias surgirão como início de novos estudos.

Dejours (1999b) elenca dois tipos de julgamento do trabalho: o

julgamento de utilidade, que confere ao ato técnico sua inscrição na esfera

do trabalho; e o julgamento de beleza, que confere qualitativamente ao ego

o pertencimento ao coletivo ou à comunidade que pertença.

Ianni (2004) analisa que a contabilidade, cada vez mais sistemática,

rigorosa e mecanizada, é uma espécie de concretização efetiva, cotidiana e

generalizada das exigências da racionalidade geral que constitui e dinamiza

ações sociais segundo fins e valores típicos da ordem social capitalista,

sendo a qualidade cada vez mais subordinada a esse universo em que

domina o princípio da quantidade, isto é, o mesmo princípio que funda a

racionalidade da empresa e do mercado.

5.2.6 Necessidade de titulação

Poucas mestrandas manifestaram interesse explícito pelo título,

porém analisando o porquê do mestrado, todas manifestaram interesse pela

carreira acadêmica que exigiria essa titulação; fato explicitamente relatado

pelas orientadoras.
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M13 já cheguei a dar aulas (...), mas como eu não tenho o título de
mestre ainda, eles não pagam como mestre
M10 essa titulação são as exigências do mercado
M18 agora pela necessidade da titulação.
O1 cumprir uma exigência da carreira acadêmica.
O2 um recrutamento de docentes (...) o mestrado é procurado mesmo
pra ter essa possibilidade de se encaminhar para o ensino nas escolas
privadas.
O3 dois grandes motivos. Um deles é uma necessidade de mercado, as
instituições estão precisando de pessoas tituladas, é uma exigência
legal, principalmente as privadas.
O4 existem pressões de mercado porque, com o mestrado, pode
ampliar o mercado, dar aulas, tem muitas universidades privadas,
aumentou muito o número de vagas.
O5 legislação exige isso, ter minimamente o mestrado, muitos deles
fazem por causa disso.

A literatura aponta que a exigência da titulação pode fazer com que a

universidade perca sua autonomia (GIANNOTTI, 1987; LAMPERT, 2000).

Giannotti (1987), em particular, atenta que a universidade contemporânea

não se constitui num templo do saber, mas numa espécie de supermercado

onde as classes médias entram e lutam por um titulo que lhes garanta o

monopólio de uma profissão ou “lustros subsidiários”. Quanto a Lampert

(2000), ele enfatiza que boa parcela das pesquisas é realizada unicamente

para atender às exigências acadêmicas do que denomina como dos

desenfreados e desacreditados programas de pós-graduação em nível de

especialização, mestrado e doutorado, espalhados pelas universidades

brasileiras. Nesse caso, a pesquisa é efetuada como requisito parcial à

obtenção de um título, e seus resultados, na grande maioria das vezes, são

depositados em bibliotecas.
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5.2.7 Relação com a orientadora

Os depoimentos evidenciaram ser essa uma relação ambígua. As

mestrandas se sentiam cobradas, porém esperavam que as orientadoras

estivessem sempre disponíveis, mesmo quando eram as próprias

mestrandas quem atrasava o processo.

M1 é uma relação (...) de poder, de professor aluno (...) como sou sua
primeira orientanda, ela é mais jovem, muito acessível, mas ela não tem
todas as manhas ... tem hora que eu me sinto cobrada, ela quer que eu
leia a tese dela.
M2 ela é uma pessoa aberta.
M3 a gente desenvolve junto e isso é muito bom.
M4 Eu acho que se ela não entendesse todo esse processo que eu
passei (...) acho que eu teria desistido.
M5 a gente constrói junto (...) estuda junto uma relação de igual pra
igual eu não me sinto inferior a ela nem ela superior a mim.
M6 endeuso coloco num pedestal (...) não consigo ultrapassar esse
distanciamento entre a aluna e orientador.
M7 ela é calma às vezes meio mãezona (...) algumas vezes tinha
cobranças (...) teve uma postura de professora e conciliadora. fora esse
momento um pouco mais complexo que foi a mudança, (...) não é
competitiva, muito pelo contrário, sempre me incentivou no trabalho
M8 Todas as disciplinas foram sugeridas pela orientadora, nem me
preocupei em procurar ver se havia outra que me interessasse (...)
esperava tá com a minha orientadora o tempo inteiro, é uma fantasia,
porque não foi assim (...) um tempo antes de entregar o trabalho pra
qualificação, ela sentou comigo, mexeu num monte de coisa e o
trabalho foi do jeito que ela fez, mas ainda a maioria era meu, mas não
me senti nem muito preparada pro exame de qualificação e acho que
isso foi o que mais se destacou.
M9 A minha ausência (...) ela não ficou no meu pé, eu trabalho sob
pressão, ela é meio mãezona, comigo eu achei que ela foi muito
boazinha.
M10 ela é disponível; realmente me orientou.
M11 deu uma boa desestimulada foram as reuniões com a orientadora
(...) solicitava faz as devidas alterações, você volta e não é aquilo que
ela tinha pedido, aí você volta de novo, faz as modificações e não são
mais as mesmas. Ela solicita, escreve, mas quando você volta já não é
mais aquilo, é uma coisa que desestimula porque você acha que tá
progredindo mas na verdade, pra ela, você não progrediu nada (...) você
fica pensando como vou defender uma coisa que não é tanto aquilo que
eu queria defender.
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M12 uma orientação democrática permite reflexão (...) ela tem tempo
para orientar porque conheço caso de colegas que não conseguem
avançar porque não tem tempo para orientação.
M13 Ela é uma pessoa muito ilustre, uma pessoa muito considerada e
eu me senti insegura, fiquei com medo, falei assim: será que eu vou dar
conta? É mais da minha parte, por que ela é uma pessoa aberta,
tranqüila, tudo é uma reverência que eu tenho com ela.
M14 não tem distanciamento (...) É uma pessoa muito ocupada, tem o
tempo meio estrangulado, que isso é uma coisa que às vezes pesa um
pouco.
M15 não contava muito com a minha orientadora, como se eu fosse
muito grata, por fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, fui tão grata
que eu tentava poupar (...) chegou um dia ela mesma me falou Você
tem que me mostrar o que você fez.
M16 não tinha muita aproximação e foi muito bom porque eu levava
também muito assim na brincadeira, às vezes, quando ela vinha com
sete pedras, eu olha, não esculhamba isso não, tá! Então, ela terminava
também dando risada, se descontraindo, então foi mais dessa forma.
M18 No início foi meio estressante. Sou uma pessoa que falo muito,
converso, e ela já não, parece que é mais quieta, e o fato de ela achar
que eu não ia dar conta, ela tava estressada comigo, me tratava meio
assim (...) eu ia conversar com ela quando voltasse em agosto e falar
que eu não tava gostando do relacionamento, que eu achei que ela tava
muito fria comigo (...) só que a procurei e falei o que que eu precisava
fazer (...) ela tava bem tranqüila (...) nesse começo de ano, ela que me
procurou, foi super tranqüilo, bem light assim, então eu achei que
melhorou bastante, que vai ser melhor agora.
O1 pessoas que nunca fizeram pesquisa tem uma dependência grande
(...) o trabalho é muito junto, (...) tem a questão da afinidade, que passa
pela afinidade pessoal, ética, intelectual, se não tiver é um calvário pra
ambos; relação ambígua, gostam, mas tem respeito, constrangidas, me
chamam de senhora, doutora, um distanciamento respeitoso (...) Faço
um contrato na admissão: tenta não atrasar, ser organizada (...) gente
que joga no meu colo toda a responsabilidade, me hostilizam, falam que
vou fazê-las perder o prazo como se devesse ser complacente com a
correção, falo ou você melhora ou vamos perder o prazo.
O2 por natureza não sou a pessoa mais extrovertida, mas eu sou
solidária, precisou eu estou aqui, mas não sou dos beijinhos no corredor
(...) uma mãe, dava chamada, mas dava colo, de acolhimento e
autoridade (...) com uma aluna fui até o exame de qualificação e propus
trocar porque era uma incompatibilidade conjunta, tava muito difícil era
competir (...) achar que o orientador não ajudou porque não pegou a
caneta e escreveu o texto para ele.
O3 trabalhamos com contratos, vamos ter essa meta, se o aluno está,
por exemplo, se atrasando, eu aviso.
O4 tive o privilégio de trabalhar com pessoas super maduras,
inteligentes, mas mesmo assim foi terrível porque muita coisa ficou para
o último semestre, acabou acumulando.
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O5 trabalham naquilo que você manda (...) quem é responsável pelo
projeto sou eu (...) ele tá aprendendo (...) praticamente escreve junto, e
o orientador (...) vai respaldando a pessoa; (...) a gente sabe mais
porque a gente tem obrigação mesmo de saber, porque senão a gente
não estaria nem aqui e nem seria paga pra isso (...) é mais velha (...)
tem mais experiência de vida.

A questão da autonomia na relação professor-aluno também é

apontada na literatura. Snyders (1995) destaca que o professor pode

apresentar opções para desenvolver o espírito crítico do aluno, de modo que

este possa por si mesmo questionar e desmistificar os objetos, não se

deixando enganar pelas aparências nem ceder a arroubos; porém,

freqüentemente, o empurra na direção que é dele, para esclarecer uma parte

dos problemas, de ignorar as dificuldades inerentes à sua própria escolha e

os valores contidos nas posições diferentes, para fazer triunfar seu ponto de

vista, aproveitando-se de sua posição, de sua autoridade e de seus

conhecimentos para se impor a jovens ainda inseguros, podendo com isso

frear o desenvolvimento da originalidade e tirando-lhe a alegria, que consiste

em entrar na posse dos êxitos anteriores, incorporá-los, interiorizá-los e, às

vezes, contrariá-los, revivendo, por sua própria conta, as questões de seus

predecessores e contemporâneos.

5.2.8 Relação com as colegas

Para algumas mestrandas essa relação se configurava como distante

e competitiva, enquanto outras conseguiram desenvolver amizade e suporte

recíproco com as colegas. A impressão implícita nos relatos foi que queriam

ser docentes da Escola de Enfermagem, fato explicitado por apenas uma

mestranda (M7), por isso se consideravam rivais.
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M1 tenho pouco contato com as pessoas
M2 inventou um grupo pra conversar sobre as dificuldades do mestrado
tipo grupo de auto-ajuda, de brincadeira, pra conversar sobre as
dificuldades do mestrado, (...) aqui da faculdade com os trabalhos, com
a vida, como dar conta de tudo.
M3 o relacionamento é muito bom (...) a gente consegue discutir porque
a gente caminha pela mesma vertente de pesquisa.
M4 conversei muito sobre o que tava passando no trabalho, e sobre o
desenrolar da pesquisa e a minha reprovação; todo dia.
M5 foi muita troca de experiência.
M6 todo mundo fala como tá o projeto, que tá estressado, que tá
cansado, que tá cheio, que o orientador tá pressionando (...) Você não
tava na biblioteca hoje, você não pegou livros, não pegou nada pra
estudar? entendeu, há essa cobrança (...) todo mundo se acha como
rival ainda.
M7 eu fiz amizade com duas (...) falavam da vida pessoal (...) trocamos
sempre e-mail (...) minha preparação para ser professora universitária
(...) só conseguirei ser como doutora. Raramente abre vaga para
mestres aqui na USP.
M8 a gente compete muito mesmo.
M9 meio que se perdeu (...) uma pessoa que eu gostava muito de
conversar (...) os outros colegas (...) Era complicado, era de disputa eu
não sei o que elas disputavam comigo.
M10 tenho amizades que me deram apoio.
M11 Tá um pouco distante porque eu já não tenho mais contato (...)
tinha uma rivalidade.
M12 não dá muito tempo para você socializar (...) era isso só a relação
de estudo.
M13 fico preocupada, com trabalho em grupo, porque às vezes tem
colegas que não tem o mesmo empenho, o mesmo grau de
responsabilidade (...) fiz amigas; a gente sempre conversa.
M14. você troca muita experiência quando o trabalho é em grupo.
M16 uma ajudava a outra.
M17 eu não tenho quase [contato].
O1 pouca, extinguem nas próprias disciplinas, amizades mais do
pessoal de fora, rivalidade.
O2 São cooperativos. A competição fica explícita é quando tem um
aluno que se destaca muito.
O3 praticamente só ficam juntos na época em que fazem as disciplinas
e nas reuniões de trabalho.
O4 convivem muito pouco, só no momento da disciplina.
O5 um ajuda o outro.
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Marcovitch (1998) assinala que três décadas atrás, a condição de

estudante universitário por si só já assegurava uma ascensão social,

enquanto hoje, com a expansão da oferta de vagas e o mercado

extremamente competitivo, o estudante se afasta do ambiente acadêmico e

das oportunidades culturais oferecidas. Seu comportamento em relação ao

coletivo tangencia o cinismo, é individualista, relativamente satisfeito com os

estudos, comportado e freqüentemente conservador, distanciando-se cada

vez mais do seu papel de ator e sujeito da universidade para se tornar objeto

do processo educativo.

Snyders (1995) considera que um dos maiores motivos da não-

alegria na universidade, no tocante aos colegas, é muitas vezes a falta de

relacionamento, pois apesar de serem numerosos é difícil estabelecer

relações contínuas, aprofundadas, reais, devido ao número, à dispersão, às

diferenças de horários e grupos e à heterogeneidade de idades, formações e

origens. Muitos estudantes, desejosos de progredir nas relações de

camaradagem, queixam-se de encontrar apenas seres espectrais, arrivistas

ou esnobes, convencidos de serem tão cultos que acreditam que se

distinguem de todas as massas.

Apesar de as mestrandas não terem relatado a relação com colegas

como estressora, pesquisas internacionais com graduandos de enfermagem

identificam o relacionamento com os colegas como um dos principais

estressores (HARVEY, MCMURRAY, 1997; SHIPTON; 2002), sendo a

competição entre eles um de seus principais componentes (SHIPTON;

2002), fato este que foi levantado como situação presente tanto pelas
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mestrandas, quanto pelas orientadoras. Outra questão bastante presente foi

o distanciamento, pois se relacionaram apenas por ocasião das disciplinas.

Em pesquisas com enfermeiros, o relacionamento com a equipe de

enfermagem, com o médico e com alunos é gerador de estresse (ANABUKI,

2001), desgaste (GELBCKE, 2002; SILVA, 1996) e sofrimento (SHIMIZU,

1996). Também é um dos estressores levantados em pesquisas com

professores universitários (ABOUSERIE, 1996; MATOS, 2000).

Independentemente das especificidades de cada uma, a competição

como mestrandas ocorria num contexto horizontal, ao contrário da

competição no trabalho onde era vertical, pois na primeira situação

conviviam entre iguais, enquanto que no trabalho eram hierarquicamente

superiores na equipe de enfermagem e inferiores em relação ao médico.

5.2.9 Preocupação com a gramática não com o conteúdo

Algumas mestrandas quando eram avaliadas se sentiam

excessivamente cobradas em relação à ortografia e à gramática e percebiam

essa preocupação como sendo maior do que aquela com o conteúdo.

M6 eles cismarem com uma vírgula, eu vou ter que pegar o projeto,
refazer a vírgula, mandar de novo, e isso toma tempo.
M8 o seu português é assim, não sei que, mas assim, cada um tem um
jeito de escrever.
M10 comentário assim do tipo essa vírgula aqui, não, tem vírgulas que
são corretas, tem vírgulas que são aceitáveis, mas essa aqui, sabe, três
pontinhos você apresentar do jeito que você apresentou, era melhor que
não tivesse apresentado, assim, bem por aí. Assim, não era o fato das
críticas, então a vírgula tava errada, concordo que a vírgula tava errada
mas acho que a forma de colocar, assim, realmente eu fiquei (...) eu
fiquei, nossa, acho que eu fiquei uns 15 dias, assim, extremamente
chateada.
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M12 disciplinas (...) [são] muito exigentes com a língua, muito exigente
na escrita, coisa que não percebi na medicina preventiva eles exigem
muito, exigem que eu dê meu conhecimento.

Snyders (1995) considera que a harmonia entre razão e afetividade, entre

conhecer e sentir pode ser alcançada em seu próprio trabalho, desde que

não haja uma cisão infeliz entre o ardor que emana dos grandes escritos e a

coação “escolar” de escrutar esses elementos às sutilezas gramaticais e

lingüísticas de cada frase.

Faria et. al. (1998), ao pesquisarem mestrandos de enfermagem,

identificam que estes se preocupam mais com o domínio do conteúdo e a

utilização de recursos audiovisuais do que com a clareza dos objetivos, da

estratégia e preparo para uma apresentação.

Uma provável hipótese para esse excesso de preocupação com a

gramática é o próprio perfil da formação profissional da enfermeira que é

excessivamente voltada às regras e às normas, aspectos que foram

desenvolvidos no capítulo a mestranda e a enfermagem.

5.3 Questões subjetivas
As questões subjetivas, como o significado da dissertação e aspectos

mais e menos prazerosos, foram destacadas, pois apontaram questões

relevantes do processo do mestrado, por ser idealizado como um caminho

para trabalhar na docência, por ser coping do trabalho, e por ser um espaço

de discussão das questões ocupacionais e pessoais.
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5.3.1 Significado do mestrado

5.3.1.1 Aprender e crescer

O mestrado era visto como um espaço de aquisição e apropriação de

conhecimento.

M1 Significa uma oportunidade de eu me aperfeiçoar, de eu aprender,
de eu me aprofundar nos conhecimentos.
M3 significa o crescimento profissional, abrindo alguma porta a mais
para a minha profissão.
M4 crescimento tanto pessoal como pra ciência (...) você tem que saber
dominar o assunto.
M5 um crescimento (...) uma oportunidade de aprender mais e
aprofundar alguns pontos.
M8 um conhecimento a mais na área de pesquisa e na área que eu
estudei especificamente.
M9 o mestrado foi um complemento (...) precisava dele pra me realizar
pessoalmente, pra dar continuidade (...) na minha carreira, a chegar
aonde eu queria chegar.
M10 aprendi muita coisa mesmo nesse processo que é o mestrado
M11 conhecer um pouco mais, de forma um pouco mais profunda sobre
[tema].
M13 é ter algum saber considerado num tema (...) ter defendido um
tema, ter estudado sobre este tema.
M14 O mestrado pra mim significa apreender e aprender.
M15 pra estudar mesmo (...) acresceu um conhecimento.
M16 um crescimento (...) profissional.
M18 acaba aprendendo outras coisas (...) acha que sabe, mas o
estudar é um aprender contínuo
O6 aprimoramento para conseguir uma progressão na carreira.

5.3.1.2 Preparo para a docência

O mestrado era visto, pela maioria das mestrandas, como um espaço

de preparo para dar aula, para ser docente, o que remete à questão do

trabalho.

M1 para você dar uma aula
M3 é estar ensinando o que eu aprendi para que evolua a ciência de
enfermagem.
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M5 Fazer o mestrado é um preparo pra docência.
M6 ir pra faculdade, dar aula.
M8 o mestrado pra mim foi o primeiro passo em direção ao meu sonho
profissional que é me tornar professora em enfermagem.
M13 poder dar aula.
M14 fazer o mestrado quer dizer também uma porta pra graduação, pra
lecionar.
M16 mais uma opção que eu tenho se, de repente, quiser mesmo
ensinar a pesquisar.

5.3.1.3 Desenvolver melhor a assistência

Chama a atenção o fato que algumas mestrandas viam o mestrado,

de uma forma idealizada, como um espaço para desenvolverem melhor a

assistência, o que reforça a tese de que o mestrado é coping, na medida em

que não há nada concreto que sustente essa visão.

M1 para eu ter um instrumento para eu poder trabalhar melhor, pro meu
serviço como a gente trabalha na rede é também um acréscimo grande
em termos políticos.
M3 ser mestre é poder prestar uma assistência muito melhor.
M4 dentro do cuidado tudo o que a gente vai fundamentar mais
teoricamente aquilo que a gente faz, então eu acho que por isso o
mestrado.
M18 o que me impulsionou também a fazer o mestrado foi o fato de eu
ter trabalhado nessa instituição (...) que é um hospital com novos ideais,
com a proposta de humanização.

5.3.1.4 Especializar

Algumas mestrandas confundiram mestrado com especialização.

M6 conhecendo outras coisas do que outras pessoas que estão em
campo, que não fizeram nada, não fizeram especialização.
M11 O mestrado? Pra mim significa se especializar em alguma coisa.
O1 buscam cursos que poderia ser especialização nem distinguem uma
coisa da outra.
O2 Vem em busca de (...) especializar o conhecimento, não é de
construir conhecimento, não é de obter o conhecimento necessário para
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que ele possa construir, mas é de obter o conhecimento, o que uma boa
especialização pode contemplar.

5.3.2 Aspectos mais e menos prazerosos do mestrado

Um dos aspectos mais prazerosos levantados foi ver o mestrado

como um espaço de discussão, o que poderia indicar o processo como um

coping das questões do trabalho.

M1 um espaço de reflexão teórica
M2 conversar com as pessoas sobre os assuntos (...) pessoas criticas
que fogem assim do ... se preocupam em conhecer intimamente as
coisas, sabe, são criticas, reflexivas
M3 É conhecer pessoas diferentes, de áreas diferentes, porque a
enfermagem é um mundinho, hospital n’é, e acabou abrindo um leque
da gente conhecer outros profissionais, se envolver com outros
profissionais, e isso é muito prazeroso, muito prazeroso
M4 O momento da pesquisa, o momento de leitura, de descobrir o que
você pode tá criando, o momento de busca, o que pensaram ... e você
montar uma coisa, um pensamento seu.
M5 discussão dos textos.
M6 é voltar à cadeira de estudante (...) porque eu gostava de viver na
universidade.
M7 é prazeroso no sentido de que eu estou fazendo uma coisa que eu
gosto, uma coisa que eu esperava alcançar, graças a Deus eu consegui
a vaga.
M8 de tá publicando artigos, assim, de tá apresentando os meus
trabalhos(...) divulgando o que eu conheço.
M9 de coleta e análise, que eu fiz sozinha.
M10 Discutir em termos profissionais, cada um coloca sua visão, assim,
eu gostava muito disso.
M11 a fase mais gostosa, foi de cumprir disciplinas (...) essa coisa
transdisciplinar, esse saber trocar.
M12 foi o trabalho menos alienado que eu fiz na minha vida; manipulei
tudo; minha pesquisa eu introduzi os dados, eu construí a base de
dados, fiz análise pelo epi-info e depois fiz análise dos resultados,
aprendi a fazer cálculo; nossa gostoso, esse é meu projeto, isso tudo dá
uma satisfação (...) Ah o produto do mestrado.
M13 abriu a minha mente, me possibilitou diversas leituras, foi um
espaço para discussão.
M14 esse aprender esse crescer.
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M15 foi prazeroso ter entrado, foi prazeroso ter ultrapassado o limite
que eu tinha, tanto no inglês, foi prazeroso ter desmistificado o que é o
mestrado pra mim (...) ler tudo que eu li.
M16 ampliar conhecimento (...) na coleta de dados, que era coisa que
eu não estava acostumada era fazer [procedimento objeto da pesquisa]
que isso foi muito prazeroso, porque não tinha ainda passado por isso,
entendeu. Então, valeu a pena, acho que, de tudo, o que mais valeu.
M17 tô gostando de tudo, desde as disciplinas, desde o meu contato
com a orientadora.
M18 descobri a pesquisa.
O1 surpreendentemente quem tem um grau de exigência maior não
fica, outras que o trabalho ficou meia boca acham o máximo, é bem
subjetivo. Maior prazer é um endosso da capacidade.
O2 quando os resultados terminaram, sai a publicação, final das
disciplinas.
O4 oportunidade de discutir.

Um dos aspectos menos prazerosos levantados pelas mestrandas foi

lidar com os prazos e as cobranças do mestrado.

M1 pressão da entrega de trabalhos
M2 aquela expectativa em torno da gente (...) primeiro semestre (...) a
professora perguntou (...) aquela cobrança ... (...) os assuntos, alguns
são difíceis (...) a competição é grande, porque envolve idéias, envolve
vaidade, as pessoas são muito vaidosas do conhecimento que têm.
M3 o tempo é muito rápido (...) estresse de ter que cursar a disciplina
(...) impõe horários que muitas vezes não é aquilo que você queria fazer
naquele momento, e isso causa um desconforto.
M4 são algumas disciplinas mesmo (...) o fator tempo é muito
estressante.
M5 ter prazo (...) cobrança dos trabalhos.
M6 displicência de algumas pessoas que tão aonde você quer chegar
(..) encararem com relaxo (...) o posicionamento que elas têm.
M7 espera, cobrança.
M8 Essa fase de (...) de abandono, assim porque não é você que vai
terminar seu trabalho agora, então você não precisa da minha atenção.
M9 a primeira disciplina (...) foi bem traumático.
M10 Eu acho que o tempo (...) esse prazo (...) não consigo entender.
M11 não conseguir terminar.
M12 disciplinas (...) obrigatórias e pelo fator de ser obrigatório já não é
prazeroso, acho que já tirou o prazer (...) quando você valoriza mais a
língua do que o próprio conhecimento pessoal, sua experiência eu acho
isso menos prazeroso.
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M13 É fazer trabalho em grupo e essas disciplinas todas, isso eu acho o
mais chato, o mais chato.
M14 procurar e não encontrar coisas que procuramos (...) pesquisa (...)
tem uma falta de material.
M15 Não ter contado com a minha orientadora como eu queria, ou
como deveria ter contado; não sei se foi dela de não ter tido
sensibilidade pra perceber que eu deveria contar mais com ela, ou se a
culpa foi minha por querer sempre mostrar aos outros que eu sou muito
mais capaz do que os outros possam imaginar.
M16 comitê de ética (...) que terminou reduzindo (...) a amostra e
quando o [nome] nasceu, acho que com um mês ou dois, eu já tava
indo pra assistir aula (...) tinha que ir, tinha que cumprir aquilo.
M17 o tempo.
M18 teve uma disciplina a professora era cansativa.

Abouserie (1996), pesquisando professores universitários utilizando-

se de questionários de satisfação e estresse, encontra que quanto maior o

estresse menor a satisfação, coincidindo com os achados da presente

pesquisa, apesar de esta não medir estresse nem satisfação.

Os aspectos mais e menos prazerosos reforçam a hipótese de o

mestrado servir de coping para as mestrandas: ao considerarem como mais

prazeroso terem um espaço para discussão, isso indica que poderia ser

coping de busca de suporte; e ao considerarem menos prazeroso lidarem

com os prazos e as cobranças, que são aspectos mais associados ao

contexto do trabalho do qual desejavam sair, indicando coping de fuga.

5.4 Estresse e coping e principais estressores do processo de
mestrado

5.4.1 Indícios de estresse psíquico e físico

Os principais indícios de estresse psíquico levantados pelas mestrandas e

orientadoras foram: ansiedade, insônia (ou com menor freqüência, sono
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excessivo), nervosismo (irritação, brigar), medo e insegurança, bloqueio

(esquecer as palavras, dispersão, dar branco), alteração na voz (engasgar,

nó na garganta, gaguejar), cansaço não só no aspecto físico, depressão (ou

abalo ou estar arrasado) e alteração de humor.

Os principais indícios de estresse físico levantados pelas mestrandas

e orientadoras foram 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).

Quadro V – Indícios de estresse físico e psíquico levantados a partir do relato das
mestrandas e orientadoras

Estresse psíquico Mestrandas/Orientadoras Estresse Físico Mestrandas
/Orientadoras

Ansiedade M: 11 (2,3,4,5,7,8,9,12,15,16,18)
O: 5 (1,2,3,4,5)

Total: 16

Taquicardia/ aperto
peito/ hipertensão

M: 9 5,8,9,10,12,13,14,17)
O: 2 (1, 6)

Total: 10
Insônia/
alteração sono

M: 10 (1,3,6,8,10,11,12,15,17)
O: 4 (1,2,3,5)

Total: 14

problemas digestivos
Gastrite/ dor estomago

M: 7 (4,6,11,14,15,17,18)
O: 2 (1,3)

Total: 9
Nervosismo /
irritação/ brigar

M: 11 (1,2,3,6,7,8,10,12,15,17)
O: 2 (1,5)

Total: 13

Dores no corpo/ tensão M: 4 (1,14,15,18)
O: 5 (1,2,3,4,6)

Total: 9
Medo/
insegurança

M: 11 (2,3,5,6, 8,9,12,14,15,16,18)
O: 2 (1,3)

Total: 13

Alteração de peso M: 6 (1,7,8,11,13,15)
O: 2 (1,3)

Total: 8
Desgastado/
cansado

M: 9 (1,3 7,9,11,12,13,15,16)
O: 1 (5)

Total: 10

Dor de cabeça/
enxaqueca

M: 5 (4,8,11,16,18)
O: 1 (2)

Total: 6
Bloqueio/
dispersão/ branco

M: 7 (3,6,7,9,10,15,17)
O: 2 (2,3)

Total: 9

Alteração menstrual/
problema hormonal

M: 4 (6,8,11,17)
O: 1 (1)

Total: 5
Alterar voz/ nó
garganta/ engas-
gar/ gaguejar/

M: 5 (5,8,12,14,17)
O: 3 (2,3,5)

Total: 8

Sudorese M: 4 (7,9,10,11)
O: 1 (5)

Total: 5
Depressão/
arrasado/ abalado

M: 5 (4,8,9,10,15)
O: 1 (6)

Total: 6

Queda imunológica M: 2 (11,15)
O: 2 (1,4)

Total: 4
Labilidade de M: 2 (6,11) Somatização M: 3 (2,9,11)
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humor O: 1 (1)
Total: 3

O: 1 (2)
Total: 4

Os indícios físicos de estresse mais encontrados em pesquisas

específicas são: taquicardia em professores universitários (SCHMIDT, 1990)

e enfermeiras (QUILICI, 2002); seguido de dor e tensão em enfermeiras

(JORGE, 1996; QUILICI, 2002); e somatização em graduandas (FARAH,

2001) e professores universitários (SCHMIDT, 1990).

A ansiedade é o indício de estresse psíquico mais encontrado em

pesquisas com graduandas de enfermagem (AX; KINCADE, 2001; CAHILL,

1996; FISHER, 1994; GODBEY, COURAGE 1994; GROSSMAN, WHEELER

1999; HAMILL, 1995; JACKSON, MANNIX, 2001; JORGE 1996; SHIPTON,

2002; STRUTHERS, 1994), com professores universitários (DUA, 1994;

FISHER, 1994; MONACI, 1995), com enfermeiras (CHAVES, 1994; QUILICI,

2002) e com mestrandas de enfermagem quando se preparam para uma

apresentação (FARIA et. al., 1998); seguido pelo medo e insegurança,

encontrado em pesquisas com graduandas de enfermagem (FISHER, 1994;

JONES, JOHNSTON, 1997; JORGE 1996; MABEN, MACLEOD, CLARK,

1998; MATHEUS, CHAVES, BIANCHI, 1999; SHIPTON, 2002;TARIAH, AL-

SHARAYA, 1997), sensação de desgaste e cansaço levantado em

pesquisas com graduandas de enfermagem (FISHER 1994; GODBEY,

COURAGE 1994; MABEN, MACLEOD, CLARK, 1998; SHIPTON, 2002;

WILLIAMS et al., 1995) e nervosismo e irritação, encontrados em pesquisas

com graduandas de enfermagem (SHIPTON, 2002), com professores
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universitários (SCHMIDT 1990) e com enfermeiras (QUILICI, 2002), o que

reforça os achados da presente pesquisa.

5.4.2 Mecanismos de coping
Quadro VI – Mecanismos de coping levantados a partir do relato das mestrandas e orientadoras

Mecanismos de coping Mestrandas / Orientadoras
Fuga M: 12 (2,3,4,5,6,8,9,11,14,15,16,17)

O: 4 (1,2,3,6)                                                  Total: 16
Busca de suporte M: 11 (2,3,4,5,6,8,10,11,15,16,18)

O: 5 (1,2,4,5,6)                                               Total: 16
Racionalização / planejamento M: 9 (7,8,9,10,13,14,15,17)

O: 2 (1,4)                                                  Total: 11
Descarga emocional (choro, gritar) M: 6 (3,4,8,15,16,18)

O: 3 (1,5,6)                                                 Total: 9
Comer em excesso (não comer) M: 5 (3,6,8,11,15)

O: 1 (5)                                                             Total: 6
Outras atividades M: 5 (2,4,7,9,12)

O: 0                                                                   Total: 5
Desafio M: 3 (2,7,12)

O: 0                                                                   Total: 3

Os principais indícios de mecanismos de coping levantados pelas

mestrandas e orientadoras foram: fuga, busca de suporte, racionalização ou

planejamento, descarga emocional (principalmente chorar), comer em

excesso, outras atividades e encarar o processo como um desafio.

A busca de suporte é o mecanismo de coping mais encontrado em

pesquisas com graduandas de enfermagem (BROWN, EDELMANN, 2000;

JORGE 1996; LINDOP 1999; LO, 2002; MABEN, MACLEOD, CLARK, 1998;

MATHEUS, CHAVES, BIANCHI, 1999; OFORI, CHARLTON, 2002; ROSS,

CLIFFORD, 2002) e com enfermeiras (CARVALHO, 2004; GUIDO, 2003),

seguido pela fuga, levantado em pesquisas com graduandas de enfermagem

(HAMILL, 1995; JORGE 1996) e com enfermeiras (GUIDO, 2003; ZORZO,

2004).
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Beck (2000), numa pesquisa sobre sofrimento das enfermeiras,

encontra que estas utilizam da negação, da sublimação ou da banalização

do sofrimento como mecanismos de defesa, fazendo de conta que nada está

acontecendo, ou que o acontecimento é esperado, e portanto não necessita

que se tome nenhuma atitude.

A resolução de problemas é um coping encontrado em poucas

pesquisas, tanto com graduandas de enfermagem (LO, 2002; MATHEUS,

CHAVES, BIANCHI, 1999) como com enfermeiras (GUIDO, 2003), assim

como o lazer, levantado como coping em pesquisas com graduandas de

enfermagem (LO, 2002) e com enfermeiras (CARVALHO, 2004).

5.4.3 Estressores do mestrado

Quadro VII – Estressores levantados a partir do relato das mestrandas e orientadoras

Estressores Mestrandas/ orientadoras
Prazo M: 15 (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

O: 6 (1,2,3,4,5,6)                                                                  Total: 21
Disciplinas/ Professores M: 15 (1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

O: 6 (1,2,3,4,5,6)                                                                  Total: 21
Conciliar mestrado, trabalho,
lar e vida pessoal

M: 14 (1,,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16,18)
O: 6 (1,2,3,4,5,6)                                                                  Total: 20

Ser avaliado
(qualificação, defesa)

M: 13 (3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17)
O: 5 (1,2,3,4,6)                                                                      Total:18

Relação com a orientadora M: 13 (1,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18)
O: 4 (3,4,5,6)                                                                        Total: 17

Redação M: 11 (2,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17)
O: 3 (1,3,4)                                                                           Total: 14

Seleção M: 11 (2,3,4,5,6,7,10,14,15,16,17)
O: 3 (1,2,3)                                                                           Total: 14

Comitê de ética M: 9 (1,3,5,6,7,11,13,16,18)
O: 4 (3,4,5,6)                                                                        Total: 13

Inglês M: 9 (3,5,7,10,11,15,16,17,18)
O: 3 (1,4,5)                                                                           Total: 12

Coleta / busca material
bibliográfico/ análise

M: 10 (5,7,8,10,13,14,16,18)
O: 2 (4,6)                                                                              Total: 12

Publicar M: 5 (2,6,11,13,18)
O: 2 (5,6)                                                                                Total: 7

falta de auto-disciplina M: 2 (5,9)
O: 3 (1,2,4)                                                                             Total: 7
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O Quadro VII apresenta os principais estressores do processo de elaboração

da dissertação, levantados a partir do relato das mestrandas e orientadoras

que foram: prazo, disciplinas e professores, conciliar mestrado, trabalho, lar

e vida pessoal (aspecto analisado no capítulo a mestranda e a enfermagem),

ser avaliado, seleção, orientador, redação, seleção, Comitê de Ética, inglês,

desenvolvimento da dissertação (coleta, busca de material bibliográfico,

análise), publicar e falta de disciplina.

5.4.3.1 Prazo

Em relação ao prazo, as mestrandas sentiam que não conseguiam

lidar com a rapidez necessária.

M3 o tempo é muito rápido
M4 fator tempo estresse da entrega, não produzo, daí fica chato,
enervante não acho o prazo tranqüilo.
M5 o estresse do mestrado é por causa do prazo (..) A pesquisa é
qualitativa, e por isso que ela é mais morosa, e aí, esse tempo, acho tão
pouquinho,
M6 o tempo caminha na frente.
M7 eu mesma sei que tenho um prazo pra cumprir.
M8 fiquei preocupada com o prazo bem nos últimos três meses.
M9 [prazo] não dava eu queria que fosse maior.
M10 o tempo foi passando e aí tinha também às vezes eu não podia (...)
realmente é complicado (..) o prazo é insuficiente (..) coisas que
acontecem, que interferem diretamente (..) no mestrado (...) no tempo
(...) a questão do tempo.
M11 meu projeto tá atrasado (..) hoje, eu trabalho em cima desse pré-
projeto inicial por conta de tempo mesmo.
M12 o prazo, o medo do prazo porque o tempo é muito valioso no
sentido de que eu tenho que (...) definir outra vez a minha vida.
M 13 É com o prazo, e com o trabalho em si por conta da exigência (...)
acho que tem uma certa ansiedade, um certo receio.
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M14 porque você tem prazo, essa coisa do prazo e a escola também
coloca isso de uma maneira muito exagerada (...) pesada, aquela
pressão do prazo.
M16 prazo de dois anos, dois anos e meio (...) numa pesquisa como
essa, eu precisava de tempo pra coletar os dados, inclusive minha
amostra teve que ser reduzida em função disso (..) não vai dar pra
entregar na data prevista (...) tem que fazer tudo muito corrido (...) ficou
estressante porque diminuíram o tempo
17 sempre eu estou pensando no meu prazo, eu não tiro isso de vista.
(...) quanto tempo que eu tenho pra fazer? (...) você fica sempre com o
tempo na sua cabeça. E ninguém, na verdade ninguém, consegue ficar
fazendo sob pressão; é complicado pra todo mundo.
O1 como se fosse uma espada na cabeça, cobrança, é estressante pela
questão do prazo
O2 tem dificuldade de tempo
O3 é uma coisa que preocupa o aluno e o orientador, sabemos que
intercorrências surgirão, temos que lidar de uma maneira muito séria
com a questão do prazo
O4 pressão do tempo
O5 prazo, prazo

Lidar com o tempo e o prazo é o estressor mais encontrado, tanto em

pesquisas com graduandas de enfermagem (AX, KINCADE, 2001; BECK,

SRIVASTAVA, ROCKWELL 1997; HARVEY, MCMURRAY, 1997), quanto

com professores universitários (ABOUSERIE, 1996; DUA, 1994; MATOS,

2000), enfermeiras (SILVA, BIANCHI, 1992) e pós-graduandos (SANTOS et.

al., 1996), o que reforça os achados da presente pesquisa.

5.4.3.2 Disciplinas e professores

As dificuldades relatadas em relação às disciplinas foram: o não

aproveitamento do trabalho para o projeto, ter que escolher-lhes em função

do horário e não do objetivo, e o conteúdo real da disciplina ser diferente

daquele apresentado nas ementas.
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M1 a exigência dos trabalhos de conclusão da disciplina não
acrescentam (...) algumas sim (...)ganha um pouco de agilidade para
fazer o recorte.
M2 foi traumatizante essa disciplina (...) achava que não ia dar conta.
M3 ter que cursar disciplina (...) impõe horários que muitas vezes não é
aquilo que você gostaria de fazer (...) tem necessidade de cursar tanta?
Poderia ter aproveitado esse tempo com outra coisa.
M6 O conteúdo acabava não batendo com o que tinham dado.
M8 algumas disciplinas eram não tão específicas pro meu trabalho
como eu esperava.
M9 primeira disciplina (...) tive muita dificuldade porque eu não consegui
dar conta dela.
M10 não me trouxe contribuição (...) fazendo um trabalho (...) que é só
pra constar (...) perdendo um tempo com outra coisa que não vai ter (...)
relação (...) com a dissertação.
M11 uma disciplina específica que fui prejudicada.
M12 as de enfermagem; algumas eu gostei outras não gostei, porque
eu achava assim pessoalmente uma coisa que era prevista e outra que
você faz no uso diário, prática.
M13 fazer as disciplinas é mais estressante que a dissertação; estes
trabalhos em grupo (...) envolveram um dispêndio muito grande de
tempo, as pessoas não se envolvem da mesma forma.
M15 tive que me submeter a umas disciplinas por conveniência de
horário.
O1 problemático por não estarem satisfeitas no mestrado, não
enriquecem as aulas (...) arrastam tratam como sendo aulas de
graduação (...) sento, escuto, mas não leio, não participo (...) não tem
interesse, se sentem muito frustradas então nos frustram (...)tenho
muitas dúvidas em relação ao aproveitamento (...) ficam só na
enfermagem onde se sentem mais seguros (...) se sentem obrigados;
queixam se vai servir (...) não tem uma co-responsabilidade no
desenvolvimento da aula, não sei se estou esperando muita coisa, se é
minha fantasia, gostaria que acontecesse com aluno de pós, uma maior
responsabilidade, estamos entre profissionais, sinto a condução da aula
inteiramente por minha conta.
O2 dificuldade de acompanhar leitura, não adianta ficar dando
bibliografia extensa.
O3 assistem algumas aulinhas, batem o ponto e vão embora (...)
queremos que seja completamente diferente, que tenham uma
oportunidade de satisfazer sua voracidade intelectual, ter uma vivência
acadêmica, isto implica em ter uma disponibilidade de tempo e interior
para participar.
O4 é não dar conta de todas as leituras que são recomendadas, todo
mundo alega falta de tempo, mas para a pós-graduação isso é muito
comprometedor, porque a pós é um momento de estudo e
aprofundamento, têm que ler (...) o aluno confessa que não conseguiu
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ler, a gente faz a aula sem o aluno ter lido, mas é terrível para eles, para
o aprendizado; não leu para o dia marcado, não vai dar conta de ler
depois e aí compromete a formação.
O5 até não leram eles dão uma disfarçada também (..) é lógico que a
gente percebe quem leu tudo, quem não leu, aquele mais certinho (...)
mais malandro (...) sabe que tem que cumprir aquele requisito mínimo.
O6 procura relacionar a produção científica a toda produção da
sociedade, fazer esta discussão com os alunos, mas sentimos que os
alunos gostam, aplaudem, querem acompanhar, mas que eles se
sentem surpresos.

Em relação aos professores, algumas mestrandas sentiram rigidez,

outras sentiam descaso por parte dos professores.

M2 professor, rígido desse jeito e aí eu me senti pressionada demais.
M6 é você ver a displicência de algumas pessoas que tão aonde você
quer chegar, delas encararem com relaxo o posicionamento que elas
têm, o papel que elas têm.
M9 Mais estressante? foi a professora da primeira disciplina, ai, ela me
olhava de cima em baixo.
M11 Eu pretendo, mas eu acho que não aqui, na Escola não, até
porque no âmbito onde eu trabalho eu vou precisar trabalhar com uma
das docentes que (...) não soube lidar com o contratempo como uma
pessoa madura, na qualidade de docente.
M12 não eram todas as professoras que faziam esse tipo de exigência.

Os achados da presente pesquisa coincidem com a literatura que

aponta que os professores, em função da primazia das pesquisas nas

universidades, não se comprometem com a docência (KOURGANOFF,

1990), sendo repetitivos nas aulas (BUARQUE, 1994; KOURGANOFF,

1990). De fato, Kourganoff (1990) salienta que todas as universidades do

mundo que são dominadas pelo primado da pesquisa caracterizam-se por

uma atitude irresponsável do corpo docente em relação aos estudantes. Os

docentes-pesquisadores não se sentem diretamente comprometidos com o

êxito de seus alunos, não se esforçam para adaptar a organização dos

estudos e os métodos de ensino às necessidades dos alunos e consideram
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muito natural neglicenciar seu dever de educadores, o que não os impede de

lamentar constantemente a mediocridade dos conhecimentos dos

estudantes. À medida em que a carreira universitária depende apenas da

produtividade na pesquisa, julgada essencialmente pelo volume de

publicações, que passam assim a ter peso importante em sua reputação, a

idéia dominante é a que o tempo consagrado aos alunos representa um

tempo perdido para a formação de seu prestígio individual.

Outra dificuldade apontada por Kouganoff (1990) é que um docente-

pesquisador consagra a maior parte do seu tempo à pesquisa, sem ser

dispensado de tarefas administrativas, de trabalhos de gestão científica ou

da realização de outras incumbências; assim, não pode renovar seu curso e

menos ainda redigir tratados gerais sobre uma nova concepção, repetindo

ano após ano cursos fossilizados, ou ministrando cursos descuidados,

incoerentes e obscuros, que improvisam sob o pretexto de torná-los mais

vivos, quando na realidade não tiveram tempo de prepará-los com

seriedade.

Batista e Codo (1999) destacam que a atividade de educar exige do

educador o estabelecimento de um vínculo afetivo emocional com o objeto

do seu trabalho: o aluno, e que a realização desse afeto é interditada na

medida em que a “interferência” do educador sobre o educando nunca pode

ser completa, instalando-se por essa via a perda de controle sobre o produto

e gerando dúvidas sobre sua competência profissional.
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Buarque (1994) considera que há excesso de aulas tradicionais, mantendo

alunos bem comportados, submissos e decoradores de textos e teoremas,

pelo fato de os professores sentirem-se mais seguros sendo repetitivos e

não instigadores de novas idéias, ao mesmo tempo que, contraditoriamente,

se ressentem da falta de tempo livre para leituras, reflexões, contestações,

produção de artigos e de novas idéias.

Snyders (1995) destaca que o professor vive em conflito para

conciliar, de um lado, sua necessidade interna de participar na elaboração

da ciência que se faz, e de outro, espera transmitir nas aulas uma ciência já

pronta; de dar sua contribuição pessoal ao mesmo tempo em que se torna

eco do que os outros já disseram sobre o assunto. Não é apenas que o

tempo seja limitado e não se possa fazer tudo; trata-se de duas direções de

esforços que não se conciliam facilmente, vivenciando um processo

contraditório. O autor considera que o professor ideal é aquele que não

gosta de guardar para si o que sabe e que, quando sabe externar sua

emoção diante da grandeza da mensagem cultural, é capaz também de

confessar seus momentos de hesitação, ou mesmo de desânimo; este

professor tem necessidade de um público para externar seus pensamentos e

emoções, sendo um modo de introduzir ardor, entusiasmo, alegria nesse

mundo universitário dedicado, ao mesmo tempo, ao conhecimento e à

formação de indivíduos.

As dificuldades em cursar disciplinas são estressores levantados em

pesquisas com graduandas de enfermagem (ADMI 1997; BECK,

SRIVASTAVA, ROCKWELL, 1997; ESPERIDIÃO, 2001; GABRIELLI, 2004;
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HAMILL, 1995; JORGE, 1996; MABEN, MACLEOD, CLARK, 1998;

SHIPTON, 2002; TARIAH, AL-SHARAYA, 1997; TIMMINS, KALISZER,

2002) sendo que para os professores universitários ministrar aulas é

considerado estressante (ABOUSERIE, 1996; FISHER 1994; MONACI,

1995), aspectos também encontrados pela presente pesquisa a partir dos

relatos das mestrandas e orientadoras.

5.4.3.3 Ser avaliado no exame de qualificação e de defesa

A maioria das mestrandas relatou que tinha medo de ser avaliada,

sendo que algumas referiram fantasias cujo conteúdo principal era não

conseguirem responder às perguntas da banca.
M3 muito medo na hora da apresentação, da qualificação; é pesado, é
estressante.
M5 Vai ser assustadora (...) nem penso nisso pra não criar ansiedade
antes (...) medo de não saber responder.
M6 já pensei em tudo (...) vou entrar e vou tropeçar vão dizer ta
maravilhoso mas não entendi uma palavra.
M8 eu achei que ia ser fácil porque (...) ia discutir o meu projeto, e no
fim eu fiquei meio em dúvida porque, como eu não tinha segurança por
não ter conversado muito com a minha orientadora, eu achei que me sai
muito mal no exame, que não tinha segurança do que eu tava fazendo,
não sabia direito qual que era o meu objeto de pesquisa, (...) foi uma
desilusão.
M9 fiquei muito nervosa, (...) com medo das perguntas porque uma das
professoras era cri-cri (...) só falta ela perguntar a nota do rodapé, eu sei
que não tem importância pro meu trabalho (...) como que vai falar que
(...) não é relevante, eu sabia, ficava muito nervosa.
M10 eu tenho um sério problema, que quando eu tô sendo avaliada (...)
numa aula qualquer, não tem problema até porque eu sou bem tagarela
mas quando eu tô sendo avaliada tá falando que nem no exame de
qualificação, que foi numa sala pequena, (...) a banca tava muito
próxima de mim(...) incomodou muito.
M11 você fica pensando como vou defender uma coisa que não é tanto
aquilo que eu queria defender.
M12 o momento mais difícil do mestrado é a defesa (...) você sabe que
você está sendo avaliada não tem outra palavra, o fato de existir entre
aspas avaliação faz com que sente um peso um temor.
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M13 Será que eles vão me sabatinar (...) vou tentar reler como (...)
imaginando alguém que lê (...) se não tiver claro vai querer saber, esta é
minha fantasia.
M14 o exame de qualificação deve me ajudar e não atrapalhar, não me
causar grande estresse (...) no dia, eu vou ficar um pouco nervosinha,
natural quando você vai fazer uma prova, sempre é difícil você ir lá,
sentar pra fazer uma prova e responder tudo tranqüilo, pelo menos
inicialmente você já fica naquela expectativa.
M15 Eu fico preocupada, que que será que elas podem perguntar, e se
elas tiverem com a razão, o que que eu falo? Eu falo OK, vocês estão
certas! Desculpa; falo da próxima vez verificarei. Que a próxima vez!
você vai fazer outro mestrado?
M16 é mais com relação talvez às perguntas da banca, uma vai ser da
escola e a outra é a chefe [hospital] eles usam [objeto pergunta da
pesquisa] aí, não sei quais serão as questões dela, isso tá me deixando
um pouco mais ansiosa, talvez mais com as questões dela.
O1 sofrem, relatam que não vão conseguir responder, vêem a defesa,
ou mesmo o processo inteiro como um julgamento, no qual receberão
uma avaliação negativa (...), fica no fulano disse beltrano disse não se
coloca, não articula seu argumento.
O2 ansiosa, na expectativa, qualquer avaliação causa ansiedade,
apesar da gente dizer que no exame de qualificação outros vão poder
ajudar, discutir melhor seu projeto recortar aquilo que a gente não viu.
O3 muito tensos, fantasiam que vão ser catapultados (...) é o
desconhecido, sabem que estão sendo avaliados.
O4 a expectativa é enorme. Cada vez mais tendem a ser espaços de
interlocução, para o orientador e para o aluno terem uma oportunidade
mais formal de trocar, ouvir, de fazer uma interlocução com a banca,
mas às vezes as pessoas não querem ser argüidas, a mesma coisa
para a defesa, o que será que podem perguntar?

Ser avaliado é um dos estressores mais frequentemente levantados

em pesquisas internacionais com graduandas de enfermagem (BECK,

SRIVASTAVA, ROCKWELL 1997; BURNS, EGAN, 1994; HAMILL, 1995;

JONES, JOHNSTON, 1997; LINDOP, 1999; WILLIAMS et al., 1995),

processo que também se repete no mestrado.

No entanto, a literatura sobre o tema ressalta que ser avaliado, ao

contrário do entendimento das mestrandas, apresenta aspectos positivos,

pois significa ampliar o conhecimento (HAGUETTE, 2001; SNYDERS, 1995)

desde que o processo não se restrinja apenas a mero preparo para exame
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(FICHTE, 1999), mas podendo assim se constituir num espaço rico de

discussão, decisiva para se construir o sentido subjetivo da relação com o

trabalho (DEJOURS, 1999a).

Fichte (1999), já em 1807 escreveu um projeto universitário onde

salienta que não se estuda para reproduzir eternamente em palavras o que

se aprendeu, sempre se preparando para os exames, mas se estuda para

aplicar o conhecimento ao que ocorre na vida e para transformá-lo em obras.

Reafirmando essa dimensão da criatividade na produção do

conhecimento, Haguette (2001) salienta que o cientista tem a obrigação de

expor-se para, no final, enriquecer-se com as críticas e/ou reconhecimentos

de seus pares.

Por outro lado, deve-se levar em conta o que aponta Snyders (1995),

ao considerar os exames e os concursos como momentos cruciais de

dificuldade, e que gozam má reputação em se tratando de alegria, pois

evidentemente comportam uma parte de sofrimento, mas, suas dificuldades,

a necessidade de rever, de lembrar, de ter presente no espírito inúmeros

conceitos podem converter-se na oportunidade de uma tomada de

consciência global da matéria considerada, e assim o próprio conhecimento

adquire um novo relevo.

5.4.3.4 Relação orientadora – mestranda

O relacionamento da mestranda com a orientadora ficava

problemático seja quando a mestranda sentia-se inferior à orientadora, seja
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pela cobrança desta ou mesmo pela falta de tempo e de disponibilidade da

orientadora para com ela.

M1 me sinto cobrada.
M6 endeuso (...) coloco num pedestal (...) não consigo ultrapassar o
distanciamento.
M8 tinha cobranças (...) momento um pouco mais complexo que foi a
mudança, não sei se isso pode ser uma dificuldade mas uma pequena
frustração sim.
M8 meio de abandono.
M9 minha ausência e ela não ficou no meu pé e eu só trabalho sob
pressão.
M11 desestimuladoras foram as reuniões com a orientadora.
M12 colegas não conseguem avançar porque [orientadora] não tem
tempo para orientação.
M13 me senti insegura (...) ela é muito ilustre.
M14 é muito ocupada (...) tempo estrangulado.
M15 não contava com minha orientadora.
M16 ela vinha com sete pedras.
M18 o fato dela achar que eu não ia dar conta.
O4 Os orientadores (...) nem sempre se dedicam o quanto deveriam (...)
também somos muito pressionados, quando o orientando está mais
disponível, o orientador está mais sobrecarregado.
O3 reverenciam.
O5 quando é uma pessoa muito distante (...) vem com um certo temor,
aquele imaginário de professor-aluno (...) aí você vê que não é nada
disso (...) não tem tempo para orientar.

Traçando um paralelo com a literatura, há uma pesquisa acerca da

experiência da relação das graduandas de enfermagem com mentoras que

aponta que as graduandas consideram essa relação como fragmentada,

pois o contato é escasso; sentem os mentoras desinteressadas e o sistema

desorganizado, havendo dificuldade para definir a função e o papel das

mentoras. As graduandas buscam sinceridade, respeito e disponibilidade e

sentem insegurança no treinamento, ambigüidade quanto ao que vêem na
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prática e o que as mentoras escrevem nos relatórios (CAHILL, 1996). Alguns

destes aspectos também apareceram na presente pesquisa, como o contato

escasso e a ambigüidade.

5.4.3.5 Redação

As mestrandas relataram que sentiam uma grande dificuldade em

redigir a dissertação, sendo bloqueio uma das principais dificuldades.

M2 bloqueou tanto que eu demorei para finalizar, na minha cabeça já
está finalizado, só que na hora de por no papel...
M7 bloqueio
M9 tava trocando as palavras, qualquer coisa eu trocava as letras, eu ia
escrever em um documento alguma coisa ou pra digitar, eu trocava as
letras, começava a embananar as coisas na minha cabeça.
M10 passo horas assim no computador, o dia inteiro no computador e
não consegui escrever.
M11 eu não conseguia produzir, é como se você tivesse inerte, se
tivesse recebido uma anestesia (..) eu não consigo escrever a minha
dissertação, e eu não tenho dificuldades pra escrever, nunca tive assim
muita dificuldade pra escrever.
M12 muito exigente na escrita.
M13 estou preocupada, estou um pouco estressada, por que escrever
tem um certo rigor (..) dá um pouco de ansiedade.
M14 escrever é muito difícil.
M16 cansativa (..) a parte da discussão que foi a mais demorada,
porque aí você tem que ir atrás de um monte de inferências
comparando o seu trabalho com outros, e isso dá um trabalhão.
M17 depois que eu comecei mesmo a aprofundar, ver que tava tudo
completamente errado, o que eu tava escrevendo, eu tava
completamente perdida (..) Tenho bastante dificuldade.
O1 insegurança ou medo de ser julgada (...) não conseguem por no
papel (...) raciocínio circular, redação aleatória.
O3 nessa etapa tem alunos com mais dificuldade, é um dos fatores
mais estressantes, não tem treino técnico até de regras gramaticais.
O4 o aluno tem dificuldade (...) a dissertação de mestrado e doutorado
não podem ser publicadas sem passar por uma revisão de português.
Eu acho que isso é uma irresponsabilidade. O bom trabalho é conteúdo
e forma. As pessoas lêem pouco e escrevem pouco.
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Na literatura, a redação é considerada uma atividade complexa, em

função da necessidade de possuir capacidade de análise (CHANLAT, 1996;

KOURGANOFF, 1990), aspectos apontados pelas mestrandas.

Para Chanlat (1996), que desenvolve estudos acerca do

relacionamento dos indivíduos nas organizações, escrever é um processo

descontínuo que exige análise (decomposição das representações em

elementos distintos que podem receber nomes) e pressupõe uma exposição

ordenada, que seria uma linearidade da proposição que o indivíduo quer

elaborar.

Kourganoff (1990) destaca que muitos pesquisadores manifestam

desprezo pelo esforço de redação e tem receio de que suas idéias sejam

roubadas, por isso redigir é considerado como um dos aspectos mais

desagradáveis de sua atividade profissional, pelo esforço de classificar

idéias e de relacioná-las aos conhecimentos estabelecidos, considerando

esta uma tarefa menor, que o perturba na missão de buscar novos

resultados e descobertas, sendo negligente na redação, se desobrigando de

explicar a teoria e o método que lhe permitiu obter êxito.

Ax e Kincade (2001) assinalam que as graduandas de enfermagem

não se consideram suficientemente treinadas no uso da metodologia de

pesquisa e têm dificuldade de compreender os textos, levando a uma

tendência a copiarem e fazerem anotações sem pensar, com isso causando

ansiedade e estresse, aspecto também salientado pelas orientadoras da

presente pesquisa.
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5.4.3.6 Processo de seleção para o mestrado

Dificuldades com a seleção apontadas pelas mestrandas estavam

relacionadas a serem avaliadas, a dificuldades com a língua inglesa e à falta

de transparência dos critérios de seleção.

M2 a seleção foi bem estressante.
M3 foi desgastante demais.
M4 vim fazer a prova com muito receio, embora dominasse o assunto,
vim fazer a prova, mas será que é isso que eles querem que eu
responda?
M5 apesar de eu já conhecer as professoras, o departamento, e saber
mais ou menos a linha dele, a gente fica ansiosa, porque a gente
sempre pensa: são poucas vagas, somos muitos, alguém vai saber
mais do que a gente, vai pegar nosso lugar.
M6 processo de seleção é muito duro porque ninguém te dá segurança.
M7 chegar até aqui e conseguir a vaga, desde a minha primeira
tentativa foram 05 anos.
M10 a forma de avaliação na entrevista é muito subjetiva, não dá pra
você ter não sei, não consigo entender muito bem.
M14 estressante, decepcionante a entrevista é, dependendo de quem
faz e da maneira como ela é conduzida, de entrar na sua vida em coisas
que você fica perguntando: nossa, mas isso não tem nada a ver com o
mestrado.
O1 ansioso, assustado, inseguro na bagagem que tem.
O2 muita ansiedade, o que vou falar, deu branco.
O3 ansiosos, implica em uma decisão a respeito da sobrevivência
cotidiana.

Apesar das mestrandas já virem com o pré-projeto preparado com

antecedência, ficavam ansiosas em função de estarem sendo avaliadas.

5.4.3.7 Proficiência em línguas: o inglês

O inglês era sentido como algo impositivo; algumas das mestrandas

aprovadas no exame de proficiência não acreditavam que passariam, outras

relataram bloqueio e resistência específica com este idioma.
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M3 maior fator estressante o inglês, porque é insuficiente tenho uma
limitação terrível, um bloqueio, se tiver que aprender japonês é capaz
que aprenda em um mês (...) é necessário porque todo o material vai
ser em outra língua  (...) mas deveria valorizar as coisas que são feitas
aqui dentro, antes de você valorizar só o que foi feito lá fora.
M5 eu nunca estudei inglês, mas eu sempre tive no colégio, eu achava
que não era o suficiente.
M7 ler inglês não estava acostumada.
M10 Eu achei que tinha falhado no inglês que eu abandonei, assim, eu
podia ter mexido no mestrado.
M15 Foi terrível, queria morrer, eu queria enforcar a professora Ai, que
ódio Eu fiquei muito chateada (...) chorava porque tava frustrando,
aquilo que eu acreditava que seria importante (...) Foi estressante,
porque eu tinha um bloqueio com o inglês (...) tinha que ler duas, três,
quatro vezes pra entender.
M16 foi frustrante (...) eu tava mais ansiosa com a prova de inglês.
M17 a prova de inglês eu achei bem difícil. Foi a que eu fiquei mais
nervosa.
M18 muito estresse, porque eu nunca na minha vida eu fui reprovada
em nada que eu tinha feito, porque eu sempre fugi do inglês, ia pro
espanhol quando precisava de outra língua.
O1 tem apavorado muita gente, não sabem qual o nível de exigência.
O4 esse ano nós tínhamos 40 inscritos e só 21 passaram na prova de
inglês, quase a metade dos candidatos que estavam inscritos foram
eliminados pelo inglês. É um problema seríssimo.
O5 tem gente que ainda hoje não tem preparo no inglês (...) se você
não lê inglês, olha o estresse de você e o meu, você não tem dinheiro
pra pagar tradutor pra 30 artigos, é impossível, 30 artigos é o mínimo
que você lê num mestrado, por baixo.

Marsiglia (2003) destaca que as dificuldades apresentadas pelos alunos com

formação básica nas diferentes áreas da saúde quando passam a integrar

os programas de pós-graduação das áreas de ciências sociais e humanas

podem ser definidas como de três tipos: específicas, pela não familiaridade

com as teorias; falta de experiência em pesquisa; e resistência e não

aceitação da bibliografia de origem americana, devido a questões de caráter

mais político e ideológico.
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No entanto Ianni (2004) assinala que o inglês é a língua de fato da

“aldeia global”, envolvendo todo o tipo de intercâmbio, desde as mercadorias

às idéias, das moedas às religiões, sendo a maior parte da produção

científica, filosófica e artística formulada nesse idioma, seja por versões

originais ou traduções. É o idioma da “Babel global”, atravessada pelas mais

surpreendentes diversidades e desigualdades, polarizada por movimentos

de integração e fragmentação, tanto que a universalização do inglês não

significa automaticamente a homogeneização dos modos de falar, escrever

e pensar, ou ser, agir, pensar e fabular, mas pela tendência de organizar a

vida e o trabalho, produzir e desenvolver as diferenças, as diversidades e as

polifonias.

Como hipótese, a resistência à língua inglesa poderia, dada a

especificidade deste grupo, estar relacionada a uma defesa contra a

homogeneização, fragmentação simbolizada por esse idioma universal da

globalização.

5.4.3.8 Comitê de Ética

Submeter o projeto ao Comitê de Ética era sentido como estressante,

porque o processo de aprovação era demorado frente ao prazo exíguo que

se dispõe para realizar a pesquisa de campo; esse procedimento era visto

como uma etapa institucional burocrática que retardava a realização da

pesquisa.

M1 eu fico com um ano pra apresentar pro comitê de ética.
M3 tempo, morosidade, então isso me deixa bastante estressada.
M5 quando penso no comitê me dá uma ansiedade.
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M6 eles cismarem com uma vírgula, eu vou ter que pegar o projeto,
refazer a vírgula, mandar de novo, e isso toma tempo.
M7 logo no começo de abril eu já mandei para a comissão de ética e
demorou a aprovação por volta de quatro meses; fiquei quatro meses
aguardando e isso foi um pouco estressante.
M11 eu precisava passar em comitê de ética, que não ia me dar mais
tempo.
M13 que eles demoram muito (...) muita burocracia, na minha opinião,
(...) é necessário, mas não com o tempo que eles estabelecem.
M16 demorou o comitê pra aprovar, ficou novembro, dezembro, janeiro
e só foram liberar em fevereiro.
M18 a gente vai pedir lá no hospital, o comitê de ética de lá, não aqui da
Escola. Porque como tem lá (...) sabem que o meu projeto tá
direcionado pro serviço (...) vai ser mais fácil. Demora menos (...) senão
atrasa a coleta.
O3 passar o projeto pelo comitê de ética, que demanda tempo.
O4 comitê de ética atrasa demais o processo.
O5 tem que passar pela bendita da ética, quando você dá azar de cair
na mão de um parecerista cricri, aí você tá ferrado.

Esta problemática está relacionada ao prazo, que foi um dos

estressores mais apontados tanto pelas mestrandas como pelas

orientadoras, como foi destacado no Quadro VII.

5.4.3.9 Coleta, análise e busca de material bibliográfico

A coleta, a busca de material bibliográfico e a análise eram

considerados estressantes em função do prazo de que as mestrandas

dispunham.

M5 eu fico criando aquela expectativa, quanto tempo será que eu vou
demorar pra colher os dados, será que vai ser suficiente,
M7 Esta coisa de como coletar os dados é um desafio convencer as
pessoas a participar das minhas pesquisas porque eu queria muito ter
um bom número de participantes, mas eu também sabia que ninguém
era obrigado a participar (...) estava em estado de choque quando eu vi
os bancos de dados estava com 20.000 dados eu voltei a estudar foi
momento estressante
M8 só tive dificuldade pra encontrar os instrumentos (...) alguns não
consegui fácil, tive que pedir (...) demora, alguns artigos não
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apresentavam os instrumentos em si, então tive que tentar correr atrás
dos autores.
M10 A coleta de dados foi um pouco complicado, na verdade foi muito
complicado, você precisa de tempo, você tem que procurar, você tem
que marcar uma hora que a pessoa esteja disponível.
M13 preocupa, tem que ter uma paciência muito grande, por que as
pessoas esquecem de fazer, esquecem de devolver.
M14 procurar e não encontrar coisas que procuramos (...) pesquisa (..)
tem uma falta de material.
M16 pela forma de coleta de dados, de estar trabalhando num lugar e ir
pra outro [fez entre 20 de fevereiro a 15 ou 16 de julho]
O4 imaginávamos que toda unidade de saúde tinha um conselho gestor
e um conselho popular, como está definido pelo SUS; ela foi a campo e
descobriu que, pelo contrário, não tem. Então em vez de levar 15 dias
para achar uma equipe, você leva 4 meses.

Este aspecto novamente reforça o prazo como o principal estressor

apontado pelas mestrandas e orientadoras.

5.4.3.10 Exigência de publicação

A obrigatoriedade de publicar era sentida como estressante em

função da cobrança que a orientadora exerce sobre as mestrandas.

M2 professora da monografia de especialização e ai já publicou, não sei
o que, aquela cobrança.
M6 porque eu quero publicação!
M11 acho que a pressão se dá um pouco em publicações.
M13 norma de publicação ou qualquer outra norma, tem o seu grau de
stress.
M18 em relação aos artigos que eu tenho que publicar (...) não tem a
ver com o meu assunto, e tem que ser dois artigos do meu objeto de
pesquisa (...) tô mais preocupada com isso.
O5 essa obrigatoriedade aqui de publicação de artigo.

Neste ponto, foi observado um conflito entre a necessidade da universidade

e a necessidade da mestranda, pois as que eram professoras, trabalhavam

em instituições privadas onde a publicação não é tão valorizada.



154

A literatura aponta de um lado a falta de interesse dos alunos

(KOURGANOFF, 1990) e de outro o aspecto meritório da publicação

(LATOUR, 1997), que reforça o conflito que foi levantado na presente

pesquisa.

Kourganoff (1990) relata que muitos jovens confessam em segredo que não

experimentam nenhuma necessidade interior de publicar e que a isso são

forçados pelas pressões econômicas e sociais. São obrigados a se fazerem

passar por algo que não são e que sabem que não podem adequadamente

ser.

Latour (1997) destaca que os pesquisadores reconhecem que a finalidade

essencial de sua atividade é a produção de artigos, e que a realização desse

objetivo necessita de uma cadeia de operações de escrita, que vão desde

um primeiro resultado rabiscado em um pedaço de papel e comunicado com

entusiasmo aos colegas, até a classificação do artigo publicado nos arquivos

do laboratório, sendo que os estágios intermediários, como conferências por

exemplo, têm relação, de uma forma ou de outra, com a produção literária.

5.4.3.11 Falta de disciplina

É interessante aqui apontar o contraste entre mestrandas e

orientadoras: enquanto somente duas delas relataram falta de disciplina

necessária exigida pelo mestrado, esse aspecto era bastante ressaltado

pelas orientadoras.

M5 eu sou complicada, vivo perdendo papel, rasurando várias cópias,
montando vários xerox.
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M9 pra mim foi estressante por conta disso, porque eu não sou
organizada, eu sou uma pessoa que ... eu sou uma pessoa complicada
O1 não tem o menor constrangimento de ligar na minha folga, me
entregam na sexta e perguntam pego na segunda? Você sabe que to
em cima do prazo, o que você vai fazer no feriado? Vou fazer feriado eu
não to atrasada, essa excepcionalidade pode ser para você, pra mim é
meu cotidiano, 10 anos cumprindo prazos com alunas.
O2 podem ter demorado seis meses pra botar um papel na tua mão,
mas o retorno pra eles tem que ser no dia seguinte.
O4 faz um plano e não segue, vai criando um estresse com o
orientador, é uma frustração.

A disciplina específica que o trabalho intelectual exige necessita de

prática, elemento que falta às mestrandas, dada sua trajetória profissional.

Em síntese, os principais indícios de estresse psíquico levantados foram

ansiedade, insônia (ou com menor freqüência, sono excessivo), nervosismo

(irritação, brigar), medo e insegurança, bloqueio (esquecer as palavras,

dispersão, dar branco), 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 um desafio foram os
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principais indícios de mecanismos de coping levantados pelas mestrandas e

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.

O mestrado era visto como um espaço de aquisição e apropriação de

conhecimento, de preparo para ser docente pela maioria das mestrandas,

porém algumas mestrandas viam o mestrado como um espaço para

desenvolverem melhor a assistência, outras confundiam mestrado com

especialização.
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